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Je to bohužel již evergreen. Lidem na Mělníku vadí dopravní zácpy  
a hluk způsobený činností jednoho z největších překladišť v Čechách 
– Českých přístavů, a.s. Vadí až do té míry, že Mělničané v minulosti 
založili občanská sdružení, která se domáhala zmírnění těchto negativ-
ních vlivů a zastavení rozvoje překladiště.

Spolu s kolegou Standou Melicha-
rem (dopravní specialista) jsme 
poukazovali na špatné technické 
rozhodování stavební zakázky re-
konstrukce komunikací na Blatech. 
Úředník připravil velmi nedostateč-
né podklady a téměř bez přípravy 
projektu „vysoutěžil“ zakázku. Ono 
totiž ve skutečnosti znamená, že čím 
méně podkladů je k dispozici, tím 
více možností má zhotovitel jaksi 
„dohnat cenu“.
 Vyžádal jsem si kompletní doku-
mentaci k dané zakázce a nestačil se 
divit! Stavební společnost velmi přá-
telsky vycházela se zmíněným úřed-
níkem. Pominu raději skutečnost, 
že se po podpisu smlouvy zásadně 
změnilo technické řešení vozovky. 
Obvyklé praktiky, ale vzhledem  
k připravenosti projektu můžeme 
nadávat objednateli, tedy městu. 
  (pokračování na str. 3)

měsíčník
leden 2018

   Vycházíme již od roku 1864 

ZDARMAwww.melnicko.cz

Ing. Josef Živnůstek

Zbyněk Šnajdr

DopRAvu nA Mělníku je třebA 
Aktivně řešit

kteRAk veDení MěstA vyžADuje 
oDpověDnost oD svých úřeDníků?

Výsledky odporu mělnických ob-
čanů jsou však mizivé, překladiště 
se úspěšně rozrůstá a jediným úspě-
chem je skutečnost, že aktuálně je 
zastropován objem dopravy do pří-
stavu, a to na denním maximu 290 
kamionů a 8 vlaků. Občané tedy 
dosáhli toho, že se potvrdil stav, 
proti kterému protestovali. Možná 
vám to přijde tristní, ale já naopak 
děkuji panu Pecinovi a dalším, kte-
rým nebylo jedno jak žijeme a jak 
žít budeme. Kdo ví, jakou dopravní 
kalamitou bychom procházeli dnes, 
nebýt činnosti těchto sdružení.
 Ve výsledku soukromý subjekt 
obhájil své zájmy se ztrátou drob-
ných ústupků, my si na ten hluk 
a dopravní zácpy zvykneme a rad-

nice se chová, jako by se jí to netý-
kalo…
 Ale já jsem přesvědčen, že by 
se s tím Mělničané smířit neměli.
 Jestliže soukromý subjekt může 
čerpat na svůj rozvoj desítky mili-
onů korun podpory z EU i státního 
rozpočtu, tak Mělník musí být scho-
pen čerpat řádově vyšší částky na 
kvalitu života!
 Od toho máme přece městskou 
samosprávu a vedení města.
 Doprava z přístavu negativně 
ovlivňuje Mělník od roku 2002, kdy 
vstoupil na překladiště MAERSK. 
V roce 2009 studie EIA stanovila 
výše zmíněné limity dopravy do 
přístavu, ale nyní jsme již na prahu 
roku 2018. A tak jsem se zajímal na 

SŽDC, proč dráha nedělá nic pro 
napravení stavu, kdy osmkrát den-
ně zastaví 670 metrů dlouhý vlak 
dopravu na Mělníku, proč se nedělá 
nic pro lidi obtěžované hlukem?
 Čekal jsem standardní odpověď 
o nedostatku financí, o tom, že jsme 
v pořadí, ale ono to je jinak. 
 Odpověď mě prostě šokovala. 
Na odboru strategie generálního ře-
ditelství SŽDC se teprve připravuje 
zadání technicko ekonomické studie 
posouzení různých variant řešení si-
tuace. Ano, čtete dobře. V roce 2018 
se na odboru strategie začne uvažo-
vat, jak řešit důsledky nadměrné do-
pravy, která nás obtěžuje již šestnáct 
let.  (pokračování na str. 4)

kAžDoDenní pRobléMy Způsobené 

činností českých přístAvů Musí řešit 

RADnice, sAMy oD sebe neZMiZí.

Nyní vám popíši vlastní zkušenost s „precizním“ vyžadováním odpovědnosti úředníků vedením Mělníka. 
Před dvěma lety jsem kritizoval velmi špatnou práci v souvislosti s výběrovým řízením, přípravou zadání 
projektu a následně s kontrolou předávané práce komunikace „Na Blatech“.

kAlenDÁř 2018
upRostřeD číslA
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FaRiZejSTVí PoLiTicKých STRaN Vůči aNdRejoVi BaBiŠoVi

