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AMERIKU ZBOURAT čI nAOpAK 
ZAchOvAT? nÁZORY SE RŮZnÍ

Taneční sál Masarykova kulturního domu v Mělníku ve středu 15. března hostil 
účastníky veřejné debaty o chystané revitalizaci zdejšího náměstí Karla IV. 

Její svolání iniciovali členové nově 
vzniklého spolku P. U. N. K. (Park. 
Ulice. Náměstí. Krajina), jimž se pří-
liš nezamlouvají některé navrhované 
úpravy prostoru, který má vzniknout 
po odstranění nevábně vyhlížející 

budovy, tzv. Ameriky. Předchozí 
prezentace projektu, jehož autorem 
jsou pracovníci architektonické kan-
celáře City Upgrade, se uskutečnila 
na radnici, a tak členové osvětového 
a okrašlovacího spolku P. U. N. K. 

volali po široce inzerovaném se-
tkání občanů. To se nakonec usku-
tečnilo ve spolupráci se skupinou 
Mělník Debatuje a MEKUC o. p. s.  
právě na půdě MKD. Jejich po-
zvání přijalo zhruba přes sto ob-
čanů, což není na Mělník až tam 
mnoho. Za předsednickým stolem 
vedle dalších hostů zasedli zástup-
ci radnice v čele se starostou Měl-
níka MVDr. Ctiradem Mikešem. 
Úvodního slova se ujali pracovníci 
výše zmíněné architektonické kan-
celáře, kteří v krátkosti představili 
svůj projekt. Ten počítá například 
s vybudováním bytových domů  
a parku v místech, kde nyní stojí ob-
chodní domy a parkoviště.

(pokračování na str. 4)

Ve středu 15. března vpodvečer do sálu MKD zasedla zhruba stovka 
občanů Mělníka. V publiku nechyběli někteří mělničtí zastupitelé, jako 
například JUDr. Petr Kowanda (ČSSD), Rudolf Fidler (KSČM) či 
Zbyněk Šnajdr (ANO 2011).      Foto lot

ZA čESKOU KvALITOU DO MĚLnIcKÉhO pŘÍSTAvU
Maso.cz s.r.o., jejíž provozovnu najdeme v hale č. 7 v mělnickém přístavu,  nabízí kvalitní služby ke 
spokojenosti svých zákazníků nejenom z našeho regionu. 

Poptávka po jejím čerstvém masu a uzeninách roste,  
a tak zdejší zkušený tým pracovníků s dlouholetou 
praxí v oboru si na nedostatek práce nemůže rozhodně 
stěžovat. V čele společnosti stojí Pavel Böhm, kterého 
jsme se zeptali…

 zVaše společnost již nějakou dobu v mělnickém 
přístavu provozuje službu maso.cz. Co si mohu pod 
tímto označením vůbec představit?
„Zabýváme se zpracováním a prodejem hovězího, vep-
řového a kuřecího masa a prodejem uzenin. Zjedno-
dušeně řečeno, zásobujeme zbožím nejenom obchody, 
ale i restaurace, hotely a jídelny a další gastronomické 
provozy, domácnosti nevyjímaje.“ 

 zMůžete uvést alespoň dva důvody proč by si vás 
klienti měli vybrat?
„Pro naše zákazníky je zcela jistě rozhodující to, že si 
mohou koupit denně čerstvé maso a v neposlední řadě 
i výborná cena. Jeden den objednáte, druhý den ráno 

naše masné výrobky dovezeme. Vedle toho, vše pochází 
z ryze z českých chovů a v blízkém i širokém okolí na-
jdete sotva příznivější cenu.“

 z  Jaký je o tuto službu zájem a co mají klienti udě-
lat proto, aby se stali vašimi zákazníky?
„Rád přiznávám, že počet zákazníků enormně roste. To 
svědčí nejenom o kvalitě zboží, ale také o spokojenosti 
s poskytovanými službami. Kdo má zájem se stát odbě-
ratelem našich produktů, nemusí ani k nám vážit cestu. 
Stačí jednoduše zavolat, poslat sms nebo napsat e-mail 
a to je vše.“

 zMaso a masné výrobky rozvážíte nejenom po 
Mělníku, ale i do širokého okolí, kam všude?
„Je to tak. Kromě Mělníka a jeho širokého okolí zá-
sobujeme celý sever až po Děčín, Varnsdorf a Liberec  
a jak se zdá, nebude to zdaleka vše. V současné době 
připravujeme rozšíření služeb v regionech Praha  
a Mladá Boleslav. PI

Zda se podoba náměstí Karla IV. v budoucnu změní je zatím ve hvězdách.

Pavel Böhm.  Foto lot
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KOSTELEC NAD LABEM
Pobočka České spořitelny se zavírá 
 Jedním z míst, kde se Česká spořitelna 
rozhodla uzavřít svojí pobočku je i zdejší 
město. A tak dnem 29. března dojde k její-
mu zrušení. Čísla účtů, ani nastavení jejich 
dalších produktů se však nezmění. Nadále 
bude klientům k dispozici 24 hodin denně 
bankomat, který umožňuje kromě výběru 
hotovosti například zadání jednorázového 
i trvalého platebního příkazu. Nejbližší 
pobočka ČS se bude nacházet v Neratovi-
cích, která má delší otevírací dobu a nabízí 
kompletní bankovní servis.

KRALUPY NAD VLTAVOU
V centru města se bude bourat  
Počítá se, že v letošním roce zmizí hned 
několik nemovitostí v Žižkově ulici. Měs-
to proto vypsalo už dva tendry, první na 
demolici dvou bytových domů za zhruba 
sedm milionů korun, druhý pak na bourá-
ní nevyužitých objektů v areálu bývalého 
kralupského pivovaru. V prostoru mezi 
ulicemi Husova, Žižkova a Palackého ná-
městí, má do roku 2020 vzniknout nový 
blok městských domů. Rozdělen bude na 
dvanáct parcel, které chce město prodat 
soukromým investorům. V přízemí domů 
mají být obchody a služby. Obnovy se má 
dočkat i pivovar, který bude přestaven na 
multifunkční objekt, v němž bude spole-
čenský sál i knihovna.

MĚLNÍK
Pojeďte s námi na výstavu  Svaz dia-
betiků ČR, pobočný spolek Měník, pořádá 
zájezd na tradiční výstavu Zahrada Čech 
do Litoměřic. Ten se uskuteční 6. dubna 
– nástup a odjezd v 9.00 hodin od super-
marketu Penny na autobusovém nádraží 
Mělník.  Cena 100 Kč doprava, 50 Kč 
snížené vstupné. Zájemci se mohou hlásit 
na tel. č. 606 316 624 anebo v kanceláři 
spolku. Přihlášky jsou závazné po zaplace-
ní dopravy.
Dostaveníčko s Bonusem  Chcete 
se dobře pobavit? Přijďte si zazpívat, 
zatančit a třeba i zavzpomínat. Hudebně 
zábavný pořad Dostaveníčko s Bonusem 
se koná 2. dubna od 14.30 – 18.00 hodin 
v mělnickém hotelu Ludmila. Těšit se mů-
žete na zajímavého hosta, který vystoupí 
v 16 hodin. K tanci a poslechu hraje Pavel 
Pilař se svými skupinami Mělnická par-
tička a Bonus. Cena 100 Kč, předprodej s 
místenkou 80 Kč. Informace a rezervace 
na tel. č. 702 420 040.
Poděkování strážníkům za jejich 
práci  U příležitosti 25. výročí vzniku 
Městské policie Mělník se v obřadní síni 
mělnické radnice uskutečnilo slavnostní 
setkání vedení města se strážníky. Sta-
rosta města MVDr. Ctirad Mikeš poděko-
val všem strážníkům za mnohdy nelehkou 
práci, kterou pro město denně vykonávají. 
Zdůraznil, že jejich role při zajišťování bez-
pečnosti a veřejného pořádku je zcela ne-
zastupitelná. Starosta a oba místostaros-
tové, Mgr. Milan Schweigstill a Mgr. Petr 
Volf, pak společně předali všem zaměst-
nancům městské policie pamětní plaketu 
a vyznamenali medailí 1., 2. a 3. stupně 
nejdéle sloužící strážníky a operátorky. 

CO SE U NáS DĚjE

ANDREj BABIš SAhá PO ABSOLUTNÍ MOCI  
S PřISPĚNÍM SOCIáLNÍ DEMOKRACIE

OKÉNKO STAROSTY 

Představitelé Hnutí ANO 2011 a ČSSD nešetřili při odchodu ze svých 
sjezdů úsměvy ani sebevědomím. Při volbě předsedů dostali tolik hla-
sů, aby mohli tvrdit, že obdrželi silný mandát. Bohuslavu Sobotkovi 
se podařilo získat do nejužšího vedení jen ty, kteří ho plně podporují. 
Oba vůdcové největších politických stran věří, že tématem voleb bude 
souboj mezi nimi. Hlásí to mimo jiné i všechny průzkumy. 

 

Už před sjezdem ČSSD vyrazil So-
botka jako první s myšlenkou, že si 
dokáže představit vládu se zastoupe-
ním komunistů. Myslel, že tím po-
straší Andreje Babiše. Postrašil voli-
če, hlavně však ty svoje. Ne každý 
volič ČSSD chce komunisty ve vlá-
dě, a kdo komunisty ve vládě chce, 
volí přímo je. Jeho nápad odmítli i 
komunisté, kteří nějakými vládními 
experimenty nehodlají ohrozit své 
stabilní politické bydlo. Pak není 
divu, že téma zrušení usnesení sjez-
du ČSSD z dubna 1995 o spolupráci 
s komunisty nebylo na sjezdu faktic-
ky diskutováno.
 Sobotka před sjezdem vyruko-
val se silným politickým tématem, 
a to radikálními levicovými návrhy 
(bankovní daň a progresivní zdaně-
ní). Většina vystoupení na sjezdu 
v tomto kontextu připomínala sraz 
proletářů k tématu, jak je těžký ži-
vot lidí s nízkými příjmy. Zároveň 
se diskutovalo, jak posunout Sobot-
kovu padesátitisícovou hranici výš. 
Proti reformě se vyjádřil  Jaromír 
Tejc, ale i lidé z premiérova tábora, 
např. plzeňský hejtman Josef Ber-
nard. A sám předseda pod nátlakem 
připustil, že oněch 50 tisíc byl jen ta-
kový výstřel k debatě. Jak prohlásil, 
může to být 70 nebo 80 tisíc.
 Rozmělňování, které otupilo pů-
vodní razanci návrhu, si vyžádala 
obava, že od sebe sociální demo-
kraté odeženou liberálně smýšlející 
příslušníky střední třídy, jejichž část 
ČSSD vždy podporovala. Pochybu-
ji, že se za těchto okolností podaří 
naplnit úvahu, ke které se Sobotko-
vo vedení upíná. Tedy, nejdříve při-
lákat radikálními levicovými návrhy 
levicové voliče, které zajímá přede-
vším, jak naplnit poloprázdnou pe-
něženku, a na úplný závěr kampaně 
přitáhnout alespoň některé z těch, 
kteří vidí budoucnost Česka nikoli 
na Východě, ale na Západě, kterým 
vadí autokratický Andrej Babiš. 
Důvodem pochybností je, do jaké 
míry budou oba motivy kampaně 
znít voličům důvěryhodně. Za prvé 
se řada lidí legitimně zeptá, proč 
sociální demokraté neusilovali o 
nižší daně pro většinu zaměstnanců 
v uplynulých čtyřech letech. Ob-
vyklé výmluvy na nutnost koalič-
ního kompromisu nemusí fungovat 
zejména proto, že ČSSD byla nej-
silnější stranou ve vládě, což sama 
nyní zdůrazňuje. A za druhé: motiv 

„boje za demokracii“ Andrej Babiš 
již teď lehce odráží větou „mám de-
mokracii rád, ale ne demokracii, kde 
vládne klientelismus a korupce“, 
což funguje jako odkaz na tradované 
vazby předních sociálních demokra-
tů. 
Leckdo si řekne, že oba pilíře 
kampaně by se ČSSD hájily lépe 
s úplně novým vedením. Jenže na 
radikální změnu měla ČSSD čas 
bezprostředně po prohraných kraj-
ských volbách, nyní je již pozdě. 
A tak oranžová armáda táhne do 
boje s obrovskou zátěží minulosti. 
K zátěži, která komplikuje cestu k 
volebnímu úspěchu ČSSD, je třeba 
připočíst osobu Miloše Zemana. Na 
sjezdu bylo zřejmé, že k němu část 
delegátů vzhlíží, přestože straně 
konzistentně ubližuje. Jak je mož-
né, že před kongresovým centrem, 
kde začínal sjezd ČSSD, postávají-
cí Jana Volfová členka strany SPO 
(Strana práv občanů) sebrala během 
soboty desítky podpisů od delegátů 
sjezdu ČSSD pod petici za Zema-
novu opětovnou kandidaturu, aniž 
by ČSSD o svém kandidátovi vůbec 
diskutovala. Je to paradox - Miloš 
Zeman vynáší do nebe Andreje Ba-
biše, propaguje vlastní stranu SPO, 
libuje si v antiunijní rétorice, a přes-
to se těší mezi sociálními demokra-
ty značného respektu a sympatiím. 
Připadá mi, že Zeman je vůči ČSSD 
v pozici jakéhosi hromovládného 
boha, ke kterému jedna část strany 
fascinovaně vzhlíží, a druhá část ví, 
že se mu musí občas obětovat, aby 
příliš neškodil. Ani oběť v podobě 
stranického referenda, které nemůže 
skončit jinak než podporou Zema-
novy kandidatury, nic nezaručuje. V 
situaci, kdy bude souběžně probíhat 
prezidentská kampaň a kampaň před 
parlamentními volbami, se může 
ČSSD od Zemana nadít čehokoli. 
Zvláště v momentu, kdy bude zná-
mo, zda hnutí ANO postaví svého 
kandidáta nebo fakticky podpoří 
Miloše Zemana. 
 V souvislostí s těmito skutečnost-
mi se mi zdá, že jsme svědky něče-
ho, co by se dalo nazvat předstíra-
ným politickým bojem.
 Jinak řečeno, předstíráním poli-
tického soupeření se nějak doplá-
cám k volbám a pak se s Babišem 
nějak dohodnu. Smyslem je ho moc 
nedráždit, aby se náhodou nedohodl 
s našimi konkurenty. Volební výsle-

dek nebude až tak důležitý, ale po-
volební vyjednávání ano. V rozpol-
cenosti ČSSD cítím, jako by ožívalo 
staré Coubertinovské heslo: „Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. 
Tomu se říká malonárodní pragma-
tismus. Nemohu zde nepodotknout, 
že toto předstírání je charakteristic-
ké všem politickým subjektům. An-
drej Babiš má před volbami dobře 
našlápnuto k vítězství, ale čím víc 
se v tom budou politici a veřejnost 
utvrzovat, vznikne z toho sebena-
plňující proroctví, jež se nakonec 
stane realitou. Když si to přečtou 
sociální demokraté, asi nebudou 
souhlasit a budou předkládat, jak ve 
všech svým materiálech kategoricky 
nesouhlasí s Babišovou politikou a 
že ČSSD navrhuje zcela jiné alter-
nativní řešení. A přece to tak je nebo 
se to tak v dostatečnému počtu jejich 
voličů jeví. 
 Sobotkovi chybí přesvědčivost. 
Léta pobytu v politice způsobila, že 
se prostě obrousil až na hranu své 
věrohodnosti, takže jako by nebylo 
podstatné, co říká, protože to větši-
na stejně nebere na vědomí. Straníci 
o jeho handicapu vědí, ale z mnoha 
důvodů jej drží, nemají odvahu to 
změnit, protože kdyby se sáhlo na 
něj, mohlo by se sáhnout i na ty dole, 
takže by přišli o svou jistotu prvních 
a druhých míst na krajských kandi-
dátkách do poslanecké sněmovny. A 
tak se předstírá předvolební boj, při-
tom Miloš Zeman dává najevo, že 
jeho privilegovanou koalicí je ANO 
s ČSSD, sociální demokraté se du-
šují, že nemají problém jít do koali-
ce s vítězem voleb. Dokonce někteří 
sociální demokraté naznačují, že to 
určitě bude bez Bohuslava Sobotky. 
V zákulisí se buď jedná s Babišem o 
příští vládě, anebo se nejedná s Ba-
bišem, a bojuje se uvnitř strany o vo-
litelná místa na kandidátkách, anebo 
dokonce se jen předstírá a předstírá. 

(pokračování na str. 6)

MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka
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 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

pracovník/nice v sociálních službách organizační 
složky Služby prevence města Mělníka

Služby prevence města Mělníka hledají pracovnice a pracovníky v sociálních službách na azylové domy 
v Mělníku. Hlavní činností pro tuto pracovní pozici je podpora osob a rodin v nepříznivé sociální situa-
ci spojené se ztrátou bydlení a pomoc při hledání bydlení, zaměstnání, pomoc s péčí o děti a hospoda-
řením domácnosti, tvorba plánů domácích aktivit. Jde o směnný provoz ve 12 hodinových službách  
(07-19, 19-07), cca 14 směn v měsíci.

  nabízíme: platové zařazení ve 3. platové třídě, příplatky (po zapracování hrubá mzda cca 18-20 tisíc ko-
run), zvyšování odborné kvalifikace v rámci dalšího vzdělávání, skupinovou i individuální supervizi, práci 
v kvalitním týmu,  benefity ve formě stravenek aj.

  požadujeme: základní vzdělání s ochotou doplnění kurzu pro pracovníky v SS či jiné odpovídající vzdělá-
ní dle zákona o sociálních službách, samostatnost a spolehlivost, dobré komunikační a organizační schop-
nosti, ochotu stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji, řidičský průkaz skupiny B.

V případě zájmu doručte svou přihlášku včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu na perso-
nální oddělení MÚ Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník, tel: 315 635 430,431.
výběrové řízení vyhlášeno do 31. 3. 2017 do 12 hodin.

výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

Sociální pracovnice/ník organizační složky 
Služby prevence města Mělníka

Služby prevence města Mělníka hledají sociální pracovnici či sociálního pracovníka do Azylového 
domu Mělník, Na Malém Spořilově 819. Hlavní činností pro tuto pracovní pozici je podpora osob  
a rodin v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a poskytování odborného sociálního 
poradenství.

  nabízíme: platové zařazení v 10. platové třídě, příplatky, zvyšování odborné kvalifikace v rámci další-
ho vzdělávání, skupinovou i individuální supervizi, práci v kvalitním týmu, možnost flexibilní pracovní 
doby, benefity ve formě stravenek, 25 dnů dovolené a 4 dny studijního volna apod.

  požadujeme: odpovídající alespoň vyšší odborné vzdělání dle zákona o sociálních službách, samo-
statnost a spolehlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti, odolnost vůči stresu, ochotu 
stále se vzdělávat a pracovat na vlastním rozvoji, řidičský průkaz skupiny B.