oKÉNKo STaRoSTY 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

Je třeba upozornit, že se zatím An-
drej Babiš ničeho nedopustil, byl 
pouze obviněn. V právním státě se 
musí respektovat presumpce nevi-
ny. U politika platí presumpce viny, 
ale za splnění dvou podmínek, že 
trestný čin je zřejmý a že jeho pro-
jednávání u soudu bude relativně 
rychlé. Což v tomto případě není 
zřejmé.  Zkusme si však bez emo-
cí zopakovat, co víme o případu 
Čapí hnízdo. Bylo by ještě možné 
pro úplnost čekat, až bude oficiálně 
zveřejněna zpráva OLAF (Evrop-
ský úřad pro boj proti podvodům),  
i když dnes její neautorizovaný pře-
klad lze získat na internetu, a pak 
bude jasné, co přesně v ní stojí. 
Hlavní je to, že projekt Čapí hnízdo 
nesplnil podmínky pro poskytnutí 
evropské dotace, a proto je nutné 
ho vyřadit z evropského financo-
vání. Z této dikce je zřejmé, že ža-
datel o dotaci, akciová společnost 
Farma Čapí hnízdo, byla ve sku-
tečnosti úzce navázána na finanční 
impérium Agrofert Andreje Babiše. 
Neměla nárok na dotaci vypsanou 
pro malé a střední firmy s ročním 
obratem do miliardy korun.  
 Zpráva OLAF byla zařazena do 
spisu obvinění a bylo doporučeno 
státním zastupitelstvem ji zatím ofi-
ciálně nezveřejňovat. Což má svou 
logiku, protože tento dokument 
může být podstatný pro vyšetřova-
tele a státního zástupce, kteří mají 
na starost trestní rozměr případu. 
Touto zprávou získali další poklady 
pro definici škody, kterou státní roz-
počet eventuálně utrpěl, a také po-
pis toho, kdo ve skutečnosti Farmu 
Čapí hnízdo ovládal. Pochopitelně 
bude na soudu, aby případně rozho-
dl, kdo z jedenácti podezřelých se 
eventuálně dopustil trestných činů 
podvodu a poškození finančních 
zájmů Evropské unie. Je zřejmé, 
že se v tomto případě vyšetřování 
dotačního podvodu dostalo dál než 
málokterý podobný případ. To uka-
zuje stručný popis jeho historie. 
 Základním trikem při čerpání 
dotace byl vznik podniku Farma 
Čapí hnízdo s akciemi na doručite-
le v roce 2008, kdy byla také dota-
ce přidělena. U podniků s akciemi 
na doručitele nebylo možné zjistit, 
kdo je ve skutečnosti ovládá, ani to, 
že jsou součástí velkého koncernu. 
Také proto Babiš přiznal, že mu 
Čapí hnízdo patří až v roce 2014, 
kdy byly anonymní akcie zrušeny 
zákonem schváleným ještě v do-
bách Nečasovy vlády. O rok poz-

ději se začaly objevovat v médiích 
stále častěji články, které v zásadě 
kladly Babišovi jedinou otázku, zda 
mu Čapí hnízdo nepatřilo i během 
čerpání dotace, a zda se tím, že se 
jako majitel či ovládající osoba 
skrýval, nedopustil dotačního pod-
vodu. Protože Babiš věrohodně ne-
odpovídal, nebylo to možné zjistit 
bez vyšetřování, kterého se v reakci 
na novinové články ujaly tuzemská 
policie a OLAF. Teď z dostupných 
zpráv může vyplývat, že akcie na 
doručitele opravdu zakrývaly Ba-
bišovu účast v projektu. Byl to do-
tační podvod? Nevíme. Otázka pro 
soudce. Paradoxem tohoto popsa-
ného případu je skutečnost, že takto 
postupovalo 28 % všech žadatelů 
a celkem bylo přiznáno 42 dotací 
pro vlastníky, kteří se schovávali za 
anonymní akcie na doručitele. 
 Stávající stav v ČR mi připomíná 
situaci v italském parlamentu v roce 
2008. Tehdy získal Silvio Berlusco-
ni absolutní většinu ve sněmovně  
a stal se premiérem, i když čelil ža-
lobě na krácení daní. Soudy proběh-
ly až v roce 2012, resp. 2014, tedy 
až po pádu tehdejší Berlusconiho 
vlády v roce 2011. Nevím proto, 
proč politické strany neumožní An-
dreji Babišovi vytvořit menšinovou 
vládu. Vždyť jiná rozumná alter-
nativa není, pokud s ním nechci 
vládnout v koalici, nebo nechci, aby 
vznikla nepřiznaná koalice SPD To-
mia Okamury či KSČM Vojtěcha 
Filipa nebo koalice ANO, ČSSD a 

KSČM. Tedy seskupení, která mo-
hou být přítomností komunistů sku-
tečným ohrožením demokracie. Byl 
by to politický cynismus, kdy by v 
době 70. výročí tzv. Vítězného úno-
ra byla KSČM fakticky přímo nebo 
nepřímo vládní stranou. Zahnat An-
dreje Babiše do kouta, aby neměl na 
výběr a hrozit mu, že ho určitě za-
vřu, je zcela hloupé a neprozíravé. 
 Důsledky mohou být nedozírné. 
Platí zásada, že vždycky může být 
hůře. Pak ještě zbývá vypsání před-
časných voleb, které nechce zatím 
ani prezident, ani parlament, které 
jedině připouští a možná se na ně 
těší v říjnovém termínu 2018 An-
drej Babiš. Nedělejme si iluze, Čes-
ko již není tou zemí, kterou bylo 
před volbami 2017. Jsme v období, 
které není již klasickou liberální de-
mokracií, ale jak říká Jiří Padevěd, 
jedná se o emokracii. Tedy o obdo-
bí, kdy voliče nezajímají ani pro-
gramy politických stran, ani nosné 
ideje. Volí podle momentální nála-
dy či sympatií.  Rozhodují se podle 
jediného hesla.
 A ještě pro pořádek – vůbec ne-
chci předjímat rozhodnutí nezávis-
lých soudů, ale Silvio Berlusconi 
byl jako expremiér odsouzen ke 
čtyřem letům vězení, verdikt byl 
vzhledem k jeho věku zmírněn na 
veřejně prospěšné práce. 
 Proto říkám, parlamentní opo-
zice, vzpamatujte se. Nebuďte se-
bestřední, tady nejde o vás, tady jde 
o nás všechny. 

S odstupem času je zřejmé, že politické strany, mimo KSČM, nevědí, jak naložit s jednoznačným vítězstvím 
hnutí ANO, bude líp v parlamentních volbách. Dezorientace je tak značná, že politici si začínají protiřečit 
a svádějí svou neschopnost při vyjednávání o nové vládě na své partnery nebo na přístup Andreje Babiše. 
Svůj osobní a politický neúspěch schovávají lídři za causu multifunkční farma Čapí hnízdo, tedy na obvině-
ní Andreje Babiše z trestného činu.  Obvinění je mantrou, kterou opakují do nekonečna.