V případě zájmu doručte svou přihlášku včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu na 
personální oddělení MÚ Mělník, nám. Míru 51, 276 01 Mělník, tel: 315 635 430,431.
výběrové řízení vyhlášeno do 31. 3. 2017 do 12 hodin.
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NERATOVICE
„Knižních budek“ přibude  Tak zva-
né „soví budky“ jsou už druhým rokem 
součástí života lidí v okrajových částech  
Neratovic. Jedná se miniknihovničky, jež 
nabízejí bezplatné zapůjčení knížky, kte-
rou si zájemce může buď vzít domů anebo 
si jí jen tak prolistovat přímo na místě. Je 
zde i taková možnost si jí dokonce pone-
chat a nahradit jinou knížkou z vlastní 
knihovny. První byla odhalena na začátku 
prosince roku 2015 v Lobkovicích, další 
o pár dní později v Mlékojedech. Na jaře 
loňského roku se své knihovničky dočkali 
také občané Byškovic. A letos tak přibude 
další taková budka v Korycanech a dokon-
ce dvě se objeví také v obci Libiš.
Čím Neratovice žily a žijí?  U příleži-
tosti letošních významných výročí města 
Neratovic – 790 let od první zmínky a 60 
let od povýšení na město byla vyhlášena 
literární soutěž pro všechny věkové sku-
piny. Tématem je motto: „Neratovice žijí 
(?!)“. Mělo by to být literární zachycení 
zážitků, vzpomínek, vykreslení dnů svá-
tečních i těch všedních, města i okolní 
krajiny spojeného. Podmínkou je spojení 
námětu s životním prostorem Neratovic-
ka. A to formou povídky, reportáže, feje-
tonu, eseje, literatury faktu, ale poezie, 
divadelní hry či komiksu. Až do 7. dubna 
bude možno texty předat či zaslat v tiště-
né nebo elektronické podobě do Městské 
knihovny Neratovice info@knihovnane-
ratovice.cz. Bližší informace na www.
knihovnaneratovice.cz.

ROUDNICE NAD LABEM
Nostalgická výstava v muzeu  Když 
se řekne reklama, každý si představí zá-
plavu nabídek všeho možného, které se 
na nás hrnou ze všech stran. Podřipské 
muzeum nabízí zcela jiný pohled. Výstava 
„Reklama a děti“ ukazuje jakým způso-
bem prodat výrobky, které jsou určeny 
rodičům. Jedná se většinou o potraviny 
a pochutiny typu cikorka, polévkové kost-
ky, pudinky, šuměnky či kávu. Spotřební 
zboží je zastoupeno například mýdly na 
praní, školními pomůckami, žárovkami, 
svíčkami nebo zahradními hnojivy. Nejsou 
to však pouze reklamní plakáty, vývěsky 
či stojany, ale jsou zde i nápaditě zpra-
cované účtenky, rozvrhy hodin, pijáky, 
papírové vystřihovánky, hry a hračky či 
drobné předměty denní potřeby. Zmíněná 
reklamní média návštěvníka zavedou do 
minulosti. Jedná se převážně o originály 
reklamních materiálů z období 20. - 40. let 
minulého století, jenž zapůjčilo bratislav-
ské Múzeum obchodu. Tuto výstavu bude 
možno zhlédnout do 31. března.

ODOLENA VODA
Jaro v kostele  Do zdejšího kostela sv. 
Klimenta zavítá jaro v hudební podobě. 
V neděli 26. března od 18 hodin se zde 
představí mladá sopranistka Jozefína 
Eichlerová. Absolventka Konzervatoře 
v Teplicích a Univerzity J. E. Purkyně v 
oboru Bohemistika nyní pedagogicky 
působí na Gymnáziu v Lovosicích a 
vyučuje i na ZUŠ v Dubí. Za klavírního 
doprovodu Mgr. Jana Valty zazní skladby 
z děl F. Sládka, B. Martinů, F. Schuberta, 
W. A. Mozarta a dalších mistrů. 

RADnIcE InvESTUJE DO BAZÉnU 
ZnAčnOU čÁSTKU

„Od poloviny minulého roku probí-
hají opravy krytého plaveckého ba-
zénu. V průběhu těchto prací byly 
zjištěny skutečnosti, které nás po-
stavili před zásadní otázku. Inves-
tovat do druhé etapy rekonstrukcí, 
která by vyřešila problém s nedo-
statečnou izolací vany velkého pla-
veckého bazénu či nikoliv? Případ-
né rozšíření rekonstrukce o práce, 
se kterým původní záměr nepočítal, 
by na dlouhá léta vyřešilo problé-
my, které by dle posouzení statika 
mohly areál bazénu v budoucnu 
postihnout. 

 Znamenalo to však nemalou fi-
nanční částku z rozpočtu města, 
která by mohla být investována na 
jiné účely. V posledních měsících 
jsme se proto intenzivně zabývali 
otázkou, co dále s těmito opravami. 
Součástí rozhodovacího procesu 
bylo mimo jiné i důkladné seznáme-
ní členů Zastupitelstva města s pro-
blematikou, zpracování nového 
projektu a poskytnutí dostatečného 
času a prostoru pro finální verdikt. 
Ten padl na únorovém jednání, kde 
byla všemi přítomnými zastupiteli 
schválena investice do návazné eta-

py ve výši 29 mil. Kč. Jsem rád, že 
se nám po důkladných přípravách 
a dlouhém jednání podařilo dohod-
nout na řešení, které, i přes celko-
vou výši vynaložené částky, vyřeší 
budoucnost krytého plaveckého ba- 
zénu. Dokázali jsme, že máme jed-
notnou představu o zásadních otáz-
kách dalšího směřování našeho 
města. Věřím, že jsme zvolili správ-
ný směr, že se nám ho podaří udržet 
i nadále.“  
 Vladimír Urban, 
 starosta města 

Roudnice nad Labem

(dokončení ze str. 1)
 
V již zmíněném prostoru Ameriky 
by pak podle vize architektů vznik-
la nová parkovací zóna. 
 Chybět podle ní nemá ani dis-
kutované sportoviště, jež by měla 
využívat především školní mládež. 
Po vystoupení architektů z AK CU 
se krátce k záměru revitalizace vy-
jádřili statutární představitelé měl-
nického MěÚ – starosta a jeho oba 
místostarostové Mgr. M. Schweig-
sttil a Mgr. P. Volf a následovala 
diskuse, v níž také zazněly názory 
zachovat stávající budovu. Podle 
nich by se mohla za menších fi-
nančních nákladů přebudovat ve 
smysluplné místo pro setkávání 
mělnické veřejnosti. Místo by zde 
získaly třeba kavárny, ale i kancelá-
ře. Azyl by zde mohla najít i klubo-
vá zařízení.
 V samotném závěru setkání do-
šlo na dotazy a připomínky zdejších 

AMERIKU ZBOURAT čI nAOpAK 
ZAchOvAT? nÁZORY SE RŮZnÍ

Argumenty pro i proti zamýšleným změnám na náměstí Karla IV.  
v Mělníku si přišli vyslechnout i zastupitelé JUDr. Petr Kowanda (vle-
vo) a Zbyněk Šnajdr (první zprava). Foto lot

Za předsednický stůl zasedli kromě odborníků z AK CU představitelé radnice v čele se starostou Mikešem 
(uprostřed).

občanů. I ti se většinou přikláněli  
k rekonstrukci a přebudování stá-
vajícího objektu, v němž by nalezly 
místo instituce a které by naplno 
sloužilo lidem. Jak se zdá, názorů 

je a vznikne ještě mnoho. Který na-
konec zvítězí je zatím ve hvězdách  
a na vítězný verdikt si budeme mu-
set ještě nějaký čas počkat.
  Jč, To
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maso.cz s.r.o.
Pomocí telefonu 

777 66 99 90 
si jednoduše objednáte požadované maso či masné výrobky 

a v dohodnutý termín vám bude doručeno na místo. 

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

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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(dokončení ze str. 2)
 Otázka nestojí, jestli jít, nebo nejít 
s ANO do vlády. Podstatné je, jest-
li s Babišem jít a mít za zády 15% 
nebo 24%. Rozdíl je v tom, že pak 
již nejste junior partner, jehož Babiš 
uspokojí dvěma či třemi ministerst-
vy, a pak vás vymaže z rozhodování 
o podstatných věcech, ale zda jste 
rovnocenný hráč, kterého Andrej 
Babiš respektuje. 
 Je škoda, když sociální demokraté 
potřebovali zachovat Bohuslava So-
botku v čele strany, že se nepoučili z 
některých zemí, kde si strany zacho-
valy funkci předsedy, a současně ve-
řejnosti předložily odlišného voleb-

ního lídra, jenž je tváří celé volební 
kampaně. Být tváří kampaně je něco, 
co si uvědomuje Andrej Babiš a co 
patří ke každému správnému mar-
ketingu. Navíc, když dotyčný má v 
záloze silné oslovení, je to něco, co 
strhne pozornost. Na sjezdu se tak-
to začal profilovat ministr zahraničí 
Lubomír Zaorálek, jehož vystoupení 
bylo po Robertu Ficovi nejhodnot-
nější. Až Bohuslav Sobotka bude v 
médiích nadávat na Andreje Babiše, 
ať mu voliči připomenou, že Babiš 
skutečně nic nepředstírá, že chce 
zvítězit a získat více jak 30% hlasů. 

MVDr. Ctirad Mikeš, 
starosta Mělníka

       OKÉNKO STAROSTY

ROZTOKY U PRAhY
Historie a současnost jednoho módní-
ho doplňku  A o jaký doplněk se jedná? 
Samozřejmě o klobouk. Představa, že 
ještě před druhou světovou válkou muž 
ve společnosti bez klobouku bylo něco 
nepatřičného, se nám dnes jeví absurdní. 
O historii této pokrývky hlavy hovoří vý-
stava stovky klobouků Magdalény Kopo-
tové. Paní Kopotová nejen sbírá původní 
staré formy a historické klobouky, ale 
především sama vyrábí klobouky vlastní, 
autorské. Většinu její sbírky tvoří elegant-
ní klobouky z doby první republiky. Avšak 
nechybí ani zajímavosti, jako je baret od 
Christiana Diora nebo klobouček od Elsy 
Schiaparelli. V Malé výstavní síni se bu-
dou moci návštěvníci až do konce červen-
ce tak cítit jako v modistickém salonu. 

SLANÝ
Večer plný improvizace a humoru   
PARTIČKA. Tento pořad je důvěrně zná-
mý všem příznivcům improvizovaného 
humoru. Tentokrát se Richard Genzer a 
Michal Suchánek poprvé spolu sejdou na 
jevišti! Zdá se to neuvěřitelné, ale divadlo 
dohromady opravdu ještě nehráli. Všich-
ni, kteří přijdou ve středu 22. března do 
Městského kulturního centra Grant budou 
mít jedinečnou příležitost uvidět, jak si ko-
nečně dělá někdo srandu ze „Suchoše a 
Geni“. Což jsou konkrétně jejich kolegové 
Igor Chmela, Ondřej Sokol a Daniel Dangl.  

šTĚTÍ
Hra o smutku, proto musí být veselá 
 Rádobydivadlo Klapý předvedlo svým 
divákům za 30 let své existence již několik 
desítek inscenací. Účinkovalo na prestiž-
ních národních přehlídkách a získalo řadu 
neméně prestižních ocenění. Soubor je na-
vrhován českým střediskem AITA/IATA  
k účasti na zahraničních festivalech, tak-
že soubor vystoupil v Německu, Španěl-
sku, Chorvatsku, Maďarsku, na Sloven-
sku a Ukrajině, dále hrál v Estonsku, Litvě, 
Polsku, Rakousku, Belgii, Lucembursku.  
V Kulturním středisku uvede inscenaci 
Mariny Carra „U kočičí bažiny“. Ve čtvrtek 
23. března se diváci budou moci přesvěd-
čit, že pravidlo o tom, že tragédie je často 
následek neznalosti sebe sama v tomto 
případě neplatí. Zde postavy umírají, pro-
tože se naopak znají velmi dobře. Pravda 
je zabíjí. 

VELTRUSY
Občané mohou být o všem včas infor-
mováni  Rozhlas už neplní svou funkci 
tak, jako kdysi. Jednak mnoho lidí není v 
čas vysílání doma, a jednak rozhlasové 
vysílání nelze pustit znova. Avšak je zde 
možné řešení. A to je mobilní rozhlas, do 
něhož se mohou zdejší občané zaregist-
rovat. Takže mají zprávy z radnice nebo o 
kulturních a sportovních akcích. Výhodou 
je i to, že si můžou vybrat o čem chtějí 
být informováni. Pro všechny povinné je 
pouze jen dostávání informací o krizových 
situacích. Díky tomu se k obyvatelům 
dostanou všechny nutné informace včas, 
zdarma a pohodlně. Velmi inovativní je 
také to, že se občané zaregistrují podle 
ulice, ve které bydlí. Pokud tak dojde na-
příklad k havárii vody, může vedení města 
informovat jen obyvatele konkrétní ulice. 

MĚSTO MĚLNÍK 
Má VLASTNÍ VLAjKU
Město Mělník si v loňském roce 
podalo žádost o udělení vlajky 
do podvýboru pro heraldiku 
a vexikologii Poslanecké sně- 
movny ČR. 
Dne 14. února převzal starosta 
města Mělníka MVDr. Ctirad 
Mikeš od Jana Hamáčka, 
předsedy Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, rozhodnutí o 
udělení vlajky. Vlajku, která 
bude nově zdobit mělnickou 
radnici tvoří dva svislé pruhy, 
červený a žlutý. Z červeného 
pruhu s českým lvem vyniká 
do žlutého pruhu půl černé 
korunované orlice ve žluté 
zbroji.

„Již v roce 2010 jsme oslovili Sprá-
vu železniční dopravní cesty (SŽDC) 
se žádostí o vybudování bezpečného 
přechodu pro chodce se světelnou 
signalizací. V té době byla cena 
stanovena na 10 mil. Kč za pod-
mínky plného financování městem a 

následného převodu na SŽDC. Bu-
dování nových přechodů však není 
podporováno, a proto jsme hledali 
jiné možnosti řešení a financování.  
    Na začátku roku 2014 se nám 
podařilo zahájit jednání o možnosti 
vybudování nové vlakové zastávky 
s přechodem pro chodce. K podá-
ní žádosti na Generální ředitelství 
SŽDC jsme nechali zpracovat studii 
umístění zastávek u kopce Miluji a 
v Mlékojedech. Zajistili jsme pře-
pravní prognózu, kladné stanovisko 
Středočeského kraje se závazkem 
objednávky dopravní obsluhy a 
Ministerstvo dopravy jsme žáda-
li o možnost zastavování rychlíků. 
Město přislíbilo vybudování přístu-
pových cest, zázemí pro cestující a 
parkování B+R (forma kombinova-
né přepravy s návazností cyklistické 
dopravy na veřejnou hromadnou do-
pravu). V Mlékojedech byl pro účely 
vybudování zastávky městem vykou-
pen potřebný pozemek. Podklady 
byly poté předány odboru strategie 
GŘ SŽDC, které žádost posoudilo a 
předalo na úsek modernizace.  Po 
ekonomickém vyhodnocení byla do 
plánu investiční výstavby zařazena 
zastávka v Neratovicích, příprava 

zastávky v Mlékojedech byla proza-
tím pozastavena. V minulém roce byl 
projekt předán odboru přípravy sta-
veb SŽDC a příslušná stavební sprá-
va se sídlem v Plzni zahájila přípra-
vu realizace investice. Ve veřejné 
zakázce na projektovou dokumenta-
ci s termínem zpracování do 15. 1. 
2018 zvítězila firma SGJW Hradec 
Králové spol. s r. o. a na jejím finan-
cování se město podílí  příspěvkem 
ve výši 250 tis. Kč bez DPH. 
 Plánovaná zastávka zahrnuje 
200m dlouhé a 3m široké osvětlené 
nástupiště s informačním panelem 
a označovačem jízdenek, dva bez-
bariérové přístupové chodníky, dvě 
schodiště, přístřešek pro cestující, 
stání na kola a přechod pro pěší se 
světelnou a zvukovou signalizací. 
Součástí stavby je také úprava ko-
lejového svršku a přeložka kolejí 
v místě zastávky. Dále jednáme o 
možnosti vybudování autobusové 
zastávky za podmínky změny vedení 
trasy linek MHD. Předpokládaný 
termín výstavby zastávky s pře-
chodem byl SŽDC stanoven na rok 
2018.“

    Mgr. Lenka Mrzílková, 
starostka města Neratovice

nERATOvIcE BUDUJÍ nOvOU ZASTÁvKU

v cEnTRU SLAnÉhO DOJDE K pOKÁcEnÍ vZROSTLých STROMŮ 

Neratovická radnice se chystá vybudovat novou železniční zastávku a bezpečný přechod přes trať z Neru-
dovy ulice. O záměru informuje neratovickou veřejnost starostka Mgr. Lenka Mrzílková.

Během března a dubna 2017 dojde k pokácení několika vzrostlých stromů u kláštera a Červeného rybníku. 
Důvodem pokácení je jejich neuspokojivý zdravotní stav, čímž představují nejen bezpečnostní riziko. Na-
místo pokácených stromů bude provedena nová výsadba. 

V parku před Klášterem Nejsvětější 
Trojice dojde k pokácení 2 lip vel-
kolistých a 3 stromů javoru mléče. 
Na základě odborné revize stromů 
firmou ALL4TREES.cz dendrolog 
uvádí u všech stromů špatnou vita-
litu, suché části korun a dutiny. Stro-
my ohrožují zrestaurované sochy a 
bezpečnost osob v této lokalitě. Ve 
spolupráci s odborem kultury Měst-
ského úřadu Slaný bude navrženo 
řešení nové výsadby.
 Ke kácení a ořezu dřevin dojde 
též na břehu Červeného rybníka (u 
plovárny). V lokalitě byl proveden 
dendrologický průzkum, který pro-
kázal, že vzrostlé stromy jsou vět-
šinou v neuspokojivém zdravotním 
stavu (výskyt houbových plodnic, 
ran po výlomech, dutin) a předsta-
vují tak značné bezpečnostní riziko. 

Pokáceny budou 4 vrby bílé, jejichž 
současný stav hrozí pádem na ces-
tu. Ostatní vrby a dva statné topoly 
černé budou ořezány na cca 5 - 8 
metrová torza, čímž dojde k zlep-
šení bezpečnostního stavu stromů 
a zároveň k zachování vhodných 
stanovišť pro živočichy. Namísto 
pokácených vrb bílých budou v lo-
kalitě dosazeny nové stanovištně 
vhodné dřeviny.

Ing. Lucie Krčková

Ilustrační foto
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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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jAK jEZDÍME. 
NOVÝ jÍZDNÍ řáD

U linek 416 a 417 dochází od 5. 
března 2017 k úpravě tras. 
Linka 417 již nebude zajíždět do 
Hovorčovic a spojení Hovorčovic 
s Líbeznicemi obstará linka 416. 
U linky 417 došlo k několika po-
sunům, které umožní cestovat mezi 
Brandýsem a Hovorčovicemi s pře-
stupem v Měšicích na linku 351 a 
zároveň odstraní pravidelné zpož-
ďování některých spojů. 

Karel Bakeš, odbor 
příměstské dopravy, ROPID

DOTACE NA OBNOVU NEMOVITOSTÍ V MĚSTSKÉ PAMáTKOVÉ ZóNĚ MĚLNÍK
Rada Fondu regenerace vyhlásila I. dotační kolo Fondu regenerace Městské památkové zóny (MPZ) 
Mělník. Termín podávání žádostí na MÚ Mělník, oddělení památkové péče, je do 31. 3. 2017. 
Pro I. dotační kolo je určena částka 700 000 Kč. Dotace lze poskytnou na stavební obnovu nemovitostí (včetně 
případného restaurování) na domech, objektech či lokalitách nacházejících se v MPZ Mělník. Žádosti na 
předepsaném formuláři s povinnými přílohami přijímá správce fondu: Mgr. Markéta Fošumová, Ph.D., tel: 315 
635 342, e-mail: m.fosumova@melnik.cz, kancelář č. 218, budova MÚ Mělník, č. p. 51. Zájemci o dotace naleznou 
formuláře k žádosti o dotaci na webové stránce města Mělník: http://www.melnik.cz/formulare-skol/d-5015.
 Zdroj: MÚ Mělník

CO SE U NáS DĚjE

VELVARY
Chvilka pro ženskou duši  Každoden-
ní shon, náročné zaměstnání, zvládání 
domácnosti, rodinné povinnosti, péče o 
děti. Prostě vše, co vše ženu vyčerpává. 
Klub Kostka nabízí 25. března skvělou 
příležitost strávit sobotní kreativní od-
poledne s lektorkou Monikou Šelovou. 
Návštěvnice zde bude čekat celá řada 
aktivit. Bude se tvořit, tančit, vnímat své 
tělo, opět něco vytvářet. Celé odpoledne 
je inspirované artefiletikou, která je velmi 
dobrým nástrojem pro podporu zdravého 
sebevědomí, pochopení sama sebe i ostat-
ních a zároveň vnímání svého těla. To vše  
a spoustu dalšího se naučí hravou formou 
a i díky výtvarnému projevu. A omluvenky 
typu: já neumím malovat… se nepřijímají! 
Kdo umí mluvit a psát tudíž umí i malovat. 
Je to pouze jenom další způsob vyjádření. 

hOSTÍN
A také uklízet  K jaru patří i úklid. 
Po zimě zůstalo mnoho nepořádku,  
a tak je třeba se ho co nejdříve zbavit. 
V rámci celostátní akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“, která se koná v sobotu  
8. dubna si dají místní občané sraz o  
9. hodině ranní před Obecním úřadem. 

hLAVENEC
Neuvěřitelná Severní Korea  Tuto 
zemi známe pouze z útržkových zpráv 
zejména o pro nás kuriózních  kouscích 
členů jediné komunistické dynastie na 
světě. Avšak jedná se i o zemi plnou je-
dinečných přírodních krás. V rámci cyklu 
cestovatelských přednášek zavítá do 
zdejšího hostince „U Jelena“ cestovatel 
Martin Kliment, který tuto tajemstvím 
opředenou zemi v posledních dvou le-
tech navštívil již čtyřikrát. V pátek 24. 
března od 19.30 se budou moci poslu-
chači nechat přenést do míst, která jsou 
běžným turistům zřídka dostupná.

KLY 
Obecní úřad nabízí mateřský azyl  
Obec se snaží věnovat pozornost svým 
nejmladším občanům. Zasedací místnost 
Obecního úřadu je nyní každý všední den 
od 9 do 14 hodin k dispozici rodinám  
s dětmi. Zde se tak mohou děti scházet 
ke společným hrám a jejich rodiče si 
zase mohou vyměňovat zkušenosti s 
výchovou svých ratolestí i se vším co s 
tím souvisí. Kromě hraček či možnosti 
sledování dětských pořadů v televizi je i 
možno si zacvičit či si zahrát různé hry. 
Maminky i třeba tatínkové či prarodiče 
zde mají možnost použít nádobí, mikro-
vlnou troubu či rychlovarnou konvici k 
úpravě jídla. Po předchozí domluvě je 
zde možno uspořádat i narozeninové 
párty pro malé oslavence. 
Kelský fotbalový mišmaš  Místní TJ 
Kly pořádá originální fotbalový turnaj. 
Originálnost tohoto turnaje spočívá ze-
jména v tom, že je určen zároveň pro děti 
i rodiče. Hraje se systémem každý s kaž-
dým po dobu 20 minut. A hlavní cena ne-
bude nic jiného nežli výborný maxidort! 
Celá akce, která vyvrcholí přátelským 
posezením s prvním letošním grilová-
ním, se uskuteční v neděli 26. března od 
půl desáté dopoledne.

MĚSTSKÉ SLUžBY ODSTRAňUJÍ 
nÁSLEDKY TUhÉ ZIMY

TEchnIcKÉ SLUžBY MĚSTA MĚLnÍKA 
MAJÍ nOvOU pRAcOvnÍ pLOšInU

Letošní tuhá zima se na roudnických komunikacích podepsala opravdu zásadním způsobem. Roudnické 
městské služby tuto zátěž samozřejmě pocítily a to především nárůstem výjezdů, ale i mírou poškození 
vozovek v místních ulicích.
„Rozdíl oproti jiným letům je znát z 
mnoha ukazatelů. Dle dlouhodobé-
ho průměru je v zimní sezoně např. 
prováděno 20 výjezdů pracovníků 
RMS. Naproti tomu jen za tento le-
den jsme jich měli již 49. Už jen toto 
číslo vypovídá o síle letošní zimy 
a uvidíme, jestli je již u konce či ni-
koliv,“ řekl Ing. Martin Chudoba, 
ředitel RMS. Sníh však pro RMS 
zdaleka není každoročním nejzá-
sadnějším problémem. Tím je, dle 
ředitele Chudoby, kombinace vlhka 
a mrazu. Takové podmínky totiž 
nejvíce zasahují a narušují živičné 
povrchy komunikací. 
 Opravy samozřejmě není mož-
né provádět ihned, avšak jakmile 
to klimatické podmínky dovolily, 
pracovníci RMS vyjeli a začali na 
městských komunikacích pracovat. 
Výtluky hlubší než 2 cm byly vy-
spraveny tzv. studenou balenou a 
nyní je již cca 90% opraveno. RMS 
se zaměřily především na silnice v 
ulicích Neklanova, Bořivojova, Rie-
gerova, Řipská, Tylova a Náměstí 
Jana z Dražic. V tuto chvíli na opra-
vu čekají ještě výtluky v Palackého 
ulici. Opravy krajských komunikací 
jsou však zcela jinou otázkou. „SUS, 
která má tyto komunikace na starost, 
přirozeně řeší nejen Roudnici, ale 
kilometry jiných silnic. V žádném 
případě nemůžeme opravovat výtlu-

ky na krajských silnicích. Těmi jsou 
Žižkova, Špindlerova, Jungmannova 
a silnice vedoucí ulicí Riegerova, 
přes Karlovo náměstí, až na most. 
Dále se jedná o třídu T. G. M., až ke 
kruhovému objezdu u ČSAD, silnici 
v Hornické ulici vedoucí směrem do 
Podlusk a za ně, směrem na Lito-
měřice a Louny. V neposlední řadě 
je to vozovka v ulici Kratochvílova 
směrem na Čihadla a Mělník,“ vy-
světlil situaci Ing. Chudoba. Tyto ko-

munikace tedy již čekají na řešení ze 
strany Ústeckého kraje, nikoliv měs-
ta Roudnice nad Labem a jeho tech-
nických služeb. V současné době má 
však i tak RMS plné ruce práce a za-
hajuje realizaci celé řady dalších při-
pravených aktivit. Jednou z prvních 
viditelných činností je např. oprava 
již delší dobu nabouraného zábradlí 
u 1. ZŠ, která se právě kvůli mrazi-
vému počasí musela pozdržet. 
 Jan Vancl, tiskový mluvčí

Do vozového parku Technických služeb města Mělníka se zařadila mo-
derní italská pracovní plošina CELA DT 21 na podvozku Mercedes-Benz  
ATEGO 816. Zdroj: MÚ Mělník

Foto archiv MěÚ
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Fuchsie 292
Voodoo

175 Oleandr
v pěti barvách

Pelargonie 1216 
Mexica granatit
30 druhů převislých

167M
Medvědí česnek

V nabídce celkem 950 kultivarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuvzdorných 

Celkem v nabídce 120 druhů pelargonií 

V nabídce více než 100 druhů bylinek
Balzamíny, Verbeny, Scaevoly, Pařížšké kopretiny, Bacopy a mnoho dalších

Velký výběr balkonévých rostlin

Fuchsie 612 
Bianka

168 Mandevila
v pěti barvách

Pelargonie 1245 
Grandiflorum
v nabídce 20 druhů

162A 
Máta korejská
v nabídce 25 druhů máty

Fuchsie 1028F 
Euruption

151C
Datura - Durman
v nabídce 5 druhů

Pelargonie 1271 
Angelleyes polopřevislé 
v nabídce 7 druhů

056 Surfínie
v nabídce 20 druhů 
plných i jednoduchých

Fuchsie 232 
Pink Garole

199C Begonie 
fuchsiová 20 druhů 
převislých i velkokvětých

Pelargonie 1290 
Apelblossom
40 druhů vzpřímených zonale

196D 
Ženšen pětilistý
bylina dlouhověkosti

Fuchsie 1134F 
Lady in Black
mrazuvzdorná, popínavá

3225 
Chryzantéma zahradní 
v nabídce 30 druhů

Pelargonie 1279 
Antic
v nabídce 4 druhy

072P 
Million Bells
v nabídce ve 12 barvách

VyŽáDEjtE Si zDArMA náš nOVý kAtALOG 2017 S VíCE nEŽ 1 500 FOtkAMi

Od 1. března pak k nákupu v samoobslužném zahradnictví, kde jsou ceny až o 30 % nižší než při zasílání  
a ještě obdržíte při nákupu nad 500,- Kč dárek ve formě speciálního hnojiva.

zahradnictví tomáš Petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

Prodejní doba: Po - Pá 8.00 - 17.00 hodin | od 1. 3. - 31. 5. So, ne, Svátky 9.00 - 14.00 hodin

zAHrADniCtVí
Vás srdečně zve k návštěvě nového e-shopu na www. fuchsie.cz

od

27,-
Kč

od

27,-
Kč

od

29,-
Kč

od

39,-
Kč

od

27,-
Kč

od

27,-
Kč

od

29,-
Kč

od

29,-
Kč

od

27,-
Kč

od

27,-
Kč

od

29,-
Kč

od

59,-
Kč

od

27,-
Kč

od

27,-
Kč

od

29,-
Kč

od

45,-
Kč

od

27,-
Kč

od

27,-
Kč

od

29,-
Kč

od

20,-
Kč
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CO SE U NáS DĚjE

LhOTKA U MĚLNÍKA
Sedmička bude jistě šťastná  Pleso- 
vá sezona se pomalu chýlí ke konci, ale 
ještě je příležitost si užít tuto nevšední 
atmosféru. V pátek 31. března se totiž 
bude konat již 7. lhotecký ples. I přesto, 
že Lhotka postrádá vhodný taneční sál, 
již posedmé se její občané opět sejdou  
v hostinci „U Podařila“. K tanci a poslechu 
již tradičně zahraje hudební skupina Ka-
ryna. Samozřejmě chybět nebude bohatá 
tombola a možnost objednání večeře. Au-
tobus z Hleďsebe se zastávkou ve Lhotce 
je zajištěn v 19 a 19.30 hodin, zpět pojede 
pak po domluvě na plese. 

LUŽEC NAD VLTAVOU
Vzpomínka na časy minulé  „Před-
sedóóó…ať mě ten živočichář nedráždí.“, 
„Když oni doktora, tak Ty inženýrku z Pra-
hy!!!“. Jistě každý zná tyto hlášky z filmů 
o „proslulém“ JZD. A právě v tomto stylu 
se uskuteční v místním Kulturním domě 
další „tématický“ ples. V sobotu 25. břez-
na přesně ve 20 hodin slavnostně zahájí 
svým předtančením místní Svaz žen JZD. 
Na parket pak všechny vyzve hudební 
skupina SHAKERS BAND + EFT (Ewa 
Farna Tribute). Vše vyvrcholí půlnočním 
překvapením. Pro osvěžení bude dobře 
zásobený BAR „Belmondo“.

NELAhOZEVES
Odkud pochází naši předkové?  Řada 
z nás si jistě někdy položila tuto otázku. 
Čím se živili, kde žili či zda vynikali něčím 
výjimečným. Odpověď na to, jak to zjistit 
třeba poskytne i beseda s genealožkou 
paní Helenou Voldánovou, členkou České 
genealogické a heraldické společnosti 
v Praze. Mnozí si jí jistě pamatují z tele-
vizního pořadu „Tajemství rodu“. Na této 
přednášce, jež se uskuteční v prostorách 
zdejší knihovny v úterý 28. března od  
17 hodin, se dozvědí o tomto pátrání po 
stopách předků vlastní rodiny. 

NEBUŽELY
Velikonoční jarmark  Tradiční Ve-
likonoční jarmark se letos uskuteční  
v sobotu 8. dubna. Ve 14 hodin se ote-
vřou dveře místní sokolovny všem domá-
cím i přespolním, kteří si zde budou moci 
nakoupit nejrozličnější zboží. A bude 
zase z čeho vybírat. Na pultech stánků 
prodejci nabídnou nespočet velikonoč-
ních dekorací, jimiž si bude možno vyz-
dobit o velikonoční svátky své příbytky. 
Chybět nebudou ani šperky, korálky, ale 
i perníčky či drobné občerstvení. Podob-
ně jako loni navodí správnou atmosféru 
Velikonoc i jehňátka, která jistě potěší 
zejména ty nejmladší.

ÚNĚTICE
Dárek k svátku  Josefové, Pepové, 
Pepíci, ale také Josefínky či Pepičky slaví 
svůj svátek devatenáctého března. A tak 
sládek zdejšího pivovaru k této příležitosti 
uvařil zvláštní várku, kterou nazval, jak 
jinak, nežli Josefína. V předvečer tohoto 
svátku 18. března symbolicky v 11 hodin 
v pivovarské hospodě proběhlo slavnost-
ní naražení Únětické Josefíny – černé 
jedenáctky! A tak Dej Bůh štěstí!... Tento-
krát všem oslavencům…

Nominovaná adeptka by se měla 
ve svém volném čase obětovat pro 
druhé a zvládat své aktivity skloubit 
s péčí o rodinu. „Nejedná se při-
tom jen o veřejně známé a úspěšné 
osobnosti, ale především o obyčejné 
ženy, o jejichž smysluplných a ne-
zištných aktivitách nemá veřejnost 
ani média většinou ani tušení. Právě 
pro ně vyhlašujeme od roku 2009 
celonárodní soutěž, jejímž cílem je 
ocenit úsilí těchto výjimečných žen a 
zviditelnit jejich práci a výsledky,“ 
uvedla zakladatelka projektu Deni-
sa Kalivodová. O titul Žena regionu 
se mohou ucházet ženy v kategori-
ích: podnikání, politika a veřejná 
správa, vzdělávání, věda a výzkum, 
zdravotnictví a charitativní činnost, 
umění, kultura a sport. Vítězkou 
loňského sedmého ročníku ocenění 
Žena regionu se za Středočeský kraj 
stala Petra Janatková, organizátorka 
několika úspěšných benefičních sbí-
rek pro zvířecí útulky na Benešov-
sku. Více na www.zenaregionu.cz.

 z Jak se zapojit do soutěže ŽENA 
REGIONU?
Nominace probíhaly do 1. března 
2017. Od 7. do 28. března proběh-
ne internetové hlasování. Na webo-
vých stránkách soutěže se můžete 

STŘEDOčESKý KRAJ 
pODpORUJE SOUTĚž žEnA REGIOnU
Projekt Žena regionu je věnován ženám, které svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, po-
dílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji 
regionu, v němž žijí. 

seznámit s příběhy jednotlivých 
žen a hlasovat pro svou favoritku. 
Ženou regionu se stane osobnost s 
nejvyšším počtem platných hlasů. 
Vyhodnocení výsledků hlasování a 
kontaktování regionálních vítězek 
se uskuteční ve dnech 29. března - 4. 
dubna 2017. Regionální vítězky ze 
všech čtrnácti krajů budou postupně 
oceněny od 4. dubna do 2. května 

2017. Během května se uskuteční 
regionální galavečery v jednotlivých 
krajích. Vyvrcholením soutěže Žena 
regionu bude slavnostní galavečer 
v červnu 2017, kde bude vyhlášena 
absolutní vítězka ankety s největším 
počtem hlasů. Udělena bude také 
Cena odborné poroty a Cena Senátu 
Parlamentu ČR. 
 TZ, red

Vítězkou loňského sedmého ročníku ocenění se za Středočeský kraj 
stala Petra Janatková (uprostřed), úspěšná organizátorka benefičních 
sbírek pro zvířecí útulky. Foto archiv SČK

 zTvrdil, že neřídil. Chtěl se tak 
vyhnout postihu 
 Mělničtí policisté kontrolovali 
v Mělníku dne 1. března 2017 krát-
ce po 23. hodině řidiče osobního 
vozidla Peugeot. Po zastavení začal 
ihned šestadvacetiletý mladík přelé-
zat na zadní sedadlo a tvrdil, že vůz 
neřídil. Byl vyzván  hlídkou k pro-
vedení dechové zkoušky na přítom-
nost alkoholu, což odmítl, stejně 
jako orientační test na přítomnost 
návykových látek. Policisté zjistili, 
že řidič má vysloven platný zákaz ří-
zení a to až do února 2018. Dechové 
zkoušce se nakonec podrobil, byla 
negativní. Test na drogy však opa-
kovaně odmítl. Odmítnutí testu na 
drogy bude řešit ve správním řízení 
příslušný správní orgán jako přestu-
pek.

 zKradl a vyhrožoval
 V odpoledních hodinách dne 2. 
března 2017 byl v obchodním domě 
v Mělníku zastaven ostrahou, neboť 
odcizil zboží v hodnotě téměř 600 
Kč. Nejprve zapíral, ale nakonec 
zboží, které měl ukryté pod bundou, 
vyndal a ostraze odevzdal. Při čeká-
ní na příjezd policistů začal jednomu 

z členů ostrahy vyhrožovat zabitím 
jeho samotného a dalších rodin-
ných příslušníků. Vzhledem k tomu, 
že podezřelého znal, začal se bát  
o zdraví a život. Policisté muži ná-
sledující den sdělili podezření z pře-
činu nebezpečné vyhrožování, za 
který může skončit za mřížemi až na 
tři léta. 

 zPod vlivem alkoholu
 Ve 23.36 hodin na linku 156 ozná-
mil muž, že ho napadají v živnosten-
ské provozovně v ul. Fügnerova a 
žádá si hlídku MP do místa. Ve 23.40 
hodin se do místa dostavila hlídka 
MP. Zde se nacházel pan V., který kr-
vácel z oblasti nosu a stěžoval si na 
„motání“ hlavy. Tento uvedl, že ho 
fyzicky napadl muž stojící u vstupu 
do provozovny. V muži byl zjištěn 
pan B., bytem Mělník. Do místa byla 
telefonicky přivolána hlídka PČR a 
RZS. Oba muži byli zcela zjevně 
pod vlivem alkoholu. Po provedení 
potřebných úkonu ze strany osádky 
RZS, byl pan V. převezen na přísluš-
né oddělení při NsP Mělník. Hlídka 
MP byla po celou dobu nápomocna 
hlídce PČR.

 zDalší dva nepoučitelní zloději 
 Prvnímu z mužů sdělili ve zkrá-
ceném přípravném řízení podezření 
z přečinu krádež policisté z Obvod-
ního oddělení Kralupy nad Vltavou. 
Devětadvacetiletý podezřelý dne 
22. února 2017 v jedné z prodejen 
ve městě prošel přes pokladnu bez 
zaplacení. Pod bundou měl housku 
a sladkosti. Byl zastaven pracovní-
kem ostrahy. K svému činu se při-
znal a vyčkal na místě do příjezdu 
policistů. Sladkosti chtěl prodat, aby 
měl peníze na cestu domů, protože 
hotovost prohrál v automatech. 
 Druhý z mužů odcizil v jednom 
z obchodních domů v Mělníku čtyři 
kusy tabáku za 420 Kč. Zboží vzal 
u pokladny ze stojanu, vrátil se do 
prodejny a odstranil bezpečnost-
ní kód. Tabák ukryl pod bundou  
a prošel bez placení pokladní zónou. 
I v tomto případě byla ostraha pro-
dejny ve střehu a mladíka zastavila. 
Ukradené zboží vrátil a vyčkal na 
příjezd mělnické hlídky. Policisté 
Obvodního oddělení Mělník sdělili  
i tomuto mladíkovi podezření za 
přečin krádež.