sloupek 
RoMAnA RoubíčkA

Něco Tu SMRdí!
Z Mělníka byl vystrnaděn nejlepší 
nájemce! Ford z USA ruší školící 
středisko v centru města. Půl mili-
onu korun ročně do městské kasy 
je pryč. Ford doposud zaplatil měs-
tu přes 10 milonů korun! Radnice 
prý nemá o další spolupráci zájem. 
Ford díky radním Schweigstillovi 
a Mikešovi odešel. Štve mě to, pro-
tože jsem ho v roce 1994 do centra 
Mělníka přivedl docela obtížně.
 Předvolební slib politiků zajistit 
taneční sál v Mělníku měli skoro 
všichni. Nikdo nesplnil. Dodnes se 
rodiče z Mělníka o tanečních tís-
ní u stolečků na chodbě a studenti 
jezdí pořádat maturitní plesy do 
okolních měst. Je to trapné. A rad-
ní? Odhlasovali si půl roku před 
koncem volebního období záměr 
zbourat nedostavěný velký taneční 
sál! Proč to dělají? Někteří z naivi-
ty, někteří z vychytralosti. Bourání, 
demolice, studie, a hlavně prodej 
novým investorům namísto nedo-
stavěného kongresového centra 
VVS na náměstí Karla IV. – to je 
spousta výběrových řízení. Spousta 
příležitostí rozhodovat komu a za 
kolik. Že se tím ničí a znehodnocu-
je majetek města? Koho to zajímá?
 A zájem občana mít důstojný ta-
neční sál ve vlastnictví města? Ob-
čan má smůlu. Navíc to celé smrdí 
tajnou dohodou s nějakým velkým 
investorem, který po pozemku 
v centru města prahne.  Co na tom, 
že politici v předvolebních slibech 
nic takového neměli. Úplně stejně 
v tichosti proběhlo ztrojnásobení 
kapacity mělnického kontejnero-
vého překladiště. Velký investor 
z Prahy byl uspokojen a občané 
města na zhoršené životní podmín-
ky teď mohou jen tiše doplácet. Že 
by obdobný velký investor schram-
stnul centrum Mělníka a občané 
města nebudou mít ani kino, ani 
klubovny pro děti, ani velký spole-
čenský taneční sál? Odpověď hle-
dejte na radnici, nikoliv v předvo-
lebních slibech. Důvodů, proč se to 
musí všechno rychle zbourat Vám 
řeknou spousty. Snaha o rychlé 
bourání, těsně před volbami, mno-
hé napovídá.
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(dokončení ze str. 1)
 Stavební společnost dokonce 
doháněla cenu tím, že fakturovala 
povýšené jednotkové ceny oproti 
vysoutěženým. Tomu přihlížel náš 
drahý úředník, externí technický 
dozor (placený městem). Po mém 
upozornění vedení města násled-
ně provedlo interní audit, ale ten 
prakticky nic nezjistil. Myslím, že 
byl nevhodně zadán, zda úmyslně, 
 k tomu se vyjadřovat nebudu. 
 Nakonec jsme se gentlemansky 
domluvili s panem místostarostou 
Milanem Schweigstillem (odpověd-

ným za investice a dopravu), že vše 
napraví a daného úředníka povedou 
k odpovědnosti.
 No a víte, jaký je výsledek po té-
měř dvou letech? Na posledním za-
stupitelstvu města 18. prosince 2017 
bylo v programu taky „uvolnění 72 
tisíc korun“ jako odstupné pro toho-
to nejmenovaného úředníka.
 Zde vidíte, jak zodpovědně se 
vedení města staví k pochybným 
zakázkám a praktikám. Že by v du-
chu rčení: Nic nového pod sluncem? 
Možná… Zbyněk Šnajdr, 

zastupitel za hnutí ANO

kteRAk veDení MěstA...

pRÁce nA opRAvÁch Mostu byly ZAhÁjeny Dle přeDpoklADu A hARMono-
gRAMu stAvby 13. listopADu loňského Roku. 

ZpRÁvA Z pRůběhu stAvebních 
pRAcí nA Mostu j. stRAky

Je provedeno odfrézování živičných 
vrstev vozovky v celém rozsahu, od-
stranění asfaltových povrchů z chod-
níků v celém rozsahu. Demontováno 
je veřejné osvětlení. Dokončeny jsou 
demoliční práce železobetonové 
mostovky na prvním konstrukčním 
poli ve směru od Brozánek na Měl-
ník. Stejně se bude postupovat v dal-
ších konstrukčních polích. Bouraný 
materiál je odvážen a likvidován na 
příslušných skládkách. Koncem lis-
topadu začala montáž prostorového 
lešení, které bude sloužit pro pohyb 
dělníků při opravách a výměnách 
konstrukčních prvků ocelové kon-
strukce. Pracoviště je zabezpečeno 
proti vstupu nepovolaných osob 
oplocením a stálou ostrahou, kterou 
zajišťuje zhotovitel. Oprava „Staré-
ho“ mostu bude hlavním tématem 
„Setkání veřejnosti s místostarostou“, 
které se uskuteční v pondělí 22. ledna 
2018 od 19 hodin v Mělnickém kul-
turním centru. Vstup je volný.

 Mgr. Milan Schweigstill, 
1. místostarosta města Mělníka

Přímá volba prezidenta existuje v řadě evropských zemí. Občané Čes-
ké republiky měli možnost přímé volby prezidenta poprvé v roce 2013. 
Pro zajímavost jsme srovnali výsledky přímé volby prezidenta v roce 
2013 s aktuálními výsledky I. kola volby do prezidentského úřadu.  
V roce 2013 přišlo v okrese Mělník volit v I. kole 60,11% voličů. Letošní 
volby prezidenta republiky v okrese Mělník se účastnilo 60,66% voličů. 

volbA pReZiDentA 
české Republiky 2018

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

Politická 
příslušnost hlasy %

1 Topolánek Mirek Ing. BEZPP 2 291 4,56
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. BEZPP 5 920 11,80
3 Fischer Pavel Mgr. BEZPP 4 098 8,17
4 Hynek Jiří RNDr. REAL 736 1,46
5 Hannig Petr Mgr. Rozumní 299 0,59
6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. ODA 229 0,45
7 Zeman Miloš Ing. SPO 17 828 35,54
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 4 881 9,73
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 13 877 27,66

 zNeratovice  
účast 58,81%, nejvyšší účast v obci 
Nedomice – 72,3%, nejnižší naopak 
v Zálezlicích – 50%

 zMělník  
účast 62,09%, nejvyšší účast v obci 
Lhotka – 78,07%, obec Tupadly za-
znamenala nejméně ze všech obcí v 
okrsku – 50% 

 zMšeno 
účast 62,95%, mezi obce s nejvyš-

ším počtem voličů patří Kadlín se 
74,11%, nejméně voličů – 57,23% 
přišlo ve Stránce

 zKralupy nad Vltavou 
účast 62,13%, nejvyšší účast v obci 
Všestudy, volilo tady 70,97% obča-
nů, nejméně voličů přišlo do Dříno-
va, celkem 51,65%.

 Podrobné výsledky na www.vol-
by.cz red 

Jak se volilo v jednotlivých obcích a městech okresu Mělník? 

Tabulka výsledků (volební okrsky okresu Mělník)
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BRaNdýS Nad LaBeM – 
STaRÁ BoLeSLaV

Město vydalo kalendář  V loňském 
roce byl zámek v Brandýse prohlášen 
národní kulturní památkou. Stal se 
hlavním motivem letošního kalendáře, 
jenž přiblíží jeho krásu a kouzlo díky 
fotografiím Veroniky Janečkové. Autoři 
se rozhodli pro dvě varianty, v podobě 
nástěnného kalendáře v menším počtu 
a stolního kalendáře. Ten rovněž obsa-
huje kalendárium akcí, jenž se budou 
konat ve městě po celý rok.

KRaLuPY Nad VLTaVou
Cestou necestou  Populární herec, 
bavič, vypravěč a mimo jiné i zpěvák 
Miroslav Donutil navštíví se svojí show 
„Cestou necestou“ kulturní dům Vltava. 
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky 
doprovázené písněmi připomenou, co 
vše se může přihodit na cestách. V ne-
děli 28. ledna od 19 hodin na návštěvní-
ky čekají vtipné komentáře, které mají 
nadhled i osobitý humor a často se 
dotýkají i jeho přátel či kolegů. Nebu-
de chybět ani hudba z hry „Balada pro 
banditu“, dále „Písničky z provázku“ 
a „Ten báječnej mužskej svět“. 

MěLNíK
Pocta Janu Palachovi  V letošním 
roce si vzpomeneme 49. výročí úmrtí 
Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 
na Václavském náměstí upálil na protest 
proti nastupující normalizaci. Město 
Mělník společně s Mělnickým kultur-
ním centrem, Gymnáziem Jana Palacha 
a s Velvyslanectvím Ukrajinské republi-
ky pořádá v úterý 16. ledna vzpomínko-
vou akci „Pocta Janu Palachovi“. Kromě 
Jana Palacha vzpomeneme rovněž Vasy-
la Makuchova a Olexu Hirnykova, ukra-
jinské občany, kteří se upálili na protest 
proti okupaci Ukrajiny a Československa 
sovětskou armádou. O nich proběhne 
projekce dokumentárních filmů v 11 ho-
din v mělnickém gymnáziu a následovat 
bude beseda s historikem. Vlastní pietní 
akt se uskuteční ve 14.30 u Památníku 
Jana Palacha v Jungmannových sadech.

NeLahoZeVeS
Co (ne)víme o židech  Tak zní název 
první z letošních přednášek, jenž se 
uskuteční v prostorách volnočasového 
centra Obecní knihovny v Nelahozevsi. 
Je známo, že židé jsou součástí naší 
staleté kultury, řada z našich význam-
ných osobností kulturního i společen-
ského života byla židovského původu. 
Víme ale například jaké mají svátky 
a jak je slaví? Jaká jsou jejich specific-
ká jídla? Jak je to s jejich kalendářem?  
To, a mnoho dalšího se zájemci dozví na 
přednášce paní Hedviky Čenkové, dlou-
holeté pracovnice Židovského muzea 
v Praze, která se uskuteční v úterý 6. 
února od 17 hodin. 
Hasičský ples  Hasiči srdečně zvou 
na 8. Hasičský ples, který se koná  
v sobotu 10. 2. 2018 od 20.00 hodin  
v kulturním domě v Nelahozevsi. K tan-
ci a poslechu hraje Shakers band. 

co Se u NÁS děje

DopRAvu nA Mělníku  
je třebA Aktivně řešit

(dokončení ze str. 1) 
 Já naivně čekal, že mi ukážou 
zpracovaný projekt, možná poukáží 
na nějaké problémy s výkupem po-
třebných pozemků, postěžují si na 
problémy, ale pravda je taková že se 
neděje nic.
 Ptám se, co dělá mělnická radni-
ce? Tedy kromě toho že dále schva-
luje další projekty rozšíření přístavu 
pod krycím názvem „Ekologizace 
terminálu“. Jak je možné, že se o do-
pravu do přístavu nestará?
 On se totiž každý musí postarat 
o to své. Tak jako se České přístavy 
postaraly a starají, že i z našich daní 
čerpají desítky milionů dotací (a já to 

nekritizuji) a úspěšně rozšiřují pře-
kladiště, tak se Mělník musí postarat, 
aby tato činnost nebyla na úkor jeho 
občanů. 
 Neříkám, že se má zrušit překladi-
ště. Mám úctu k tomu, že dává práci 
cca stovce lidí a ve svém důsledku 
i dalším navázaným firmám, mini-
málně třeba celníkům a celním agen-
turám. Ale jak je možné, že realizace 
mimoúrovňového křížení železnice 
s Bezručovou ulicí, elektrifikace 
a odhlučnění úseku „nádraží – pří-
stav“, či přemostění přístavního ba-
zénu a napojení překladiště na želez-
nici od severu se teprve začne řešit 
na úrovni studie proveditelnosti?

 Aktuálně se v přístavu provádí již 
zmíněný projekt rozšíření překladi-
ště pod názvem „Ekologizace“ na 
který přispěje EU částkou až kolem 
100 milionů Kč. V roce 2016 do-
konce byla obnovena studie vlivu na 
životní prostředí. Prostě ve prospěch 
překladiště se maká. Ve prospěch 
obyvatel Mělníka se připravuje, že 
se zamyslíme…
 Tento problém sám od sebe ne-
zmizí. A neočekávejme, že naše 
problémy začnou sami od sebe řešit 
železničáři, ŘSD či České přístavy. 
Musíme začít sami a možnosti tu 
jsou, píšu o nich i v tomto článku.