Mgr. Markéta Johnová, 
mluvčí P ČR Mělník

      Z DENÍKU MĚSTSKÉ POLICIE MĚLNÍK
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 Příčkovky Porfix 

      
  SLEvA

      
 30%

Nivelační hmota Murexin CA20

      
  SLEvA

      
   25%
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CO SE U NáS DĚjE

STRáNKA
Stránecký běh se poběží posedmé  
Tentokrát na „apríla“ 1. dubna se poběží 
7. ročník Stráneckého běhu. Tradici zalo-
žila v roce 2010 skupina místních nad-
šenců běhání jen tak pro radost. Okružní 
trať měří 5400 m a z větší části vede mezi 
obcemi Stránka a Tajná. Příznivci běhu 
rádi přivítají účastníky i z jiného sportov-
ního odvětví. Všichni letošní účastníci se 
postaví na start ve 14 hodin na křižovat-
ce a opět poběží přes Tajnou na Ostrý pod 
Vrátno a po hlavní komunikaci zpět na 
místo startu. Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhne na zdejším sportovním hřišti, 
kde obdrží upomínkové ceny. 

MáSLOVICE
Máslovická šlápota ...aneb šlapeme 
do Máslovic stloukat máslo. V sobotu  
8. dubna se uskuteční již jubilejní 30. roč-
ník tohoto turistického pochodu. Trasy do 
zdejšího „ráje másla“ se vždy dělí podle 
délky. Ta nejdelší, 22 kilometrová, vede  
z Prahy od Libeňského zámku. Dále se 
šlape z Kralup nad Vltavou, Líbeznic, 
Klecan, Odolena Vody, Řeže a konečně 
nejkratší je 5 a 3 kilometrový okruh 
přímo v Máslovicích. Zde na návsi již od  
11 hodin bude probíhat bohatý program 
a samozřejmě nezbytné stloukání másla. 
K dobré pohodě zahraje country kapela 
Máslovické drnkačky, představí se Diva-
dlo Pod čepicí a zahraje skupina RUDOL-
FINUM. Definitivní rozloučení se zimou 
bude vynesení Smrtky, kterou pak pohltí 
vlny řeky Vltavy. V místním muzeu bude 
k vidění kromě stálé expozice i nová  
výstava „Svatební ubrousky“. 

LÍBEZNICE
Aprílový ples  Již poslední plesový 
večer se uskuteční v sále Na Chrupavce,  
a to Aprílový. A když aprílový, tak v sobotu 
1. dubna od 20 hodin. K tanci a poslechu 
zahraje vyhlášená kapela Martin Vaverka 
& Friends. Samozřejmě chybět nebude 
slavnostní předtančení a hosté se mohou 
těšit i na bohatou tombolu. Vstupenky si 
zájemci mohou objednat na zdejším Obec-
ním úřadě. 

MINICE
Beseda o historii minických hospod 
Místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá 
skutečně zajímavou přednášku, která jistě 
zaujme nejednoho milovníka chmelového 
moku. V sobotu 8. dubna v 17 hodin zaví-
tá do zdejší hasičárny pan Václav Hlavatý, 
který zájemce seznámí s historií hospod  
a šenků v obci. Jaké by to však bylo po-
vídání o pivu bez možnosti jeho konzuma-
ce. A tak nebude chybět ani ochutnávka 
různých druhů tohoto pěnivého nápoje.  
K němu a dobré náladě přispěje i harmoni-
kářka Anička Švecová. 

MĚLNICKÉ VTELNO
Do KC Kostel za zábavou   Kulturní 
centrum Kostel pořádá Velikonoční pro-
dejní jarmark žáků zdejší ZŠ a MŠ. Usku-
teční se 7. dubna mezi 16.00 - 18.00 hod. 
V úvodu si pořadatelé pro návštěvníky 
připravili reprízu vystoupení Dramatické-
ho kroužku KCK, který uvede Rošťáckou 
pohádku a Jak se Kašpar ženil.
 mar

RADNICE PROVOZUjE PORADNU
Sociálně právní poradna Mělník nabízí občanům mělnického regionu 
zdarma odborné sociální poradenství nově každou středu a čtvrtek od 8 
do 18 hodin v nových prostorách radničního dvora, Nám. Míru čp. 1, 
Mělník. Potřebujete-li pomoci například se sepsáním návrhu o rozvod 
manželství, úpravu poměrů nezletilých dětí, domluvit splátkový kalendář 
nebo přemýšlíte o možnosti oddlužení či insolvence, obraťte se na nás.  
http://spmm.cz/index.php? stranka=poradna 
 Zdroj: MěÚ Mělník

pŘÍBĚh SE šťASTnýM 
KOncEM

 z  Marcela, 
 64 let, 
 důchodkyně,  
 Mělník

„Když mi bylo 59, tak se banální 
předoperační vyšetření před oční 
operací změnilo v noční můru – lé-
kaři mi diagnostikovali diabetes 2. 
typu. Nejprve jsem nemoc zvládala 
jen prášky a dietou, to ale potom 
přestalo stačit. Často bolestivé pí-
chání inzulinu 2x denně, pravidelné 
měření glykémie a rozpíchané ko-
nečky prstů, stoupající ručička na 
váze,“ popisuje první roky své ne-
moci paní Marcela z Měníka. 
 Ale ani píchání inzulinu dvakrát 
denně nestačilo, aby paní Marce-
la udržela hodnoty krevního cukru 
v normě, Marcela se potýkala s vy-
sokými hodnotami glykémie. Proto 
po domluvě s lékařem začala užívat 

nový lék. Byla jednou z prvních, kdo 
na tuto novinku po diabetiky, která 
v sobě spojuje inzulin a tzv. GLP-1 
agonisty, v České republice přešel. A 
jaké jsou výsledky?
„Za 3 měsíce jsem zhubla 8 kg, ne-

Před proměnou...

Po proměně...

Vědcům se podařilo zkombinovat 
inzulin s GLP-1 agonisty a vyvinu-
li léčbu, která v jedné denní dávce 
nahradí aplikaci bazálního inzulinu. 
Léčba navíc omezuje chuť k jídlu, 
vede k poklesu hmotnosti i krevního 
tlaku a snižuje krevní cukr často i při 
menší dávce inzulinu. Tuto moderní 
léčbu již užívají první čeští pacienti. 

 zNová léčba dává naději pacien-
tům na rozcestí
 Ani při plné spolupráci nemoc-
ného s rozvinutějším diabetem bo-
hužel není jednoduché dostat gly-
kemii (koncentraci glukózy v krvi) 
pod kontrolu. Proto je velkou nadějí 
nová moderní léčba, která je urče-
na právě pro pacienty v této fázi 
nemoci. Léčba kombinuje inzulin 
s moderními GLP-1 agonisty. To 
jsou látky, které napodobují hor-
mon GLP-1, přirozeně produkova-
ný ve střevu. „Kombinaci inzulinu 
s agonistou GLP-1 v jedné injekci 
si pacient aplikuje nadále jedenkrát 
denně, jak je zvyklý. Velkou výhodou 
této léčby je, že zasahuje hned na 
několika místech – dodává potřebný 
inzulin, ale díky přidanému agoni-
stovi GLP-1 omezuje chuť k jídlu, 
vede k poklesu hmotnosti i krevního 
tlaku. Navíc tato kombinace účinně 

šAncE pRO DIABETIKY 
AnEB KDYž InZULIn nESTAčÍ

Inzulin je dříve nebo později součástí léčby téměř každého diabetika 2. typu. Pro pacienty, jejichž diabetes 
je jednou nebo dvěma dávkami inzulinu denně nedostatečně kompenzován, mají lékaři dobrou zprávu. 

snižuje krevní cukr často při použití 
menší dávky inzulinu, než jakou by 
bylo nutné použít při navýšení po-
čtu injekcí nebo celkové denní dávky 
inzulinu. S tím souvisí i nízké riziko 
hypoglykémie – tato léčba je tedy 
bezpečnější,“ vyjmenovává benefi-
ty nové léčby Doc. MUDr. Martin 
Prázný, CSc., Ph.D. zástupce vedou-
cího Diabetologického centra Všeo-
becné fakultní nemocnice v Praze.

 z Jednoduchá léčba má šanci být 
účinnější
 Další výhodou nové léčby je fle-
xibilita v podobě možnosti užívání 
kdykoli během dne, nezávisle na 
jídle. „Jednoduché léčebné režimy 
zlepšují adherenci pacienta k léčbě – 
tedy laicky řečeno to, že se drží rad 
svého lékaře a užívá léky správně. 
Pacient pak například svévolně ne-

vynechává aplikaci inzulinu. Zlepšu-
je se kompenzace nemoci, a to zase 
snižuje nebezpečí komplikací,“ po-
pisuje MUDr. Milan Flekač, Ph.D.  
z 3. interní kliniky 1. Lékařské fakul-
ty UK a VFN Praha. 
 Nový trend v léčbě diabetu 2. typu 
rozšiřuje „arzenál“ výběru léčby  
v rukou českých diabetologů. Paci-
enti, kterých se intenzifikace léčby 
týká, se mohou o nové možnosti 
poradit se svým lékařem, který zvo-
lí nejvhodnější postup další léčby.  
I když si pacienti na tuto léčbu musí 
něco připlatit ze svého, vědí, že ja-
kákoliv investice do vlastního zdraví 
se vyplácí v podobě dobrého zdra-
votního stavu a dobré kvality života. 
Udržet si dobrý zdravotní stav po co 
nejdelší dobu je čím dál tím více sna-
hou většiny pacientů. TZ, red

mám potřebu se přejídat, a i když 
si dám výjimečně při oslavě něco 
sladkého, hodnoty cukru vydrží bez 
výkyvů. Protože to vím, nemusím si 
tak často měřit glykémii a konečně 
jsem schopná něco ušít, protože mě 
špičky prstů už od neustálého měře-
ní hladiny cukru v krvi nebolí. Už se 
těším na jaro a na zahrádku. Chci 
teď být víc s vnoučaty, když už se 
cítím líp,“ pokračuje paní Marcela.  
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Společnost Mepla Mělník 
je významným, mezinárodním výrobcem plastových desek pro průmysl a stavebnictví.

Během svého dlouholetého rozvoje myslí na své bývalé spolupracovníky.
Na základě osobního pozvání zakladatelů firmy rodiny Bühler  
z německého gomaringenu se dne 8. 2. 2017 uskutečnilo setkání  
s bývalými pracovníky, kteří jsou již na odpočinku.

zakladatelé paní gudrun a pan Hans Bühlerovi ocenili přínos pří-
tomných na realizaci záměrů od založení firmy, kteří dlouholetou, 
aktivní prací přispěli k významnému současnému postavení na 
trhu.   Všichni zaměstnanci dlouhá léta aktivně působili ve výrobě, 
administrativě, vedení společnosti…
 
Přítomní byli technickým ředitelem Dipl.-Ing. (FH) Hans raine-
rem Bühlerem seznámeni s novinkami za poslední období; ať již 
s technologickými inovacemi strojů, novými extrudéry, přísnou 
ekologií… Technické a produktové školení zaměstnanců, ob-
chodních partnerů se provádí v moderně vybavené školící míst-
nosti s notebooky a projektorem. Firma Mepla zde zajišťuje též 
bezplatné jazykové kurzy pro administrativu.

 
Obchodní ředitel pan Dipl.-Ing. (FH) richard Bühler pak přítomné 
zaměstnance provedl celým výrobním procesem, jejich bývalými 
pracovišti, až po nově vybudovanou laboratoř, vybavenou nejno-
vějšími přístroji na kontrolu vstupních surovin a výrobků dle no-
rem DIN.
rozvojové záměry budou završeny výstavbou nových objektů, 
které přispějí ke zlepšení pohybu materiálu z výroby rovnou do 
skladu.
 
Během několika hodin si přítomní prohlédli historické fotografie, 
připomněli si své vazby, získané mezi sebou za dobu působení  
v Mepla Mělník. Tato tradice setkání je pro firmu přínosná a další 
setkání se uskuteční již v nových prostorech. 

Děkujeme vám, bývalým zaměstnancům, za práci pro firmu Mepla 
a přejeme vám hodně zdraví.
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pRAžSKÉ LETIšTĚ OSLAvÍ OSMDESÁTKU

Celoroční oslavy odstartuje 5. dubna 
výroční let na trase Praha – Piešťa-
ny – Brno - Praha s následným na-
hlédnutím do vize budoucnosti leti-
ště. Přesně na den výročí 5. dubna 
chystá pražské letiště ve spolupráci  
s Českými aeroliniemi a letišti v 
Piešťanech a Brně rekonstrukci letu, 
o němž se dobové zdroje zmiňu-
jí jako o vůbec první letecké lince, 
která zahájila provoz na ruzyňském 
letišti. 
 Dne 5. dubna 2017 v časných 
ranních hodinách proto odstartuje z 
pražského letiště Airbus A319 Čes-
kých aerolinií s imatrikulací OK 
- NEP na speciální let OK 80 směr 
Piešťany. Jako OK 1937 a OK 2017, 
bude dále pokračovat po trase první-
ho letu, který 5. dubna 1937 přistál v 
Praze - Ruzyni; tj. z Piešťan do Brna 
a zpět do Prahy. 
 Část letenek na tuto mimořádnou 
linku bude uvolněna do prodeje a 

Začátkem dubna tomu bude přesně 80 let od začátku fungování největšího a nejmodernějšího letiště České republiky. Na počest tohoto význam-
ného jubilea připravilo Letiště Praha pro cestující i veřejnost mnohá překvapení.

bude možné je zakoupit prostřed-
nictvím webových stránek ČSA na 
www.csa.cz od čtvrtka 16. března 
2017. Ceny jednosměrných letenek 
začínají od 499 Kč v závislosti na 
směrování, ceny zpátečních letenek 
od 1999 Kč včetně všech poplatků. 
Počet míst je omezen. Návštěvníci 
letiště se mohou těšit také na in-
teraktivní výstavu, která bude do-
kumentovat vývoj letiště od jeho 
založení až po vizi do budoucnos-
ti. Tu si budou moci prohlédnout  
a vyzkoušet v přízemí veřejné části 
Terminálu 2 již na konci jara 2017. 
Pro širokou veřejnost i milovníky 
letadel chystá letiště víkend ote-
vřených dveří kombinovaný s pře-
hlídkou letištní techniky, letadel  
a bohatým programem pro děti.  
Ve dnech 10.–11. června se tak na 
Letiště Václava Havla Praha slétne 
i řada zajímavých a historických 
letounů. V místě statické přehlídky, 

na prahu bývalé dráhy 22, by se měl 
objevit kupříkladu veterán Lisunov 
Li-2.
 Další zajímavé informace k his-
torii, současnosti a postupně také k 
vizi budoucnosti letiště najdete na 

speciální webové stránce www.le-
tisteslavi80.cz, kterou letiště spustilo 
právě u příležitosti oslav 80. výro-
čí. Zde budou průběžně k dispozici  
i informace k aktuálně chystaným 
akcím.  TZ, red

Pohled na terminál na straně k městu ze 60. let dvacátého století

Letiště Praha - Ruzyně po dokončení výstavby v roce 1937

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

pREZIDEnTSKý KAnDIDÁT  
hORÁčEK SE chYSTÁ DO MĚLnÍKA

„22. března přijedu do Mělníka, 
abych pronesl svůj projev věno-
vaný Světovému dni vody, a to v 
15.30 na náměstí Míru. Pokud vše 
klapne jak má, sejdeme se v 19.00 
hodin na besedě v Hotel Campoa-
mor Mělník, Restaurace Alabama, 
kde spolu budeme diskutovat o 
kandidatuře, postojích, názorech 
a problémech této země a jak je 
řešit,“  vzkazuje svým příznivců 
známý umělec.

red
Foto Miloslav Svanovsky
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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, 

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky 
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro

 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
 kontejnery  skládání hydraulickou rukou  demolice

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

NOVĚ OTEVŘENO
Řeznictví u Krkovičky

ul. Kokořínská, Mělník, tel.: 722 117 182

 Pestrá nabídka uzenin  SVAČINY   
Vepřové, drůbeží maso, hovězí maso z mladých býků.

VŠE OD ČESKÝCH CHOVATELŮ
Provozní doba: 

Po: 7-12 hod.  Út-Pá: 7-17 hod.  So: 8-12 hod.

přijme do hlavního pracovního poměru
-  DĚLNÍKA chemické výroby (do směnového provozu) 

-  LABORANTKU/LABORANTA chemické výroby
 

Kontakt: rizkova@mefrit.cz, mobil 721 572 882, tel. 315 633 303  

Mefrit spol. s r.o., 
Mělník, Českolipská 798

(do směnového provozu) 

Přijeďte si vybrat kvalitní stromky a růže 
přímo od pěstitele. 

Jsme ovocná školka s tradicí již 25 let.
Nabízíme broskvoně, meruňky, hrušně, jabloně, 

třešně, višně, švestky, rybíz, angrešt, maliník a růže.
Specializujeme se na staré, 
původní a krajové odrůdy. 

Drobné ovoce od 20 Kč, stromky od 90 Kč.

Ovocné školky a sady
Petr Buřil

Horní Beřkovice
U Rybníka 25

Prodejní doba: 
PO-PÁ od 16 hod. 
SO 8-17 hod
Jen 12 km z Mělníka.

Tel. 737 159 763, 
email: burilpetr@seznam.cz, www.skolky-buril.cz
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

BRAnDýS nAD LABEM – STARÁ BOLESLAv 
JE MĚSTEM, KDE SE DAŘÍ BYZnYSU

výSLEDKY pROGRAMOvých 
DOTAcÍ JSOU JIž ZnÁMY

Starosta města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Vlastimil Picek převzal z rukou organizátorů výzkumu ocenění 
Město pro byznys, v němž se v rámci obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje město Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav umístilo na druhém místě. Třetí byla Lysá nad Labem, vítězem soutěže se stal Benešov. 

Město Kralupy nad Vltavou obdrželo v řádném termínu 73 žádostí  
o programové dotace na podporu zájmových aktivit v roce 2017. 