Ing. Josef Živnůstek

Alzheimercentrum Zlosyň, o. p. 
s., vyhrálo první cenu v oblasti 
Kralupy nad Vltavou a Roztoky  
u Prahy se svým projektem 
„Chutě a vůně přinesou radost“. 
 V rámci benefičního programu 
„Tesco – Vy rozhodujete, my pomá-
háme“ hlasovalo pro uvedený a ve-
řejnosti představený záměr celkem 
11 018 lidí, zejména Kralupanů, 

čímž získalo Alzheimercentrum Zlo-
syň částku 30.000 Kč. Finanční ob-
nos přijala Mgr. Dana Jarešová, ře-
ditelka AC Zlosyň. Uvedený nadační 
příspěvek bude použit k získání pro-
duktů nejrůznějších chutí, vůní a ba-
rev, které klientům Alzheimercentra 
pomohou aktivizovat jejich smysly 
v rámci tzv. bazální stimulace. U kli-
entů v pozdním stádiu Alzheimero-

vy nemoci totiž dochází postupně ke 
snížení až ztrátě vnímání chuti. Ústa 
představují nejcitlivější tělesnou 
zónu. Stimulace chuťových buněk 
přijímáním nejrůznějších potravin 
výrazné chuti je provázena příjem-
nými pocity. Provádí se pomocí ště-
tičky a tzv. cucacích váčků, do kte-
rých se vkládají pochutiny. 
 J. Herain

kRAlupAné nejvíce hlAsovAli 
pRo pRojekt ve stÁří

Symbolický šek na částku 30 tisíc korun pro Alzheimercentrum Zlosyň převzala jeho čelní představitelka 
Mgr. Dana Jarešová (vlevo) od ředitelky hypermarketu TESCO inženýrky Petry Hovorkové (třetí zprava).
  Foto (ain)
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LIBĚCHOV, SILNICE Č. I/9, místo realizace nového přechodu pro chodce u hřbitova.

plÁny RoZvoje MěstA liběchov 
Z pohledu realizace akcí podpoře-
ných z dotací se na jaře 2018 roze-
běhnou stavební práce na dvou pře-
chodech pro chodce na silnici I/9. 
Jeden přechod vznikne u Akademie 
věd ČR i s autobusovým zálivem a 
druhý u hřbitova s podélným parko-
vacím stáním a plochou pro kontej-
nery. Tento projekt navazuje na již 
v roce 2016 nově zrekonstruovaný 
chodník v délce cca 0,5 km. Akce je 
podpořena z programu SFDI.
 Na jaře bude dokončena akce ob-
nova stodoly v areálu bývalé lesní 
správy podpořená z ministerstva 
zemědělství.
 Další akcí, která proběhne za 
podpory dotace je rekonstrukce tě-
locvičny školy.
 Již téměř rok je město v očeká-
vání výsledku s žádostí o dotace na 
zkvalitnění, zatraktivnění a rozšíření 
výuky základní školy z Integrované-
ho operačního programu v podobě 
znovuvybudování odborných uče-
ben (cvičná kuchyň, dílny, počítačo-
vá učebna, učebna chemie a fyziky, 
venkovní učebna pro pěstitelské 
práce s cvičnou zahradou, jazyková 
učebna) včetně úprav v okolí školy a 
na vybudování a zkvalitnění kapacit 
mateřské školky, kde by ze stávající-
ho nevyužitého školního bytu, šaten 
a stávajících dílem vznikla samo-
statná část mateřské školky.
 V případě úspěchu podané žá-
dosti do programu Zelená úsporám 
by se v roce 2018 realizovalo také 
zateplení přes dvacet let nevyuží-
vané budovy sokolovny a výměna 

oken, kterou město loni koupilo v 
zanedbaném stavu od České obce 
sokolské. V zimě se z obecního roz-
počtu rekonstruovaly pánské toalety 
v přízemí a letos se navázalo další 
opravou interiéru.
 Očekává se i výsledek podané žá-
dosti z ministerstva pro místní roz-
voj na územní plán města Liběchov, 
který se v současné době realizuje 
a ze Středočeského kraje na opravu 
historické fasády, odvlhčení zdiva a 

výměnu oken v patře budovy bývalé 
německé tělocvičny Turnhalle (dnes 
nákupní středisko). Z neinvestičních 
projektů bude město v roce 2018 žá-
dat o dotaci na příměstský tábor (let-
ní prázdniny 2018, 2019, 2020).
 Z obecního rozpočtu pak k těm 
nejzásadnějším akcím z pohledu 
výše nákladů patří např. financování 
oprav mnoho let zanedbaných míst-
ních komunikací, kdy první větší 
opravy nejhorších úseků proběhly 

v zimě 2017. V roce 2018 se bude 
v opravách pokračovat.  V plánu je 
i tvorba projektové dokumentace na 
sociální byty v návaznosti na studii 
přestavbou bývalé budovy mateřské 
školy a podání žádosti o dotaci na 
tuto akci a dokumentace na úpravu 
křižovatky silnic I/9 a II/261 s roz-
šířením chodníků a úpravou autobu-
sových zastávek.

Ing. Pavla Veverková
místostarostka města Liběchov

požÁR bytu nA okRouhlíku
Dům začal hořet od střechy. Jednot-
ky profesionálních a dobrovolných 
hasičů z Mělníka, Neratovic, Blat, 
Mlazic, Vehlovic a Dolních Beřko-
vic byly na místě pár minut před půl 

čtvrtou ráno. Asi za hodinu se jed-
notkám podařilo požár lokalizovat 
a zabránit dalšímu šíření ohně. Bylo 
nutné odstranit části prohořelé stře-
chy. Celá střecha se nakonec zřítila 

a poškodila i osobní auto zaparko-
vané u domu. Maminka s malou 
dcerkou opustila podkrovní byt za 
pomoci hasičů přes okno vedoucí 
na terasu. Dočasné útočiště oběma 
poskytli policisté na místním oddě-
lení. Příčina požáru je zatím v šetře-
ní. Předběžná škoda se odhaduje na 
milion korun.
 Zpráva o nešťastné události byla 

téměř okamžitě uveřejněna na so-
ciálních sítích. Mnoho lidí nabídlo 
svou pomoc, materiální i finanční. 
Dary pro postižené požárem, mla-
dou maminku s dcerkou, můžete za-
nechat v antikvariátu Želví doupě, 
Mělník, Ostruhová ulice. Mají zde 
otevřeno od 9 do 18 hodin a dary 
přijímají přibližně do 19. ledna. 
 red  

Osmý lednový den nezačal pro obyvatele domu v ulici Okrouhlík  
vůbec pěkně. Probudily je plameny. 
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 Jedná se o klasický kovový odznak, na 
kterém je zobrazena současná nejnovější 
verze městského znaku včetně všech jeho 
částí nacházejících se okolo vlastního štítu, 
jako je kolčí helm se zlatým medailonem na 
krku, zlatou korunou, s křídly a splývajícími 
pokryvadly po obou stranách. 
 Dosud nikdy v minulosti nebyl odznáček 
vyroben v této kompletní podobě. Grafik 
rovněž vhodným způsobem doplnil znak 
města o nápis Mělník. Je vyhotoven jako za-
pichovací s jehlou nebo na uchycení pomocí 
mechaniky zvané pin. Lze ho zakoupit pouze 
v mělnickém Turistickém informační centru 
v ulici Legionářů.