Předání ocenění proběhlo v úterý 
14. března 2017 v rámci krajského 
setkání Svazu měst a obcí ČR Stře-
dočeského kraje a Prahy v důstoj-
ných prostorách velkého zasedací-
ho sálu Magistrátu hlavního města 
Prahy. 
„Soutěž Město pro byznys se kona-
la v roce 2016 již podeváté. Jsem 
velmi rád, že naše město bylo tak 
úspěšné v konkurenci obcí s rozší-
řenou působností ve Středočeském 
kraji. Jsou to výsledky srovnávacího 
průzkumu za rok 2016 a my už nyní 
víme, že míra nezaměstnanosti ještě 
poklesla. Vážíme si dobrých vztahů 
se zaměstnavateli v našem městě a 
hodláme spolupráci s nimi nadále 
podporovat a rozvíjet,“ říká starosta 
města Vlastimil Picek.
 V komplexním, ojedinělém a 
rozsáhlém Srovnávacím výzkumu 
Město pro byznys jsou sledována 
různorodá kritéria, mj. míra neza-
městnanosti či cena vodného a stoč-

ného, přičemž jde o oblasti, které 
mají pro podnikatele a firmy strate-
gický význam. Do výzkumu je au-
tomaticky zapojeno 205 měst s roz-
šířenou působností a 22 městských 
částí města Prahy. 
 PhDr. Zdeňka Tichá

Rada města 6. března projednala 
jednotlivé žádosti a schválila výši 
dotace u žádostí, které nepřesáh-
ly hodnotu 50 000 Kč. Žádosti, 
jejichž výše byla nad tuto částku, 
byly projednány zastupitelstvem 
města 13. 3.2017. 
 Celkem tak kralupská radnice 
rozdělí 1 634 400 Kč oproti po-
žadované částce 5 187 398 Kč. 
Nejvyšší částku 80 000 Kč radní 
přiklepli pořadatelům hudebního 

happeningu Zelenej zákal 2017. 
Se svou žádostí uspěl i SDH, kte-
rý se na radnici obrátil s žádostí o 
příspěvek na soustředění mladých 
hasičů, jimž bylo nakonec od-
hlasována třiceti tisícová dotace. 
Naopak, kdo odešel letos s prázd-
nou je Zdraví do škol – Putování 
Zdravíkovem aneb Zdravé děti = 
zdravý dospělý a řada dalších ne-
úspěšných žadatelů.  
  red

TRÁpÍ vÁS ZÁvISLOST? 
vE MĚSTĚ JE vÍcE MOžnOSTÍ, JAK JI ŘEšIT

Díky terénnímu programu je ve 
městě téměř eliminován výskyt 
odhozených injekčních stříkaček. 
„Lidé, kteří jsou do programu za-
pojeni, totiž pravidelně odevzdávají 
použité stříkačky k odborné likvi-
daci, dostávají za ně sterilní, a jsou 
proto více motivováni k bezpečněj-
šímu chování. V roce 2016 využilo 
služeb tohoto programu 54 lidí, kteří 
nám odevzdali přes 7000 použitých 
injekčních stříkaček,“ říká Ondřej 
Šulc, vedoucí programu. 
„Tím, že stříkačky měníme, výrazně 
snižujeme riziko šíření infekčních 
chorob a zamezíme také výskytu po-
užitých stříkaček a jehel v ulicích,“ 
popisuje Šulc. Na případný výskyt 
odhozených stříkaček můžete upo-
zornit strážníky městské policie 
nebo terénní pracovníky, jejichž 
telefonní číslo naleznete v závě-
ru textu. Cílem programu ale není 
jen sběr a distribuce jehel. Kontakt 
pracovníků s uživateli drog umož-
ňuje významně ovlivnit i to, jakou 
cestou se budou životy závislých 

Již od roku 2009 poskytuje v Neratovicích své služby nestátní nezisková organizace Semiramis z. ú. Díky 
podpoře města nabízí pomoc lidem, kteří se potýkají se závislostmi. Terénní pracovníci, tzv. „streetworkeři“, 
nabízejí pomoc přímo v ulicích Neratovic. Sbírají odhozené injekční stříkačky a kontaktují uživatele drog, 
kterým pomáhají řešit především zdravotní a sociální potíže.
ubírat. „Díky pravidelnému kontak-
tu můžeme snížit míru zdravotního  
a sociálního propadu, motivovat 
klienty k méně rizikovým způsobům 
braní drog, a také je ve vhodnou 
chvíli podpořit na cestě k léčbě  
a abstinenci. Jednoduše řečeno, čím 
lépe na tom budou, tím méně potíží 
bude třeba řešit a zvětší se šance na 
úspěšnost jejich léčby. Znamená to 
vlastně, že ve finále ušetříme peníze 
za léčbu infekčních nemocí, závis-
lostí a mnohdy i za řešení důsled-
ků trestné činnosti, která s drogami 
často souvisí,“ dodává Šulc. 
 Terénní pracovníci Semiramis 
dojíždějí do Neratovic každou stře-
du a z důvodu co největší dostup-
nosti poskytují služby zdarma a ano-
nymně. Kontaktovat je můžete na 
telefonním čísle +420 728 245 196 
nebo e-mailu streetwork@os-semi-
ramis.cz. Pro on-line poradenství se 
můžete obrátit také na http://www.
os-semiramis.cz/.
    Pokud by vás zajímalo nějaké kon-
krétní téma z oblasti drogové pro-

blematiky nebo máte v tomto směru 
nějaké otázky a nevíte, na koho se 
obrátit, napište na e-mail místního 
protidrogového koordinátora, který 
vám poskytne potřebné informace a 

navede vás tím správným směrem: 
romana.kacirkova@neratovice.cz. 

Mgr. R. E. Kačírková, 
protidrogový koordinátor, 

MěÚ Neratovice
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2+kk, Mělník, osobní vlastnictví, v cihlovém domě, 
po kompletní rekonstrukci.  

V případě zájmu volejte 792 234 573, 776 338 577. 

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.

PODKROVÍ  PRODEJ

V případě zájmu volejte 777 666 393.

BYTY           G

PRODEJ          

PRONÁJEM
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MASOpUSTnÍ pRŮvOD pROšEL vESnIcÍ
Chodečský masopust v sobotu  
25. února provázelo po celý den 
slunečné počasí. Sešlo se tu kolem 
pěti desítek maškar. Tradiční mas-
ky doplnily ty současné. Přihlížejí-
cí bavily postavy jako voják, brů-
na, slamák vedoucí koňský potah s 
muzikanty, ženich s nevěstou, žabí 
rodinka, čarodějky či Rumcajs. 
Všechny zdejší mládence za patřič-
ný poplatek oholil žid a neoblomná 

Úterý 28. 2. 2017 přineslo na roudnické Karlovo náměstí dlouho očekávané 
masopustní veselí. Desítky masek a stovky přihlížejících sledovaly, kterak 
se maškary po roce opět pokoušejí zmocnit vlády nad městem. 
 red
 Foto archiv MÚ

I ROUDnIcI  OpAnOvAL MASOpUST

cikánka z nich vymámila výživ-
né na své dítko. Medvěd provedl 
všechny hospodyně, a tak si vís-
ka pojistila plodnost. Nechyběly 
tradiční popěvky a dobroty,  jako 
zelňáky, koblihy, cmunda, jitrnič-
ky či chodečské trubičky. V závěru 
veselení porazili místní hospodáři 
kobylu. Akci připravil spolek Ak-
tivní Chodeč za podpory řady přátel 
a příznivců.             
 jik

 Foto: Anna Eiseltová

7. 3. – 2. 4. 2017 
REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK  

VSTUPNÍ PROSTORY 

Výstava dokumentující činnost  
Rodinného centra Kašpárek Mělník, z. s.  

za uplynulý rok 2016. 

 

KAŠPÁRKŮV ROK 2016 
OBRAZEM 

KAšpÁREK BILAncOvAL LOňSKý ROK
V úterý 7. března se ve vstupních prostorách Regionálního muzea  
v Mělníku uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Kašpárkův rok 
2016“. 

Výstavou provedla všechny pří-
tomné – děti i rodiče, pracovnice 
Rodinného centra Helena Fidlová, 
která hovořila o úspěších mateřské-
ho centra v minulém roce a nastínila 
plány do budoucna. Účastníci se tak 
dozvěděli o založení dětské skupiny 
Rolnička, jež vznikla při RC.  Její 
prostory byly vybaveny dětskými 
toaletami, kuchyní a dalším nezbyt-
ným vybavením, ale také herními 
prvky. Letos se rekonstrukce naopak 
dočká samotný objekt rodinného 
centra, v němž bude třeba vyměnit 
veškeré osvětlení a podlahy. 
 Úpravy se dotknou i zahrady. Ta 
nabídne malým návštěvníkům ně-

které další hrací prvky, vyměněna 
však bude i zeleň, která nepřežila 
letošní tuhou zimu. Na to vše jsou 
pochopitelně nutné peníze, jež si 
Rodinné centrum Kašpárek slibuje 
od sponzorů. 
 Po úvodu si již mohli děti a je-
jich rodiče prohlédnout vystavené 
fotografie, mapující činnost centra, 
výtvarné výrobky dětí i rozpisy prá-
vě probíhajících či připravovaných 
akcí, mezi nimiž jsou přednášky, 
semináře a terapeutické konzultace. 
Nakonec pro ně zahrálo Petrpaslí-
kovo divadlo pohádku o zvířátkách 
„Když šla vrána do světa“.
 jč

Jitka Králová nechybí u žádného chodečského projektu.
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PARKOVACÍ STÁNÍ

 V případě zájmu volejte 777 666 393

     PRONÁJEM
v centru Mělníka u Lidového domu

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ

V případě zájmu volejte 

777 666 393

Cena od 1 770 Kč za měsíc.

v centru Mělníka
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   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    

v pŘEROvĚ nAD LABEM ZAhÁJILI pADESÁTOU SEZOnU
Skanzen v Přerově nad Labem se uplynulý víkend převlékl do jarního.  Letošní tradiční výstava „Jaro na 
vsi“ odstartovala jubilejní – padesátou sezonu. Polabské muzeum pro svoje návštěvníky zde přichystalo 
řadu novinek. 

Těšit se mohou na reinstalované ex-
pozice a především na retrospektiv-
ní výstavu k 50. výročí skanzenu i 
atraktivní muzejních sbírky „Rodin-
né loutkové divadlo“. Až do konce 
dubna ve zdejším velkém sále bude 
vystavena kolekce kraslic, zdobe-
ných starými technikami i novodo-
bými kreativními vzory, nejrůznější 
jarní dekorace a zvykoslovné peči-
vo, doplněné lidovými výšivkami 
z bohaté muzejní sbírky textilu a 
dobovými pohlednicemi. Osvědče-
ným lákadlem jsou zdejší chalupy, 
v nichž nalezneme připomínky sta-
robylých zvyků a obyčejů, které po 
celé jaro provázely život venkov-
ského lidu ve středním Polabí. 
 Prohlídka začíná zabijačkou a 
„šplochanem“ - zvláštní krajovou 
zábavou a pokračuje průvodem na 
konci masopustu, následuje čtyři-

cetidenní předvelikonoční postní 
období se šesti postními nedělemi, 
provázenými mimo jiné vynášením 
smrtky, chozením s lítem či přípra-
vou na „pašijový týden. Ten vrcholí 
Božím hodem a pondělím veliko-
nočním s pomlázkou ve „staročeské 
chalupě“. 
 V dolní části muzea výstava „Jaro 
na vsi“ pokračuje svatovojtěšskou 
poutí, zábavou mládeže kolem májů 
a končí svátkem sv. Jana Křtitele, 
spojeným s lidovým léčitelstvím. 
Součástí letošní jarní výstavy je 
nově i byt kováře a kaplička. O ví-
kendech je navíc připraven bohatý 
doprovodný program. Již tuto so-
botu si můžeme vybrat z mnoha 
líbivých ukázek od pletení a háčko-
vání, výroby mozaiek ze skla, ale i 
ze zdobení perníčků, zhotovování 
svíček z včelích pláství či z veliko-

JAK TO BYLO 
U KUDRnŮ!?
V Regionálním muzeu Mělník se děti dozvědí, 
jak naši předkové slavili Velikonoce. 

Projekt pro školy Velikonoční dávnohrátky  aneb Jak 
to bylo u Kudrnů? odstartoval v pátek 10. března. 
Mělnické muzejnice Naďa Černá a Jitka Králová 
provedou děti Kudrnovic statkem, aby společně, 
hravě a všemi smysly, prožívaly zvyklosti Paši-
jového týdne. Rozlousknou záhadu Liščí neděle, 
vysmýčí chaloupku, proženou trakaře, zaženou 
hosty bez kostí, nahlédnou do sváteční kuchyně  
a dozvědí se, kterak jejich předci zdobívali kraslice. 
V kouzelné muzejní dílničce děti oklůckují kraslice 
a vyrábějí káči. Projekt v programových obměnách 
běží již devátým rokem a letos poprvé o něj projevi-
ly zájem i pražské školy. KrF

nočního pečení a řady jiných řeme-
sel. Návštěvníci nepřijdou zkrátka 
ani v následujících týdnech. Těšit se 
mohou například na Smrtnou neděli 
- 2. dubna od 10.00 do 16.00 hodin 
zhlédnou tradiční vynášení smrtky a 
příchod nového léta v podání Lado-
va národopisného souboru z Hrusic. 
To však není zdaleka vše, co je ve 
skanzenu čeká. Pracovníci muzea 
pro ně chystají besedu se zoologem 
na téma Příroda se probouzí a také 
celodenní program o včelách a aby 
toho nebylo málo, dočkají se ukázek 
výroby dřevěných hraček, píšťa-
lek i míchání čistícího bylinkového 
čaje. Dobrá zábava čeká i nejmenší 
návštěvníky, pro něž jsou určeny 
tradiční dětské hry, jako je tlučení 
špačka, čára, na Kokeše a další kra-
tochvíle. Výstavu „Jaro na vsi“ je 
možné navštívit do konce dubna.
                                                                Lot

Skanzen v Přerově nad Labem od jara do zimy láká k návštěvě. Stálé 
expozice nabízejí poučení i zábavu. V jedné z chalup můžeme nahléd-
nout jak se dříve pralo a mandlovalo.  Foto lot

Vstupem do skanzenu se rázem ocitneme v jiné době.   Foto lot
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    hledáte nevšední prezentaci, chcete se podělit se svými zážitky, radostmi, starostmi? Napište nám.    melnicko@melnicko.cz 

ZÁMEK BRAnDýS nAD LABEM pROhLÁšEn nÁRODnÍ 
KULTURnÍ pAMÁTKOUUsnesením vlády ČR ze dne 20. února 2017 byl za národní kulturní památku 

prohlášen zámek s parkem v Brandýse nad Labem. Významná renesanční 
památka se skvostnými sgrafity je vedle Pražského hradu nejvýznamnějším 
habsburským zámkem v Čechách, v průběhu šesti staletí zde pobývali všichni 
panovníci habsburské dynastie.

Návštěvníci této unikátní památky 
mohou zhlédnout původní císařské 
komnaty, apartmán blahoslaveného 
Karla I. a císařovny Zity, zámeckou 
knihovnu toskánských Habsburků, 
expozici uniforem a zbraní císař-
ské kavalerie, zámeckou obrazárnu  
a sály gotického hradu. 
 Původní gotický hrad ze 14. sto-
letí se v roce 1547 stal majetkem 
české královské komory a lovec-
kým sídlem císaře Ferdinanda I. 
Autory renesanční přestavby, která 
zámku přinesla i skvostnou sgra-
fitovou výzdobu, byli významní 
umělci dvorského okruhu. Město 
Brandýs nad Labem bylo v roce 
1581 povýšeno na královské ko-
morní město, neboť zámek si velmi 
oblíbil císař Rudolf II. a vybavil jej 
jako své hlavní mimopražské sídlo. 
Často sem zajížděl, užíval nádher-
né zahrady, pořádal hony a hostil 
významné osobnosti – mezi jinými 
i hvězdáře Tychona Brahe. Častou 
návštěvou na zámku býval císař Fer-
dinand III., který se v časech 30leté 
války zasloužil o záchranu starobo-
leslavského Paladia země České, za 
lovem sem přijížděl císař Karel VI.  
s celým dvorem. Marie Terezie se tu 
seznámila se svým chotěm Františ-
kem Štěpánem Lotrinským a odsud 
vyjížděla do Prahy ke královské ko-
runovaci. 
 Císař František I. měl na zámku 
v Brandýse svůj hlavní stan v čase 
napoleonských válek a přijal zde 
roku 1813 ruského cara Alexandra 
I. a pruského krále Fridricha Viléma 
III. k jednání koalice proti Napo-
leonovi před vítěznou Bitvou náro-
dů u Lipska. Posledním majitelem 
brandýského zámku byl až do roku 
1918 poslední císař rakousko - uher-
ské monarchie a poslední český král 
Karel I. Rakouský, který zde pobý-
val už ve svém mládí jako důstojník  

7. pluku lotrinských dragounů. V ro- 
ce 1911 sem přivedl i svoji choť 
Zitu z rodu Bourbon - Parma, která 
na klidné časy prožité v Brandýse 
vzpomínala jako na ty nejkrásnější 
ve společném životě s císařem, je-
hož papež Jan Pavel II. v roce 2004 
prohlásil blahoslaveným.
 Zámek Brandýs nad Labem byl 
po roce 1918 jako majetek Habsbur-
ské dynastie vyvlastněn českoslo-
venským státem a užíván jako kan-
celářská a dílenská budova Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů včet-
ně nájemních bytů. V problematic-
kém stavu jej v roce 1995 převzalo 
od státu město Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav, které se stará o jeho 
památkovou rekonstrukci a provoz. 
V roce 700. výročí své existence,  
a to přesně 24. dubna 2004, byl 
zámek poprvé v dějinách otevřen 
veřejnosti v rozsahu celého repre-
zentačního patra s interiérovou 
historickou expozicí. „V důvodové 
zprávě předložené na jednání vlády 
Ministerstvem kultury zaznělo, že 
zámek s parkem v Brandýse nad La-
bem v době svého největšího rozkvě-
tu sloužil jako přechodná rezidence 
Habsburků. Zámecká zahrada, za-
ložená v roce 1563 a zvelebená po 

V zámecké zahradě se každoročně odehrává divácky velmi oblíbená 
Audience u císaře Karla I. Letos se uskuteční 29. dubna pod záštitou 
ministra kultury ČR D. Hermana a dojde při ní k prohlášení zámku 
Brandýsa nad Labem národní kulturní památkou.    Foto lot

roce 1576, si i přes pozdější úpravy 
do dnešních dnů ponechala původní 
organizaci prostoru a patří k nej-
významnějším rudolfinským zahra-
dám.“ říká starosta města Vlastimil 
Picek a dodává: „O převod zámku 
na město, jeho rekonstrukci a nako-
nec i o prohlášení za národní kultur-
ní památku se nejvýznamnější měrou 
zasloužil Dr. Milan Novák, dlouhole-
tý vedoucí odboru kultury. Patří mu 
naše velké poděkování.“
 Od roku 1995 na základě staveb-
ně - historického průzkumu realizuje 
město projekt záchrany této důležité 
architektonické a historické památ-
ky s cílem mj. zastavit postupnou 
devastaci objektu, zbavit jej degra-
dujících stavebních zásahů z posled-
ních desetiletí a uvést jej do dobrého 
stavebního stavu a zrekonstruovat  
a zrestaurovat vnitřní prostory zám-

ku s určením sálů vhodných pro ve-
řejný, společenský a kulturní život 
města a regionu. Od podzimu 2016 
je v jižním křídle zámku umístěna 
stálá expozice Pomocné technic-
ké prapory – komunistické zločiny  
50. let. V zámeckém areálu se pra-
videlně konají kulturní a historické 
akce, mezi něž patří Audience u cí-
saře Karla I., Brandýské lovy, Polab-
ský Montmartre, Opera Gala Open 
Air, Vánoční historické trhy či Bran-
dýsko - boleslavské kulturní léto. 
Reprezentační sály zámku, kaple, 
rytířský sál a nádvoří nabízejí mož-
nost konání koncertů komorní hud-
by, svatebních obřadů, kulturních  
a společenských akcí. Návštěvníkům 
jsou k dispozici gotická sklepení pro 
historické hostiny a rudolfinská zá-
mecká zahrada.

  PhDr. Zdeňka Tichá

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 15:00
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křeče trávicího systému. Proto ji lze 
použít při zánětech žaludku, střev či 
jícnu, a při poruchách zažívání poje-
ných s průjmy.

 zPříprava nálevu pro vnitřní po-
užití: 3 – 4 čajové lžičky sušených 
květů se zalijí 250 ml vody. Lepší 
je příprava za studena, kvůli slizo-
vitým látkám. Jelikož diviznové 
květy mají na sobě veliké množství 
droboučkých chloupků, které dráždí 
sliznici, je nutné nálev přecedit přes 
papírový či plátěný filtr.

DIVIZNA VELKOKVĚTá
PřÍRODNÍ LÉKáRNA

Jako léčivá rostlina se divizna použí-
vá již od starověku. Dnes se používá 
jak vnitřně, tak zevně. Zevní použití 
divizny není tak časté. Lze použít 
kašovité obklady z květů na hojení 
bércových vředů a ran. K vnějšímu 
použití je možné také použít i suše-
né listy, ze kterých se připraví odvar 
a ve formě obkladů se přikládá na 
otoky. Také čerstvé listy našly své 
uplatnění. Potřené teplým olejem 
se dají použít k léčbě ran a otoků. 
Vnitřně se diviznové květy nejčas-
těji kombinují s jinými bylinami 
do čajových směsí na odkašlávání. 
Účinné látky, které jsou obsaženy v 
květech divizny, usnadňují odkašlá-
vání a mírní dráždivý kašel. Slizovi-
té látky dráždí horní cesty dýchací 
a flavonoidy reflexně zvyšují bron-
chiální sekreci. Je vhodné diviznu 
použít ve formě čaje při nemocech 
z prochladnutí, které jsou spojeny s 
dráždivým, neproduktivním kašlem, 
dále také při suchých zánětech hor-
ních cest dýchacích. Divizna také 
působí močopudně, protizánětlivě v 
dutině ústní a hrtanu, také uvolňuje 

      MVDR. ALŽBĚTY MARADOVÉ
VETERINáRNÍ PORADNA

 zZdá se mi, že náš desetiletý čuvač poslední dobou více pije, než ob-
vykle. Nemůže trpět třeba cukrovkou? Mohu jako laik toto onemocnění  
u zvířete rozpoznat? 

„Zvýšené pití může být příznakem 
jak cukrovky, tak i mnoha jiných 
onemocnění. Laické vyšetřování  
příliš nedoporučuji, jednak, protože 
přesné určení příčiny nebývá vždy 
snadné ani pro vystudovaného vete-
rináře, jednak, protože je nutné zvo-
lit správnou léčbu a nemarnit čas. 
Doporučuji vám ihned navštívit va-
šeho veterináře se psem nalačno a 
odchycenou močí, jistě vám doporu-
čí a provede komplexnější vyšetření 
- vyšetření krve, moči, ev. sonografie 
dutiny břišní a rentgen hrudníku bý-
vají často nezbytné.“

   Chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

ZAHRADNÍK MÁ PRÁVĚ TEĎ 
PLNÉ RUCE PRÁCE

Připravujeme záhony pro výsev ze-
leniny, vyséváme karotku, hrách, 
fazole, také košťáloviny, cibuli a 
rané brambory. Do pařeniště také 
letničky pro výsadbu do záhonků. 

PRVNÍ jARNÍ DEN V ZAhRADĚ
RADY DO ZAhRADY

Skleník vyčistíme a navozíme no-
vou kvalitní zeminu a můžeme za-
sít první jarní zeleninu, například 
ředkvičky a saláty. Jahodový záhon 
pečlivě zbavíme plevelů a také při-
hnojíme. Ovocné stromy prohléd-
neme, odstraníme z kmenů lišejní-

A je tu jaro. V březnu a v dubnu pro zahrádkáře asi nejhezčí, ale také nejnáročnější období. Na jaře nás jistě 
potěší první vykukující cibuloviny, které nám oplatí podzimní péči při výsadbě a ozdobí naši zahradu záři-
vými květy.  Označíme si prázdná místa, kde je potřeba na podzim doplnit nové cibulky místo vymrzlých, 
ale také nás čeká namáhavá údržba zahrady po zimě. Trávník volá po vyhrabání stařiny a přihnojení.  Po 
důsledném vyhrabání plochu ošetříme některým z osvědčených přípravků proti jeho tvorbě a také můžeme 
dosévat holá místa parkovou travní směsí. 

ky a mechy a ošetříme postřikem. 
Zvláště broskvoně potřebují postřik 
proti kudrnatosti listů, meruňkám 
nasypeme hořkou sůl. Nastává také 
čas pro vysazení nových stromků 
a keřů.  Velkou pozornost věnuje-
me přípravě jam. Určené místo pro 
výsadbu zbavíme důkladně plevelů 
a přisypeme kvalitní zeminu. Ke 
stromkům zatlučeme kolíky, aby je 
nepoškodil vítr a často zaléváme, 
aby neoschly kořeny. Nezapomene-
me ani na domácí květiny, které po 
zimě potřebují prohlédnout, popří-
padě  přesadit do větších květináčů 
a doplnit kvalitním substrátem. Také 

je začneme přihnojovat. Odmění 
se nám pěkným a zdravým růstem. 
Venkovní plochy zameteme, roze-
stavíme zahradní nábytek a po dobré 
práci si můžeme dát první venkovní 
kávu…            sim

a obcí,“ vysvětlil smysl opatření rad-
ní pro oblast životního prostředí Ivo 
Šanc. Přírodní památka Řísnice se 
nachází v katastrálním území obce 
Řísnice v okrese Benešov. Její cel-
ková výměra bez ochranného pásma 
činí 4,245 hektarů. Ochranné pásmo 
je stanoveno ve vzdálenosti 50 me-
trů od zvláště chráněného území. 
„Předmětem ochrany budou hlavně 
rašeliniště, třasoviště a nevápnitá 
mechová slatiniště. Chránit chceme 

ale také několik druhů rostlin, které 
jsou specifické pro podobná místa,“ 
dodal radní Šanc.  
 V okolí Řísnice například roste 
bezkolenec modrý, čertkus lesní, 
violka bahenní, vítod obecný nebo 
třeslice prostřední. Přírodní památku 
Stroupínský potok tvoří říční koryto 
v délce 2,9 kilometrů mezi obcemi 
Hředle a Zdice. Předmětem ochrany 
jsou tři druhy živočichů: rak kame-
náč, rak říční a střevle potoční včet-

ně jejich biotopů. Celková rozloha 
přírodní památky činí 1,16 hektarů. 
Ochranné pásmo s rozlohou 27,32 
hektarů pak zasahuje do katastrál-
ních území obcí Zdice, Hředle a Ba-
voryně. 
 Ve Středočeském kraji je zhruba 
270 maloplošných zvláště chráně-
ných území, 19 rozsáhlých přírod-
ních parků a 6 chráněných krajin-
ných oblastí.
           (Zdroj: KÚ SČK)

STřEDOČESKÝ KRAj BUDE LÉPE ChRáNIT PřÍRODU. 
VYhLáSÍ DVĚ NOVÉ PřÍRODNÍ PAMáTKY

Zvýšenou ochranu těchto území 
schválili krajští radní. „Naši pří-
rodu musíme chránit, protože po-
dobných míst celosvětově ubývá.  
A proto by jejich ochrana měla pat-
řit mezi významné úkoly krajů, měst 

Zvláště chráněným územím se nově stane okolí obce Řísnice na Benešovsku, kde se nachází biotopově pestrá 
oblast velmi dobře zachovalých vlhkých a mokřadních luk s přechodovým rašeliništěm. Druhou přírodní 
památku tvoří Stroupínský potok mezi obcemi Hředle a Zdice. 
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NAšI MAZLÍČCI SE PřEDSTAVUjÍ  - NĚMECKá DOGA
Slovem doga se v minulosti označovali velcí a silní psi, kteří patrně zpočátku nemuseli příslušet k žádnému ur-
čitému plemeni. Německé doga svojí konstitucí představuje střed mezi silným anglickým mastifem a rychlým, 
obratným chrtem. 

ChCETE SE PODĚLIT S VAšIMI 
ChOVATELSKÝMI ÚSPĚChY? 

Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků, bez ohledu 

na druh a rasu zvířete. Rádi je otiskneme. 
Email: melnicko@melnicko.cz

V krátké charakteristice zároveň uveďte jeho jméno a stáří, případně, 
váš největší chovatelský výsledek. Foto zasílejte ve velkosti 

minimálně 600 Kb. 

NAPSALI 
NáM…
Jmenuji se Mia a jsem 

britská kočka bicolor bez PP. Jsou 
mi 4 roky,  ale stále jsem hravá a ve-
selá jako kotě. Ze všech hraček mám 
nejraději papírové kuličky, které ho-
ním  po celém bytě. Ale taky moc 
ráda lenoším a v létě se vyhřívám na 
balkoně. Zdravím všechny čtenáře 
Mělnicka. Mia

J. H. Mělník

dirigent 
(nar. 30. 1. 1918 Praha)

Po absolvování mělnického gym-
názia zahájil studium na pražské 
konzervatoři. Nejprve obor skladba, 
poté dirigování u P. Dědečka a v le-
tech 1940 – 42 na mistrovské škole 
u Václava Talicha. Již v době studií 
byl smluvním korepetitorem v Ná-
rodním divadle. Počátkem r. 1944 
byl jmenován šéfem ostravské ope-
ry a v červnu 1945 do kolektivního 
vedení opery ND, v němž působil až 
do roku 1975 jako dirigent, v letech 
1968 – 70 také coby šéf opery. Zde 
osvědčil mimořádné porozumění pro 
všechny operní styly. Získal uznání 
řady významných našich i zahranič-
ních hudebníků. Slovenský sklada-
tel J. Cikker, jehož opera Vzkříšení 
prošla desítkami zahraničních scén, 
označil Krombholcovo nastudování 

jAROSLAV KROMBhOLC
ŽILI MEZI NáMI

za nejlepší. Stejně přesvědčivá byla 
jeho nastudování oper Janáčkových 
a soudobých skladatelů, jako byli B. 
Britten, S. Prokofjev, DF. Šostako-
vič a další umělci. V roce 1975 se 
J. Krombholc ujal na tři roky místa 
šéfdirigenta Symfonického orchest-
ru Čs. rozhlasu a zároveň hostoval 
v Národním divadle. S ním také 
skončila éra velkých dirigentských 
osobností 20. století v opeře ND, za-
počatá O. Ostrčilem. Zemřel 16. 7. 
1983 v Praze.
  (Zdroj: Kdo byl kdo)

Za předchůdce dnešních německých 
dog jsou považováni staří býko-
hryzové. Tito psi byli používaní ke 
štvaní zvěře a k lovu na divočáky. 
Původní dogy se staly společníky 
lidí a nazývaly se podle zbarvení, 
velikosti a oblastí, odkud pocházely, 
např. ulmská doga, anglická doga, 
dánská doga, velká doga. Pod ozna-
čením německá doga byly všechny 
tyto barevné typy sjednoceny v roce 
1878 v Berlíně pod vedením Dr. 
Bodinuse. V roce 1880 byl při pří-
ležitosti výstavy v Berlíně sestaven 
první standard dogy. 
 Dnes je německá doga v Němec-
ku považována za národní plemeno, 
ale mnoho příznivců si získala po 
celém světě. Má přátelskou a mi-
lou povahu. Je vyrovnaná, důstojná 
a je si vědoma své velikosti a síly. 
Je společenská, ke svému pánovi  
a jeho rodině je velmi 
příchylná, vůči cizím 
lidem je zdrženlivá. 
Má velmi ráda děti. 
Dříve se řadila mezi 
pracovní plemena, ale 
nyní žije s člověkem 
pouze jako společník. 
Žádoucí je sebevědo-
mý, neohrožený, lehce 
ovladatelný, učenlivý, 
společenský, rodinný 

pes. Doga nesmí být agresivní a ne-
snášenlivá. Je to dobrácký pes se sil-
ným smečkovým pudem. O němec-
ké doze se říká, že je Apollem mezi 
psy. Její ušlechtilý vzhled spojený s 
ohromnou velikostí, sílou a harmo-
nickou stavbou těla upoutá na první 
pohled každého. Německá doga se 
chová ve třech samostatných varie-
tách: žlutá a žíhaná, skvrnitá a čer-
ná, modrá. Patří mezi největší psí 
plemena, kohoutková výška u psů 
je nejméně 80 cm, u feny nejméně  
72 cm. Váha se pohybuje v rozmezí 
55 až 75 kg. Německá doga je cit-
livý pes, který nesnáší hrubé zachá-

zení. Vzhledem k její velikosti by si 
měl každý nový majitel uvědomit, 
že musí psa naučit povely základní 
ovladatelnosti.
  (Zdroj: Můj pes)

KřÍŽOVKA
LUšTĚNÍ S MĚLNICKEM

Rozluštění křížovky: ... toho jsou plné hřbitovy

   Mělnicko - nejčtenější regionální noviny.    Sledujte nás i on - line - www.melnicko.cz
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   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   

nEKOREKTnÍ pOLITIcKÁ fRAšKA pŘIpOMEnE 
nEšvARY SOUčASnOSTI 

JIMMY BOZEMAn 
& ThE LAZY pIGS

SOUBOR RAInBOw GOSpEL 
chOIR hRAJE 

pŘEDEvšÍM pRO RADOST

V mělnickém Masarykově kulturním domě se představí další umělec-
ká scéna. A to Divadlo ABC s dnes velmi aktuální inscenací. 

Brandýský club pohoda přivítá dalšího zajímavého hosta. 

Komedie Davida Mameta „Listo-
pad“ totiž vtipně a břitce komen-
tuje stav současné vysoké politiky  
i mnohé společenské nešvary, se 
kterými se každodenně setkáváme. 
 Politická fraška jednoho z nejlep-
ších současných amerických autorů 
nás zavede do Bílého domu, kde se 
fiktivní americký prezident Charles 
Smith připravuje na novou prezi-
dentskou volbu, ve které jsou ovšem 
jeho šance téměř nulové. Nehodlá se 
však vzdát bez boje a svou chysta-
nou kampaň opře o novou interpre-
taci oslav Dne díkůvzdání, která by 
mu měla získat patřičný kapitál od 
„zainteresovaných“ kruhů. Na scénu 
tak přicházejí krocani, moderní indi-

V pátek 7. dubna zde zahraje ame-
rický písničkář, autor textů i hudby, 
kterou hraje už přes třicet let. Jimmy 
Bozeman pochází z malého města 
Lake Charles v Louisianě, kde se 
vždy střetávalo mnoho hudebních 
žánrů, od jižanského blues přes apa-
lačský cajun irských přistěhovalců, 
country, hillbilly až po  western - 
swing a další. Hudba Jimmyho Bo-
zemana je všemi těmito žánry vý-
razně ovlivněna. Na cestě za hudbou 
procestoval spoustu míst z Louisia-
ny do Texasu a Mexika až nakonec 
přes Řecko do Prahy, v níž se v roce 
1991 usadil. Zpočátku hrával po uli-

Představí se jim více než dvace-
tičlenný hudební soubor, který se 
téměř výlučně zaměřuje na inter-
pretaci gospelových písní, tj. hudby, 
která vznikla na počátku 20. století 
v prostředí amerických černochů. 
Gospel je energická, živá a radostná 
muzika s duchovním obsahem. Má 
mnoho podob a je ovlivněna snad 
všemi hudebními žánry. 
 V podání souboru Rainbow 
gospel choir je tento hudební žánr 
představován sborem a 4 - 5 člen-
nou kapelou v sestavě – klavír, elek-

ánský náčelník a také prezidentova 
výstřední autorka projevů, která si  
z Číny přiveze nejen adoptované  
miminko, ale i ptačí chřipku. 
 Inscenaci připravil pro Divadlo 
ABC režisér Petr Svojtka a do hlav-
ní role obsadil Michala Dlouhé-
ho. Premiéru měla hra v roce 2014  
a již o rok později na Grand Festi-
valu smíchu v Pardubicích získala 
cenu za nejoblíbenější inscenaci 
publika – Komedie diváků a Michal 
Dlouhý obdržel Cenu za nejlepší 
mužský herecký výkon.
 Že právem, o tom se přesvěd-
čí diváci ve čtvrtek 23. března od  
19 hodin. 
  mar

cích na Karlově mostě. Zde se prá-
vě potkal se zkušenými  muzikanty, 
kteří dnes tvoří jeho doprovodnou 
kapelu The Lazy Pigs. Kontrabasi-
stka Svaťka Štěpánková, houslista, 
Josef Malina, na mandolínu hrající 
Zdeněk Jahoda a bubeník Tomáš 
Vokurka mají za sebou spolupráci 
s interprety mnoha zvučných jmen, 
jako například Robert Křesťan a 
Druhá Tráva, Pavel Bobek, Mike 
Marshall nebo skupina Cop. Není 
tak žádných pochyb, že návštěvníci 
tohoto útulného prostředí stráví další 
ze skvělých večerů. 
 BM

trická kytara, baskytara, saxofon a 
bicí. Tradiční i současné písně jsou 
nazpívané převážně anglicky, avšak 
nechybí ani česká písnička. První 
zkouška souboru se konala v říjnu 
2004, od té doby se sestava znač-
ně proměňovala a v současné době 
ustálila na 27 členném souboru. Čle-
nové Rainbow gospel choir o sobě 
říkají: „Zpíváme rádi a tuto radost 
přenášíme na naše posluchače“.
 Samozřejmě ne jinak tomu bude  
i při tomto koncertě.
 mar 

Z PŘEDSTAVENÍ        Foto: Divadlo ABC

RAINBOW GOSPEL CHOIR

Swingový večer se tentokrát uskuteční v poněkud netradiční dobu. Pří-
znivci těchto setkání totiž do hudebního sálu mělnického Masarykova 
kulturního domu zamíří již ve středu 29. března.
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Od nynějška najdeme ve Velvarech zbrusu novou galerii. Ta byla vy-
budována v objektu bývalé barokní Panské hospody na zdejším nám. 
Krále Vladislava č. 10, v níž se nalézá i městská knihovna.  