ZnAk jAko oDZnAk
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek 
(MOOS) vydal odznak se znakem města 
Mělníka. 

kultuRÁk2
  - DRuhÁ šAnce

RekonstRukce kultuRního A ADMinistRAtivního centRA v neRAtovicích

Dominantou náměstí Republiky 
v Neratovicích je komplex budov 
postavený mezi lety 1970-1985, 
který kromě přestavby bývalého ho-
telového domu na kanceláře a byty 
a úprav pro umístění knihovny 
neprošel žádnou významnou sta-
vební změnou. Z větší části zůstaly 
budovy v původním stavu včetně 
zastaralých technologií a tepelně 
nevyhovujícího opláštění. Zároveň 
nejsou funkčně odděleny provozy 
zde působících organizací a kapaci-
ta některých prostor je dlouhodobě 
nevyužitá. Město proto zahájilo kro-
ky k celkové rekonstrukci objektu 
(vyjma výškové budovy). Výběr 
samotného konceptu využití těchto 
budov je velmi složitý, a proto jsme 
se rozhodli pro řešení využitím ar-
chitektonické soutěže. Byla vybrá-
na forma dvoukolového soutěžního 
dialogu, který umožní diskutovat 
nad jednotlivými návrhy. 
 Na konci listopadu byla soutěž, 
jejímž účelem je získání architekto-
nického návrhu a projektové doku-
mentace na rekonstrukci kulturního 
a společenského domu a s tím sou-
visející inženýrskou činnost, vyhlá-
šena ve věstníku veřejných zakázek.  
 Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky je 10 mil. korun a odmě-
ny pro účastníky, kteří se umístí na 
prvním až čtvrtém místě jsou stano-
veny na 150 tis. korun. Do odborné 
poroty byli radou města jako nezá-
vislí členové jmenováni Ing. arch. 
Patrik Hoffman, Ing. arch. Adam 
Gebrian, Ing. arch. Markéta Smr-
čková a MgA. Markéta Zdebská. 
Město Neratovice je v porotě za-
stoupeno radním Markem Lencem,  

Ing. arch. Tomášem Hrubým a Mgr. 
Lenkou Mrzílkovou, starostkou 
města. Termín podávání žádostí 
o účast v soutěži je stanoven do 29. 
1. 2018 a ukončení soutěže s vyhlá-
šením výsledků proběhne v květnu 
2018.

Zadávací dokumentace je zveřejněna 
na profilu zadavatele, na stránkách 
České komory architektů, na webo-
vých stránkách města a stránkách 
organizátora soutěže CCEAMOBA.
 Mgr. Lenka Mrzílková, 

starostka

RoudNice Nad LaBeM
V galerii představí tři osobnosti 
z pohledu jejich partnerek  Gale-
rie moderního umění hostí tematickou 
výstavu pod názvem „Vdovy S“. Expo-
zice seznamuje s tvorbou tří klíčových 
osobností českého moderního umění 
druhé poloviny 20. století – Zdeňka Sý-
kory, Zbyňka Sekala a Otakara Slavíka 
z pohledu jejich životních partnerek. 
Vdova po umělci se stává zpravidla 
jakousi opatrovnicí pozůstalosti a má 
často rozhodující vliv na druhý uměl-
cův život, tak říkajíc „po životě“. Proto 
autorka výstavy Duňa Slavíková požá-
dala o spolupráci i pozůstalé partnerky 
Lenku Sýkorovou a Christine Sekalo-
vou. Tento skutečně neotřelý a citlivý 
projekt bude možno zhlédnout do 11. 
února, kdy se uskuteční komentovaná 
prohlídka za účasti všech tří protago-
nistek.

Kino Sokol čeká „zimní spánek“  
Po celý loňský podzim zde probíhal 
pestrý kulturní program – promítání, 
divadelní představení i koncerty. Avšak 
technický stav plně neodpovídá sou-
časnému standartu. A tak se kino opět 
uzavřelo. V plánu je instalace nového 
vytápění, vybudování bezbariérového 
sociálního zařízení či oprava sedaček. 
Po zmíněných opravách se prostory 
kina počátkem března opět otevřou.

SLaNý
Vlakem na výlety i v zimě  Na 
trase oblíbeného výletního vlaku Cyk-
lohráčku ze Slaného kolem Okoře a do 
Hostivice a Prahy se jezdit nepřestalo. 
Středočeský kraj totiž v zimním obdo-
bí připravil vlakovou novinku. Po této 
trati svezou milovníky výletů ze Sla-
ného zimní motoráčky, které pojedou 
o sobotách, nedělích a svátcích až do 
konce března. Ze Slaného vyjíždějí vždy 
ve 12.30 a 15.30, v opačném směru 
z Hostivice do Slaného v 10.35 a 13.31. 
A na jaře pak opět vyjede po této trase 
oblíbený dětský Cyklohráček.

Opera v kině  Ve zdejším kině v ne-
děli 28. ledna od 18 hodin bude možno 
zhlédnout operu Don Giovanni z diva-
dla ve francouzském městě Mety. Pod 
taktovkou Fabia Liusiho se v titulní 
roli představí Mariusz Kwiecien. Po 
jeho boku debutují lotyšská sopranis-
tka Marina Rebeka v roli donny Anny 
a německá sopranistka Mojca Erdmann 
jako Zerlina. Dále se představí Ramón 
Vargas coby don Ottavio, Luca Pisaroni 
jako Leporello a mladý slovenský basis-
ta Štefan Kocán jako Komtur. 