Toto místo nebyla vybráno náhodně, 
neboť zde akademický malíř, kte-
rému je zasvěcena, v letech  2000 
– 2011 žil a tvořil. Řeč je o význam-
ném představiteli českého výtvar-
ného umění 2. poloviny 20. století 
Tomáši Vosolsobě. Ten by se letos 
23. ledna dožil 80 let. Cílem nové-
ho zařízení je představit jeho tvorbu 
široké veřejnosti a rozšířit kulturní 
nabídku ve městě.  Galerie postupně 
představí jednotlivé etapy umělcovy 
tvorby, ale i díla malířů stejné gene-
race a svůj prostor nabídne i začína-
jícím umělcům. Výstavní plán však 
počítá s bohatým doprovodným pro-
gramem, jako jsou přednášky, kon-
certy a čtení. „Spolupráce s Nadač-

ním fondem Tomáše Vosolsobě  mne 
velmi těší, nejen proto, že díky úsilí 
fondu vznikly ve městě nové prosto-
ry pro kulturní akce, ale též proto, 
že  se Velvary otevřením nové gale-
rie  stávají zase o něco více místem, 
které stojí za návštěvu,“ říká starosta 
Velvar Radim Wolák.  Ve městě se 
kromě nové galerie mimo jiné nalézá 
také expozice obrazů Georga Karse, 
městské muzeum, Muzeum technic-
kých hraček a v Pražské bráně je k 
vidění stálá výstava válečných foto-
grafií velvarského stavitele a váleč-
ného fotografa Jindřicha Bišického, 
jejichž část je součástí sbírek Národ-
ní galerie a další kulturní zařízení.
  Lot

MĚLnIcKý JUBILAnT AnEB nA KŘÍDLEch pEGASE
Mělnický literární klub PEGAS oslaví v tomto 
roce třicet let svého trvání. Vznikl na podzim 
roku 1989 a u jeho zrodu stáli básníci a bás-
nířky Aida Legerová, Zdenka Líbalová, Jin-
dra Lírová, Blanka Štráchalová, Helena Bu-
rianová, Ladislav Matlák a Jiří Piler. Nejprve 
toto literární sdružení fungovalo při OV SSM 
Mělník, později při Okresním kulturním stře-
disku v Mělníku a po sametové revoluci fun-
guje zcela samostatně s finančním přispěním 
Odboru kultury Městského úřadu v Mělníku. 

Dnes má již 48 členů, a to nejen 
z Mělníka a celého regionu, ale i 
z Prahy a z ostatních měst celé Čes-
ké republiky. 
 Ti z Mělníka, blízkého okolí i 
z Prahy se pravidelně jednou mě-
síčně setkávají na schůzkách, kde 
hovoří o poezii, předčítají si své 
básně a plánují další tečka. Ti z da-
leka se účastní činnosti klubu kore-
spondenčně – posílají své básně do 
sborníků a na výstavy, které PEGAS 
pořádá a účastní se společně nejrůz-
nějších literárních soutěží a podob-
ně. 
 Jeho činnost bychom mohli roz-
dělit na několik oblastí. V publi-
kační, v níž klub již od svého zalo-
žení vydává poezii, to byly nejprve 
čtvrtletníky „Křídla“ a „Doteky“, 
později edice „Profily“ – průřez po-
ezií jednotlivých autorů, dále edice 
„PEGAS dětem“ s verši autorů píší-
cích pro děti, „Křídla“ – nejnovější 
básně členů PEGASu, „Souznění“ 
– básně dvou autorů publikující na 
stejné téma, edice „Doteky“ a od 
nového roku 2017 edice „Zrcadlení“ 
v novém formátu. Kromě toho vy-
dává klub ještě celou řadu sborníků, 
např. Zrcadlení, Nekonečná něha, 
Mělník  veršem i obrazem, Ztráty  
a naděje, Svému městu a kraji, Kří-
dlení, Pražská zastavení, Souzně-
ní, každoroční Almanach jubilantů  

a „Vánoční pegasí poetník“. PE-
GAS připravuje také poetická pásma  
a autorská čtení, která jeho členové 
předvádějí v Masarykově kulturním 
domě v Mělníku, na evangelické  
a římsko - katolické faře a jezdí 
s nimi za seniory do domovů dů-
chodců a domů s pečovatelskou 
službou. 
 Na mělnické radnici, v MKD  
a v Centru seniorů Mělník pak po-
řádá výstavy poezie doplněné foto-
grafiemi nebo kresbami svých členů. 
V neposlední řadě již 23 let pořádá 
klub celostátní literární soutěž Měl-
nický Pegas, které se účastí nepro-
fesionální básníci z celé ČR. Soutěž 
probíhá ve čtyřech kategoriích – pro 
básníky do 15 let, do 30 let, nad 30 
let a pro autory, kteří vydali svou 
básnickou sbírku. 
 Začátkem ledna letošního roku 
byl vyhlášen již 23. ročník této sou-
těže. Propozice jsou uvedeny v celo-
státním i regionálním tisku. Může se 
do ní přihlásit každý, kdo má poe-
zii rád. Uzávěrka soutěže je 31. 5., 
slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže pak bude 14. října v 10.00 ho-
din v Masarykově kulturním domě 
v Mělníku. Každý autor, který se 
soutěže zúčastní, obdrží písemné 
hodnocení poroty a sborník vítěz-
ných prací. PEGAS rovněž uděluje 
čestný titul „Osobnost PEGASU“ 

svým nejaktivnějším členům. V loň-
ském roce tento titul získal básník 
Jaroslav Schnerch z Prahy. Více 
v následujícím rozhovoru.

 zProzradíš, na čem momentálně 
pracuješ?
„Snažím se o ledacos, ale uvidím 
jak se zadaří. Pochopitelně to bude 
nová sbírka, ale zatím nemám přes-
nou představu, čeho se budou ver-
še týkat. Nevládnu pevně otěžemi, 
básně si se mnou hrají, někde se 
škodolibě uculují. (Smích) K tomu 
mám nesplněný rest, rozhodl jsem 
se napsat pro děti pohádku formou 
divadelní hry. Zjistil jsem ale, že 
dát dohromady básnickou sbírku je 
daleko snazší, než poprat se s čerty 
nebo princeznami.“

 zKromě psaní básní se věnuješ 
i práci v porotách nejrůznějších 
literárních soutěží. Jaká je vůbec 
současná nejmladší česká poezie?
„Lehčí otázku bys neměla? Vždyť 

úroveň současné české poezie řeší 
kritici, akademické hlavy, noviná-
ři… Čtu různé tiskoviny, jako jsou 
např. TVAR, WELLES?, A2, HOST 
a další, a tak určitou představu přeci 
jenom mám. Ale k tvojí otázce – roz-
hodně je zajímavá a pestrá, i když 
někdy pro čtenáře náročná.“

 z Jsi dlouholetým členem mělnic-
kého literárního klubu PEGAS. 
Co ti dává členství v tomto klubu?
„Setkání s milými a vstřícnými lid-
mi. Navíc také možnost uplatnění. 
Kontakt s mělnickou veřejností a 
v neposlední řadě pocit, že někam 
patřím.“

 zČeho bys chtěl na poli literatu-
ry ještě dosáhnout?
„V mém věku se již podobné ambi-
ce vytrácejí. Nebylo by ale marné 
být ještě nějaký čas dílkem v masivu 
zvaném literatura.“

 zDěkuji za rozhovor.                                                                                                                  
 jč

Mělnický literární klub PEGAS dává o sobě během celého roku náleži-
tě vědět. Na snímku pražský básník Jaroslav Schnerch a člen činohry 
Národního divadla v Praze Josef Somr.   Foto archiv

vELvARY MAJÍ nOvOU GALERII

Akademický malíř Tomáš Vosolsobě
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 zSkupina o 7. – 11. místo

7. a 8. kolo: TJ Kralupy –  TJ Neratovice 0:3 (-11, -12, -21) a 1:3 (-16, 
-15, 20, -13), Tuchlovice – Mladá Boleslav 3:0 a 3:1.

 1. Roztoky u Prahy B 14 12 2 36:15 33
 2. TJ Neratovice  14 10 4 36:18 32
 3. Tuchlovice 14 7 7 29:23 24
 4. TJ Kralupy 14 4 10 19:34 11
 5. Mladá Boleslav 12 1 11 5:35 2
 pet

 
 1. Nymburk 16 12 1 3 0 42:13 41
 2. Kladno  16 11 2 0 3 34:15 37
 3. Brozany  16 9 4 2 1 32:14 37
 4. Český Brod 16 7 3 2 3 36:17 30
 5. Souš 16 8 2 2 4 29:15 30
 6. FK Neratovice - Byškovice 16 7 3 0 6 21:23 27
 7. Hostouň  16 6 2 1 7 20:24 23
 8. Úvaly  16 7 0 2 7 19:23 23
 9. Meteor Praha 16 5 3 0 8 25:20 21
 10. Tn Rakovník 16 5 1 3 7 19:27 20
 11. Nový Bor 16 2 6 2 6 17:30 20
 12. Chomutov 16 6 1 2 7 19:20 19
 13. Štětí  16 4 1 3 8 25:40 17
 14. Velvary 16 4 1 3 8 24:40 17
 15. Most 16 3 1 2 10 16:42 13
 16. Sokol Libiš  16 0 1 4 11 11:36 6
 

LIBIš pOpRvÉ v SEZOnĚ vYhRÁLA, 
BYť JEn pO pEnALTÁch

DERBY ZnOvU 
pRO vOLEJBALISTKY 

nERATOvIc

Premiérové kolo jarních fotbalových odvet divize B zavítalo i do regi-
onu Mělnicka. Oba naši zástupci měli výhodu domácího prostředí a 
celkem si připsali pět bodů

Krajské volejbalové soutěže vrcholí. Do konce bojů ve skupině o 7. až 
11. místo chybí odehrát jen dva dvojzápasy, v případě Neratovic už jen 
jeden. Poslední dvojkolo Neratovice s Roztoky už předehrály, když po 
výsledcích 0:3 a 2:3 získaly jen jeden bod a na prvenství ve skupině už 
zřejmě mohou zapomenout. To by musely vedoucí Roztoky u poslední 
Mladé Boleslavi dvakrát prohrát.

FK Pšovka Mělník přijala s hlubokou lítostí zprávu o úmrtí svého 
dlouholetého člena, bývalého brankáře, funkcionáře a velkého příz-
nivce Miroslava Šťastného. Jeden z největších Pšovečáků odešel do 
fotbalového nebe dne 12. 2. 2017 ve věku úctyhodných 93 let. Všichni 
budeme na tohoto skvělého člověka navždy vzpomínat a první jarní 
mistrovské body našich týmů budou věnovány právě jemu.       
 S úctou klub FK Pšovka a redakce měsíčníku Mělnicko

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

 zSokol Libiš – Tatran Rakovník 
2:1 po penaltách
Branky: 83. Prieložný – 55. Máče. 
Rozhodčí: Cupl. ŽK: Stibora, Šobr, 
Ghanmi, Šenkeřík, Zuskin, Kolísek 
– Dratva, Junek. Poločas: 0:0.
 
Poprvé v letošní sezoně se mohl z 
vítězství radovat Sokol Libiš, který 
hned na úvod porazil Tatran Rakov-
ník, i když až po penaltách. Přesto 
si tak poprvé připsal více než jeden 
bod. První poločas se příliš nevyda-
řil, Libiš nechávala Rakovník příliš 
prostoru k jeho kombinaci. Ovšem 
jeho mírnou převahu a šance z ka-
tegorie gólových likvidoval domácí 
brankář Kratochvíl, a tak poločas 
skončil bez branek. Po přestávce 
Libiš sice získávala mírnou převa-
hu, ale byl to Rakovník, který šel v 
55. minutě do vedení. Gól ale Libiš 
na kolena nesrazil. Neustále se sna-
žila soupeře tlačit před svou branku 
a v 83. minutě Prieložný vyrovnání 
vykřesal pro Libiš naději. Gól ale 

nepřišel, místo toho zažila Libiš 
hned na úvod jara další penaltový 
rozstřel. A ten se povedl. Poprvé 
tak dokázala Libiš vyhrát, i když to 
bylo jen za dva body.
 

 zFK Neratovice Byškovice – So-
kol Brozany 1:0
Branka: 29. Regner. Rozhodčí: Kříž. 
ŽK: 0 – Marič, Barnat, Franc. Polo-
čas: 1:0.
 
Jarní premiéru divizních odvet za-
hájily Neratovice také doma, ale 
soupeře neměly vůbec snadného. 
Do Neratovic přijely Brozany, kte-
ré patří k vážným kandidátům na 
postup. Neratovice se ale nezalekly  
a především díky jim se hrál bo-
jovný zápas, i když nepřesnosti 
mu vládly. Přesto to byly Brozany, 
které už ve třetí minutě mohly jít 
do vedení, ale v rozhodující chvíli 
neobsazený útočník hostů míč na 
noze nezpracoval. Od té chvíle Ne-
ratovice hru vyrovnávaly a z brej-

ků začaly soupeři hrozit. Do šancí 
se dostávali Bozděch, Ďurinda 
i Regner. Jenže právě Regner si 
šanci zopakoval ve 29. minutě přes-
ně umístěnou hlavičkou. Hosté se 
pokoušeli vyrovnat aspoň ze stan-
dardek, ale ani v té chvíli neuspěli.  
O vyrovnání se pokoušeli i ve dru-
hém poločase, ale pozorná obrana 
Neratovic soupeři nic nedovolila, 
a tak se Neratovice mohly radovat 

hned na úvod z plného bodového 
zisku.
 

 z   Ostatní výsledky 16. kola: 
Mostecký FK – Hostouň 0:1 (0:1), 
Štětí – Nový Bor 1:0 po penaltách 
(0:0), Chomutov –  Český Brod 0:1 
po penaltách (0:0), Souš – Kladno 
1:3 (0:3), Velvary – Úvaly 3:2 (2:0), 
Meteor Praha –  Nymburk 2:1 po pe-
naltách (1:1). pet

Víkendové kolo obstaralo okresní 
derby, jehož aktéry byly domácí Kra-
lupy a hosté z Neratovic. Obě utkání 
vyhrály jasně Neratovice, které vždy 
dokázaly jasně vyhrát úvodní dva 
sety. Ve třetím setu Neratovice po-
levily, ve druhém utkání ho dokon-

ce prohrály, ale nakonec oba zápasy 
dovedly do vítězných konců. Nera-
tovice si tak pojistily druhou pozici 
a stále mají ještě naději přeskočit i 
Roztoky, ale jen za podmínek poráž-
ky Roztok v Ml. Boleslavi a vítězství 
Neratovic doma s Tuchlovicemi.
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    Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

„nEnÍ nÁM LhOSTEJnÉ, JAK A čÍM SE MLADÍ 
DnES BAvÍ,“ SvĚŘIL SE DAvID vEDRAL

SpORTOvEc ROKU 2016 vYhLÁšEn 
KRÁLEM MĚLnIcKÉhO SpORTU SE STAL žOKEJ BARTOš

„Slušelo by se o těch, co náš klub 
vedou něco napsat a pochválit je, 
že jim není lhostejné to, jak se u nás 
mladí baví,“ hodil nám rukavici je-
den z hloučku dobré dvacítky skal-
ních fanoušků. Rádi jsme ji zvedli…

 zDělat kopanou v současných 
ekonomických podmínkách na ta-
kové úrovni,  jakou se prezentuje 
TJ Slovan, dá jistě zabrat?
„Naštěstí je u nás spousta lidí, kteří 
se kolem našeho klubu motají. Ne-
být drobných podnikatelů, sponzorů, 
sotva bychom kopali divizi a fungo-
vali tak, jak fungujeme. Za to se jim 
všem sluší hned v úvodu našeho roz-
hovoru moc poděkovat.“

 zMnohde jinde je upřednost-
ňováno A mužstvo. O vaší TJ se 
tvrdí, že se až s neuvěřitelnou sta-
rostlivostí věnujete mládeži. To asi 
těší!?
„Na jedné straně je divizní „áčko“, 
na té druhé pak stejně tak důležité, 
ne-li důležitější, fotbalové naděje. 
Zcela upřímně říkám, že nám ta-
lenti dělají velkou radost. Obětaví 
a hlavně zkušení trenéři se starají  
o mladší, starší přípravky, stejně tak 
o mladší a starší žáky. Nechybí ani 
dorost, rovněž tak mladší a starší. 
Vedle divizního „áčka“ si nevede 
špatně ani „béčko“ a s chutí se pra-
videlně schází i stará garda. Nerad 
se opakuji, ale chci znovu poděkovat 
všem těm, kteří se hlavně o potěr 
starají!“

 zCo je pravdy na tom, že jste 
rozšířili svou činnost v návaznosti 
na fotbalovou akademii Bohemi-
ans Praha?
„Převedeno do srozumitelnější řeči 
to představuje, že tu bude, vlastně už 
je, o tři týmy mladých víc, které bu-
dou od podzimu kopat své soutěže. 
To nejdůležitější je, že budeme na-
bírat nové zájemce. Chceme, aby se 
kluci fotbalem bavili a v neposlední 
řadě, aby si vzájemně pomohli na 
hřišti i mimo něj, třeba ve škole.“

 zDělat fotbal v takových nároč-
ných podmínkách, to skutečně vy-
žaduje partu nezištných lidí…

čas, brzy byste zjistili, že opustit 
lidi kolem, by byla zásadní chyba. 
Tím spíš, když se dokážeme nadále 
navzájem povzbuzovat a podržet.  
V čem jiném by byl smysl života, toho 
fotbalového nevyjímaje?“

 zBez vstřícného rodinného záze-
mí byste sotva fungovali tak, jak 
fungujete?
„Naším manželkám patří nemalý 

dík! Velmi dobře chápou, že volný 
čas netrávíme jen tak sami pro sebe 
a mnohé z nich se nám snaží pomá-
hat, protože stejně,  jako my cítí, že 
nejde jen o zájmovou činnost s mlá-
deží a promrhaný čas! Co bych ještě 
rád závěrem dodal je to, že na letní 
prázdniny máme zabezpečeny dva 
příměstské tábory.“

 zDěkuji za rozhovor. str

Ó Velvary, ó Velvary, kde jsou mé tolary – znalec věci nám jistě odpustí drobnou ne-
přesnost o tržní obci, která byla založena v roce 1282, aby o dvě století později byla 
králem Vladislavem povýšena na královské město. Dnes se chlubí zbytky opevnění 
s Pražskou branou (1580), barokní radnicí (1674), gotickým kostelem sv. Kateřiny 
(14 stol.), několika galeriemi ale i velmi dobře fungujícím divizním fotbalovým klu-
bem TJ Slovan. A o něm jsme si popovídali s předsedou Davidem Vedralem.