VeLKý BoReK
Apiterapie  Volnočásek zve ve stře-
du 17. 1. v 17.30 hodin na zajímavou 
přednášku. Téma: apiterapie aneb včelí-
mi produkty ke zdraví.  Dozvíte se mimo 
jiné o blahodárných účincích medu,  
o spojení medu a bylinek, o účincích  
a využití propolisu a o životě včel. 
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AničkA je pRvní

Anna se narodila 1. 1. 2018 v 03:08 hodin. Je prvním letošním mimin-
kem narozeným v mělnické porodnici a zároveň prvním mělnickým 
občánkem.
 Maminka Aničky se jmenuje Alena Matějíčková. Jako každým rokem 
navštívil maminku starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš a předal jí 
dar od města 5 000 Kč a kytici. Zástupce mělnické firmy Patron Bohemia 
předal mamince poukaz na výběr libovolného kočárku z jejich produkce.
 Mgr. Helena Vavřinová

Řadu let chyběla občanům města Mělníka i okolních obcí zubní pohotovost. Nyní se situace změnila  
a 1. ledna 2018 se otevřela zubní pohotovost na Pražské ulici čp. 343/36 (budova bývalé dětské nemocnice, 
vchod z rohu ulice Pražská, Macharova).

Zubní pohotovost v Mělníku
Vyřešení problému chybějící zubní 
pohotovosti inicioval starosta měs-
ta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš 
začátkem roku 2017. Koordináto-
rem projektu se stal Michael Cílek. 
Společně vypracovali koncept, kte-
rý by byl funkční a životaschopný. 
V polovině roku 2017 s projektem 
zubní pohotovosti oslovili starosty 
okolních měst a obcí. Postupně se 
zapojilo více než třicet měst a obcí 
Středočeského a části Ústeckého 
kraje, které zaplatí za každého své-
ho občana ročně 25 Kč. V případě 
Mělníka tato částka činí 482 375 
Kč. Občané budou hradit pouze po-
hotovostní poplatek. K zajištění této 
služby je nasmlouváno celkem 15 
stomatologů a 10 zdravotních sester. 
1. ledna bude pohotovost otevřena.  
V ambulanci budou prováděna 
akutní ošetření bolestivých případů 
– extrakce, ošetření zánětů, bolesti-
vých případů zubního kazu, akutní 
ošetření způsobené zlomením nebo 
poškozením protetických výrobků.
 Pohotovost nezajišťuje běžné 
úkony související s protetickými vý-
kony, s výjimkou nasazení provizor-
ních korunek zhotovených v ordina-
ci.
 Pacienti smluvních zdravotních 
pojišťoven budou ošetřeni na nákla-
dy příslušných pojišťoven. Nepojiš-
tění pacienti podle platného ceníku. 
Za ošetření na pohotovosti bude vy-
bírán standardní poplatek ve výši 90 
Kč.
 Pro občany, kteří mají trvalé byd-
liště v obci, která v projektu není za-
pojena, je cena stanovena na 39 Kč 
za minutu. Pro občany obcí a měst 

Provozní doba bude zajištěna o víkendech a státních svátcích, vždy od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.30 ho-
din. Informace jsou k dispozici na www.zubnipohotovostmelnik.cz, tel. číslo 606 549 901. K ošetření je třeba 
mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz.

zapojených do projektu, kteří dlou-
hodobě nemají svého stomatologa, 
je možná po domluvě základní pre-
ventivní prohlídka a provedení jed-
noduchých stomatologických zákro-
ků. Ovšem vždy budou mít přednost 
akutní pacienti.

Mgr. Helena Vavřinová,  
tisková mluvčí MÚ Mělník

 Na komunikaci je velký pro-
voz kamiónů do betonárky 
PressBeton a do betonárky Be-
tonika plus a do Dřevařského zá-
vodu. Obec má cca 1500 obyvatel.  
Je zde Senior komplex, kte-
rý je pravidelně navštěvován, 
dětská školka a základní škola, 
do které jezdí děti z širokého 
okolí, pošta, lékárna, kino a ob-
chody, fotbalové hřiště, turisty 
frekventovaný přívoz přes řeku  
Vltavu, policie a sbor dobrovol-
ných hasičů. Stav komunikace je 
pro nás již hodně frustrující. Silni-
ce je v šeru nepřehledná a až živo-
tu nebezpečná. 
 

Touto formou bych chtěl panu 
Krejčovi poděkovat za ochotu 
a rychlé a operativní řešení této 
problémové silnice provedením 
pro začátek svislého značení. 
V jeho náznacích, že by se moh-
la rekonstruovat v průběhu roku 
2018, vidím velkou naději a těším 
se nejen já, ale všichni obyvatelé 
obce, až se z této komunikace sta-
ne normální, přehledná a bezpeč-
ná komunikace. Věřím, že během 
schvalovacích procesů se někdo 
podívá, v jak strašném stavu je 
a že rekonstrukce bude jediná 
správná volba. Mockrát mu děkuji 
já a i obyvatelé Lužce nad Vlta-
vou.  Jan Chládek 

poDěkovÁní 
Velké poděkování bych chtěl touto formou vyjádřit panu Vladimí-
rovi Krejčovi, vedoucímu oblasti Mnichovo Hradiště, Krajské sprá-
vy a údržby silnic Středočeského kraje ve věci započetí řešení velice 
špatného stavu komunikace č. 24627, která spojuje silnici č. 16 tzv. 
„bejkevskou“ s obcí Lužec nad Vltavou.
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co Se u NÁS děje

NeRaToVice
Vyhlášení dotačního řízení na rok 
2018  Zastupitelstvo města Nerato-
vice na svém zasedání vyhlásilo dotač-
ní řízení města Neratovice pro oblast 
sportovní, kulturní, vzdělávací, sociální 
a zdravotní na rok 2018. Žádosti se při-
jímají od 19. ledna 2018  do 9. února 
2018 v podatelně MěÚ Neratovice. Celé 
znění výzvy včetně dotačních pravidel 
a potřebné formuláře naleznete na 
webových stránkách města nebo je 
lze vyzvednout osobně v budově MěÚ 
nám. Republiky 400. Žadatelům město 
nabízí ve dnech 15. a 17. ledna 2018 
i možnost individuálních konzultací. 