„Snažíme se u nás posunout kopa-
nou tam, kde by se nemyslelo jen 
na divizní „áčko“. Každý dobrý vý-
sledek je pro kluky odměnou, další 
motivací, že tvoří partu. Současně 
vidí a uvědomují si, že nejsou pou-
ze fanouškům, ale i široké veřejnosti 
lhostejní.“

 zZdá se, že máte proto, aby váš 
projekt nezkolaboval i dobré ma-
teriální zázemí?
„K dispozici jsou tři travnaté hrací 
plochy. A protože myslíme i na zimu, 
tak do podzimu tohoto roku bychom 
měli mít vybudované hřiště s umělou 
trávou. Zůstanou nám tak dvě hřiště, 
nicméně do dvou let na volném po-
zemku vybudujeme stánek pro aka-
demii.“

 zV létě oslavíte 45. narozeniny. 
Sám jste po dlouhá léta oblékal 
dres TJ Slovan, dokud vám nevy-
stavily „stopku“ křížové kolenní 
vazy?
„Kdybyste tady strávili nějaký ten 

Josef Bartoš je v současné době naším 
nejlepším žokejem a patří mezi nejlepší 
překážkové jezdce v Evropě. Dvakrát 
vyhrál Velkou Pardubickou. Žije a pra-
cuje nedaleko Mělníka u svého otce, kte-
rý je trenérem závodních koní.  
 Foto CPA Eduard Erben

Ve čtvrtek 2. března  se ve velkém sále Masarykova kulturního domu  
v Mělníku uskutečnilo slavnostní  vyhlašování nejúspěšnějších spor-
tovců Mělnicka za uplynulý rok. Program, který moderoval Radek 
Šilhan, nabídl kromě vyhlašování vítězů pestrý kulturní program.

V něm se se svou laserovou 
show představil Palo Kaiser, 
mělnické mažoretky, akroba-
tické duo Minicki a studentka 
Pražské konzervatoře Johana 
Jeřábková,  v jejímž podání 
zazněly písně v českém a v 
anglickém originále. Potom 
již jednotliví sportovní funkci-
onáři a zástupci zúčastněných 
měst, mezi kterými nechyběl 
ani starosta Mělníka Ctirad 
Mikeš a starosta Kralup nad 
Vltavou Petr Holeček, vyhla-
šovali výsledky v jednotlivých 
soutěžních kategoriích. V ka-
tegorii trenér byl za svou práci 
oceněn Martin Mota (take-
wondo), v kategorii funkci-
onář Jiří Švehla (basketbal) 
a v kategorii krajánek tenista 
Jan Šátral, který v současné 
době reprezentuje Českou re-

publiku i Mělnicko ve Spojených 
státech amerických. V kategorii Síň 
slávy byl za svůj přínos sportu oce-
něn Petr Limprecht (takewondo). 
V kategorii kolektiv získaly oceně-
ní jachtařky Michaela Kořenová a 
Lenka Vrtílková, za muže bodovali 
mělničtí hokejisté z HC Junior Měl-
ník. Ve „Sportovní hvězdě“   byl za 
své úspěchy oceněn Matyáš Miller 
(karate), Cenu Fair Play získala 
Zdeňka Sekulová za pomoc han-
dicapovaným dětem a v kategorii 
handicapovaných sportovců byl za 
svoje mimořádné úspěchy oceněn 
stolní tenista Jiří Suchánek. Jako po-
slední vyhlašoval moderátor deset 
nejúspěšnějších sportovců Mělnicka 
v kategorii dospělých.   Králem měl-
nického sportu se stal jezdec Josef 
Bartoš, na druhém místě skončila 
veslařka Anna Marie Machová a na 
třetí pozici  vodní lyžař Adam Sedl-
mayer.  Slavnostním vyhlášením ab-
solutního vítěze však akce zdaleka 
neskončila, po oficiálním programu 
se totiž uskutečnila beseda s oceně-
nými sportovci. Jč
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KOKO RAcE 2017 JIž pOSEDMÉ
Duatlonový závod, který je u nás 
známý pod neobvyklým označe-
ním KOKO RACE, je za dveřmi. 
Projekt pro celou rodinu proběh-
ne 27. května u obce Vidim na 
Kokořínsku.

Na start již 7. ročníku se mohou po-
stavit závodníci všech věkových ka-
tegorií. Závod (kolo – běh) povede 
výjimečnou Chráněnou krajinnou 
oblastí Kokořínsko a jeho pořada-
telé věří v hojnou účast sportovců. 
Záštitu nad závodem převzal měl-
nický starosta MVDr. Ctirad Mikeš. 
Sportovní klání v  11 hodin odpálí 
duatlon pro dospělé (běh na 9 km 
a cyklistická trasa v délce 16 km), 
který mohou podniknout sami či ve 
štafetě v páru. Možná je také katego-
rie samostatného běhu. Ve 14 hodin 
potom odstartuje dětský běžecký zá-
vod Kokořínek. 

 Organizátoři slibují zajímavý do- 
provodný program pro aktivní do-
spělé i rodiny s dětmi, v němž se do-
čkají např. nízkého lanového parku, 
chůd či skákacích bot pro dospělé 
a řady dalších disciplín. Výtěžek  
z akce půjde na pomoc Krizovému 
centru pro rodinu - nevládní orga-
nizaci Cestou necestou. Ta pomáhá 
ohroženým dětem najít znovu šťast-

né dětství a domov, zaměřuje se na 
děti a jejich rodiny z Prahy a Středo-
českého kraje a poskytuje jim kom-
plexní psychologické, terapeutické 
a sociální služby. Pokud chcete být 
při tom a navíc podpořit smysluplný 
projekt, nenechte si pohyb na čers-
tvém vzduchu rozhodně ujít. Více 
na: www.kokorace.cz, www.face-
book.com/kokorace. Lot

šAncI AERA nA pOSTUp DO pLAY Off 
pAvEL SATORAnSKý S pŘEDSTIhEM pŘEDpOKLÁDAL

Volejbalová extraliga uzavřela 11. 3. 2017 svou dlouhodobou část, kdy se odehrálo její poslední 22. kolo. 
Prvních osm týmů postupuje do play off a ty si teď zahrají o mistrovský titul, který obhajuje celek Dukly 
Liberec, vedený někdejším hráčem Odolky, synem bývalé hvězdy Aera Miroslava Nekoly, Michal. Šanci 
zahrát si čtvrtfinále si tým Odolena Vody pohlídal až do posledního kola.

„Doufali jsme, že se o tuto příležitost 
popereme se Zlínem a Benátkami. 
Dnes už naše početná rodina skvě-
lých skalních fanoušků velmi dobře 
ví, jak tyto dostihy skončily,“ připo-
mněl fakta jeden z šéfů Aera Pavel 
Satoranský. Tady je přehled těch 
nejdůležitějších momentů extraligo-
vého finiše pod vysokou sítí. Jeden 
z důležitých kroků směrem play off 
udělal reprezentant našeho regionu 
v utkání s VK Ostrava (3:2)! „Ško-
da toho zcela zbytečně ztraceného  
4. setu, v němž jsme měli k dobru 
vedení 23:17! V tom momentu jsme 

byli jen krůček od tříbodového zisku 
z tohoto zápasu, který by zaručoval 
už po 20. kole osmou příčku a tedy 
postupové místo do play off. Kluci 
ale koncovku nepochopitelně ztratili, 
kdy asi nervy sehrály svou nemalou 
roli. V těchto chvílích jsem si myslel, 
že naše šance si v tomto ročníku za-
hrát play off je ztracena,“  říká Pavel 
Satoranský. 
 „Lhal bych, kdybych tvrdil, že 
jsme přijeli na Odolku jen jako na 
výlet. Byli jsme přesvědčeni o tom, 
že si odvezeme minimálně dva body. 
Musím však uznat, že Aero nás pře-

jelo větším nasazením a touhou po 
vítězství a právě to jsem na naší 
straně postrádal. Přestože jsme ve 
4. setu dokázali skoro nemožné a vy-
nutili si tím tiebreak, v tom jsme pak 
úplně odešli,“ i tak zůstal nad věcí 
kouč poražených Zdeněk Šmejkal. 
Jeho protějšek Jiří Vojík byl stručný: 
„K tomu, co už bylo uvedeno, mohu 
pouze dodat, škoda, přeškoda čtvrté 
sady!“ Zápas s Příbramí, prohra 3:0. 
Nicméně i konkurenti v boji o play 
off ztráceli. Benátky doma ve středo-
českém derby podlehly Kladnu hlad-
ce 3:0, stejně tak,  jako Zlín v domácí 

dohrávce s Českými Budějovicemi.
 Jak už bylo uvedeno výše, o po-
stupujícím do play off se rozhodo-
valo až v posledním 22. kole dlou-
hodobé části. Pozornost fanoušků 
byla soustředěna na duel Benátek 
v Liberci, kde dopadlo vše podle 
papírových předpokladů a hosté si 
odvezli porážku 3:0 a Zlín pak uspěl 
na palubovce nevyzpytatelného 
ČZÚ rovněž 3:0. Moravané se však 
klopýtnutí v zápase Aera s Ústím 
nedočkali, protože domácí slavili 
také výhru 3:0 a tím definitivně po-
stup do vysněné vyřazovací části! 
V dalším vydání našeho měsíčníku 
vám přineseme aktuální výsledky  
z 1.kola, ve kterém Aero vyzvalo ví-
těze dlouhodobé časti, hráče Kladna.
 str 

Pozvánka
Boxing club Respect Neratovice 

pořádá oblastní kolo v boxu, 
které se uskuteční 8. dubna 

(11.00 – 17.00 hod.) 
Ve velkém sále SD se představí borci všech věkových kategorií.                      
 VN

Foto archiv
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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

Provádíme repase původních 
špaletových oken, více na tel. 777 741 221

Nám. Míru 4, 276 01 Mělník, info@astratour.cz, PO-PÁ 8.00-16.00
www.astratour.cz tel.: +420 603 142 023

Rádi zpracujeme Vaši poptávku - kontaktujte nás!

Jednodenní výlety z Mělníka a Neratovic:

13. 5. Vídeň+Schönbrunn
16. 6. Český Krumlov

� Zájezdy k moři
� Pobyty v ČR a SR
� Poznávací zájezdy
� Seniorské pobyty
� Lázně a wellness
� Chaty a chalupy
� Letenky, jízdenky
� Cestovní pojištění
� Dálniční známky
    rakouské a slovinské
� Vstupenky do divadel
� Dárkové poukazy
� Svozy na letiště 
     a k autobusům

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
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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

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

VZPOMÍNÁME

Dne 25. 2. 2017
 uplynulo deset let od výročí úmrtí 

paní Jiřiny Sirové z Ledčic. 

Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte  s námi. 

Manžel, synové,
 rodina Sirových a Urbanova.

Dne 9. 3. 2017 
by oslavila svoje 75. narozeniny 

paní Hana Holoubková 
z Kelských Vinic.

S láskou vzpomínají
manžel Václav, 

synové Václav a Petr s rodinami, 
sestra a švagrová s rodinami 
a ostatní příbuzní a známí. 

Dne 21. 3. 2017 tomu bude šest 
let,  co navždy odešla, 
bez slova rozloučení, 

moje milovaná manželka 
Hana Jírová. 

S láskou stále vzpomínají  
manžel, družka a rodina. 

Kdo jste ji znali, prosíme o tichou 
vzpomínku.

Dne 14. 3. 2017 
jsme si připomněli 

sedmé smutné výročí úmrtí 
vážené paní Evy Petráškové. 

Stále vzpomínají manžel, 
synové Antonín 

a Jaroslav s manželkou. 
Tichou vzpomínkou 
vzpomeňte s námi.  

Dne 9. 3. 2017 
jsme si připomněli 

deváté výročí, 
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Ježek ze Skuhrova. 

Stále vzpomíná rodina a přátelé.   

Dne 31. 3. 2017 
vzpomeneme 9. výročí

 tragického úmrtí 
pana Františka Šoustka 

z Tuhaně. 
Stále vzpomínají Zdeňka, děti 
s rodinami a ostatní příbuzní.

KOuPÍM
 z Starožitnosti Mělník – výkup sta-

rých věcí do r. 1970, i celé pozůsta-
losti. Platba hotově.  Telefon: 720 406 
817.
 z Koupím starší pivní sklenice, la-

hve i tácky s nápisy zrušených pivo-
varů. Sběratel. Telefon: 732 170 454.
 z Knihy, staré časopisy, zaplatím, 

odvezu. Telefon: 723 222 148.
 z Psací stroj v dobrém stavu. Tele-

fon: 315 621 204.

PRODÁM
 z Prodám prase. Telefon.: 311 263 

442 Vavřineč. 
 z ZETOR 7011, r. v. 1983, TK 

8/2019, návěs skl. 15t, r. v. 2009, TK 
3/2018, pluh s radl., obraceč – shrno-
vač, přior. brambor, kultivátor, bránu, 
bidelec. Pouze dohromady, dohoda 
možná. Telefon: 605 465 674.
 z Prodám el. kolo, nová baterie. 

Cena 4000 Kč. Telefon: 736 142 852.

 z Pila kolíbková 7000 Kč, křovino- 
řez Stil 7000 Kč profi, mafl Bosch 
1500 Kč.  Telefon: 723 174 898.
 z Prodej selat a prasat, SO 9-12. Te-

lefon: 602 281 634.
 z Prodám letiště, délka 200 cm, šíře 

190 cm. Jemný květovaný potah, bar-
va meruňková. Cena 2000 Kč. Tele-
fon: 721 016 344.

 z Prodám ječmen 400 Kč/q. Tele-
fon: 606 466 499.
 z Objednávky a prodej sadby 

brambor, sazečky cibule, sadbové-
ho česneku, osiv, krmných směsí pro 
králíky, drůbež, ovce, prasata, ho-
luby a další potřeby pro chovatele, 
zahrádkáře a včelaře (výkup vosku). 
Jan Boušek, 774 666 594-5, 315 624 
154, mail: fbousek@bramex.cz. Malý 
Újezd, Jelenice 21.

ZaMěstNÁNÍ
 z Přijmu dvě síly do kavárny a ob-

chodu v Mělníku se ŽL. Nástup kon-
cem dubna 2017. Nabídky prosím na 
e-mail Fonda@volny.cz 
 z Hledám paní na úklid kancelá-

ří v Neratovicích. PO-PÁ 7.30-9.30 
hod. Telefon.: 603 384 318.

 z Restaurace U červených vrat při-
jme kuchaře a servírky. Telefon: 777 
609 858, 604 779 880.

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, 606 571 233

přijmeme od září
Učitele(ku) II st. 

(Aj, M, F) 
a učitelku I st.

Absolvent vítán
skuta@zsjm-me.cz, 
tel.: 315 62 30 15, 

602 15 91 91

základní škola 
J. Matiegky
Mělník
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 z Hledám ke spolupráci elektrikáře, 
pomocného pracovníka pro práci na 
stavbě. ŽL vítán. Telefon: 604 252 726
 z Hledám paní na péči v Mělníku. 

Honorář 100 Kč/hod. Telefon: 315 621 
204. 
 z Hledám spolupracovníka se ŽL 

do pracovního týmu. Jedná se o zá-
mečnickou činnost. Nový kolega by 
měl být manuálně zručný, technicky 
zdatný, zodpovědný za vykonanou 
práci. Výrobní prostory jsou k dispo-
zici i pro vaše vlastní podnikatelské 
aktivity. Kontakt: +420 608 967 888.

Byty, NEMOVitOsti
 z Hledám ke koupi byt 3+1 nebo 

3+kk v Mělníku. Telefon: 607 588 
961.
 z Odhad nemovitostí pro dědické 

řízení. Levně. Telefon: 607 588 961.
 z Koupím dům, byt či stavební po-

zemek v okolí Mělníka. Finance mám 
v hotovosti. Telefon: 607 117 727. 
 z Prodám byt 1+kk v Mělníku. Cena 

a podrobnosti na telefon 607 235 232.
 z Pronajmu byt 2+k.k. v Mělníku.  

Telefon: 777 010 212.

 z Starší pár hledá pronájem bytu v 
Mělníku, cena do 10 tisíc Kč i s po-
platky. Telefon: 702 405 627.

Výkup starých 
motocyklů 
JAWA a ČZ

Tel. 
602 292 632

AUTOBATERIE 
PNEUSERVIS KINCL

hledá 
MECHANIKA 

pro práci v Mělníku.
Předpoklad: zájem o auta, 
spolehlivost a preciznost.

tel.: 602 353 721 
E – mail:  pnu-baterie@volny.cz

sLuŽBy
 z Levně vytvoříme profi webové 

stránky včetně optimalizace. Volejte 
NON STOP.  Telefon: 728 311 170. 
 z POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 

NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHO-
TOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ. 
TEL.: 728 311 170. 
 z Provádíme kamerové systémy, 

alarmy. Propojení na mobil, PC. Volej-
te NON STOP. Telefon: 728 311 170. 
 z Na co nestačíte, zavolejte hodino-

vého manžela. Hravě si poradím i s 
elektroinstalacemi a ostatními služba-
mi. Telefon: 737 939 106.

RůZNé
 z Pronajmu zahradu, lokalita Měl-

ník – Blata, bližší info na telefon.: 725 
687 135.
 z Jarní údržba zahrad. Telefon: 

604 207 295.
 z Daruji za odvoz koňský hnůj. Te-

lefon: 607 212 361, Kly u Mělníka.

ÚčETnÍ KAncELÁŘ
- účetnictví
- daňová evidence
- mzdové účetnictví
web: http://www.ucetnieva.cz/

výUKA
- doučování - kurzy účetnictví
web: http://www.yesowl.cz/
cena dohodou.

Veselé Velikonoce
Specializovaný obchod hana vozábová

Pražská 227, 276 01 Mělník, vedle prodejny p. růzhy
 všE OD pOnOžEK Až pO čEpIcE

otevřeno pO-pÁ 9-17, SO 9-12

Instalatérské práce, 
eko-čištění odpadů v domác-

nosti, telefon: 603 475 114.
------------------------------

Odvezu, přivezu – dodávka, 
telefon: 603 475 114.  

telefon:

 736 77 62 65

e-mail: 

vozabovah@seznam.cz

specializovaný obchod 

hana Vozábová



 

 

2

*Akční cena vozu 499 000 Kč vč. DPH.
Splátka platí při úvěru v délce trvání 60 měsíců 
a akontaci 99 800 Kč vč. DPH.
Výpůjční úroková sazba 4,69 %, RPSN 9,52 %
Zůstatková hodnota úvěru po 60 měsících 20%

*99 800 Kč 

se splátkou

6 980 Kč  

Tento vůz již za

včetně pojištění

Českolipská 3332, 276 01 MĚLNÍK  |  +420 725 096 532  |  prodej.melnik@carent.cz  |  www.carent.cz

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!FOM217

kód akce
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           Stabilní logistická společnost hledá pro posílení svého týmu pracovníky na pozici

                       Asistentka obchodního úseku

Pracovní náplň 
●	 	koordinace pracovního programu vedoucích pracovníků obchodního úseku, zajišťování potřebných 

náležitostí souvisejících s obchodními návštěvami úseku 
●	 evidence korespondence, faktur a obchodních smluv 
●	 zpracovávání obchodních statistik
●	 	nákup a distribuce kancelářských potřeb a materiálu dle požadavků 
 jednotlivých úseků obchodní gesce.
●	 	zajišťování reklamy a propagace společnosti, fotodokumentace přístavů, inzerce, správa 
 a aktualizace webových stránek společnosti a nákup reklamních a propagačních předmětů
●	 	nákup a výdej prostředků corporate identity (jednotné pracovní oděvy apod.) 
 v rámci úseku obchodní gesce, přístavu Mělník 

Požadavky na pracovní pozici
●	 SŠ vzdělání, ideálně obchodního nebo ekonomického zaměření
●	 znalost práce s PC (MS Office – Excel, Word, PowerPoint) 
●	 praxe v administrativě výhodou ●	anglický nebo německý jazyk výhodou
●	 spolehlivost, samostatnost, pečlivost

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 