LiBěchoV
Kalendář připomene místní akce  
Již podruhé město vydává svůj stolní 
kalendář s fotografiemi z Liběchova 
a Ješovic. Kromě obvyklých informací 
bude i připomínat každý týden někte-
rou ze společenských či sportovních 
událostí, jenž zde probíhaly či budou 
probíhat. Tento kalendář si mohou ob-
čané s trvalým pobytem v Liběchově 
a Ješovicích vyzvednout zdarma v pa-
pírnictví u pana Groha. 

ZeLčiN
Pexeso Open  Již sedmý ročník Tur-
naje v pexesu se uskuteční v sobotu 
20. ledna od 13 hodin v hostinci U Bed-
řicha, nacházejícím se v areálu zdejšího 
Zooparku. Turnaj je určen nejenom pro 
nejmladší hráče, ale i pro dospělé.

KoZoMíN
„Kůzlata“ plánují další aktivity 
 V loňském roce zde vznikl dětský 
kroužek, jenž od prvních začátku roz-
vinul plno aktivit. Děti si samy vybraly 
příznačný název „Kůzlata“. Příznačný 
i proto, neboť si daly za úkol se sezna-
movat s děním okolo sebe. A tak se 
nechat „trkávat“ svým okolím. Mají 
za sebou poznávání místních rostlin, 
prozkoumaly výrobnu medu i zdejší far-
mu, uspořádaly kulturní program u pří-
ležitosti rozsvícení vánočního stromu 
v obci. Navázaly i  kontakt s Dětským 
domovem v Kralupech a letos plánují 
přenést svojí pozornost na své nejstarší 
spoluobčany. Kromě toho plánují další 
poznávání a dobrodružství. Ale hlavním 
úkolem je vybudování vlastní klubovny.

LiBLice 
Pozvánka na masopust  Obec Lib-
lice a Konferenční centrum Akademie 
věd ČR – zámek Liblice pořádají dne  
3. 2. 2018 od 11 hodin tradiční ma-
sopust s průvodem masek. Přijďte si 
užít masopustní veselí s muzikou, mas-
kami a vepřovými hody!

VojKoVice
Plesová sezóna začíná  Obec Vojko-
vice pořádá 20. 1. 2018 od 20.00 ho-
din v pohostinství  U Losa obecní ples. 
K tanci a poslechu zahraje Globus band. 
  mar

hAsičské kuRioZity 2017

haSiči ZachRÁNiLi 
TÉMěř dVouMeTRoVÉho 

LeguÁNa oScaRa
Středočeští hasiči byli požádáni pro-
střednictvím tísňové linky o nety-
pickou pomoc při záchraně leguána, 
který v Žilině na Kladensku utekl 
majitelům na strom do sousední za-
hrady. Na místo vyrazila jednotka 
z centrální kladenské stanice, které 
se podařilo přes sousední pozemek 
zajet s automobilovým žebříkem 
skoro až ke vzrostlému smrku, v je-
hož horní části na větvi osmiletý le-
guán Oskar spokojeně spal. Hasiči 
pak z koše žebříku přehodili přes 
Oscara deku a vnesli ho do koše, 
což se mu zřejmě zdálo přirozené, 
protože se nijak necukal. Po přistá-
ní na zem byl leguán přemístěn do 
připravené přepravní klece, ve které 
jezdí s majiteli na výlety autem. Ve-
černí vycházka s výlezem na strom 
se Oscarovi patrně zalíbila, neboť 
hned na druhý den po obědě se chtěl 
opět vydat do zahrady. Cestu mu ale 
ve dveřích majitelka zarazila, tak od-
kráčel trucovat do obývací stěny.

BLeSKoVÁ ZÁchRaNa PSa 
Ze žeLeZNÉho ZÁBRadLí

Při odpolední vycházce v městské 
části Mariánovice na jihu Benešova 

uvízl středně velký pes v železném 
zábradlí na lávce přes železniční 
trať. Jednotka z benešovské stanice 
byla na místě za několik minut a po-
mocí hydraulického rozpínáku psa 
z nepříjemné pasti vysvobodila, aniž 
by bylo poškozeno zábradlí na lávce 
pro pěší.

Za PLaNýM PoPLacheM 
BYL oVaR

V poslední den loňského roku v od-
poledních hodinách vyjela jednotka 
ze stanice Kladno se dvěma cister-
nami a výškovou technikou spolu 
s dobrovolnými hasiči z Hřebče 
k nahlášenému požáru v panelovém 
domě v městské části Kročehlavy, 
odkud se valil hustý bílý dým. Jak 
se ovšem ukázalo, o požár nešlo. 
To jen majitelka bytu pootevřela za 
silného mrazu ventilační okno, aby 
odvětrala páru, která se vytvořila 
v kuchyni při vaření novoročního 
ovaru.

ZÁchodoVÉ PRKÉNKo  
Na KRKu

Středočeští hasiči byli prostřednic-
tvím tísňové linky požádáni o po-
moc při kuriózní události v obci 
Únětice v okrese Praha-západ, kde 
si ani ne dvouletá holčička natáhla 

přes hlavu dětský nástavec na WC, 
který ovšem už nešel kvůli kónické-
mu zúžení a ostré hraně přetáhnout 
zpět. Nepříjemnou ozdobu z tvrdé-
ho plastu odstranili hasiči z roztocké 
stanice za třináct minut od ohlášení 
pomocí nůžek na plech.

cYKLiSTa Se PRoPadL  
Na ZaMRZLÉ BeRouNce

Operační středisko HZS Středočes-
kého kraje přijalo informaci o osobě 
propadlé s jízdním kolem v Beroun-
ce. Událost se stala na zcela zamrzlé 
řece mezi Berounem a Hýskovem. 
Po příjezdu jednotky HZS Beroun 
na místo byl 19letý mladík mimo 
nebezpečí, protože se mu podařilo 
vylézt i s kolem z probořeného ledu 
na zamrzlou plochu. 
 Hasiči mu pomohli dostat se až 
na břeh, kde ho svlékli, neboť byl od 
bot až po prsa mokrý. Pak ho zabali-
li do deky a dali do vyhřátého vozu, 
aby mu do příjezdu zdravotnické 
záchranné služby poskytli tepelný 
komfort. Po dojezdu policie a sanit-
ky byl podchlazený mladík odvezen 
do berounské nemocnice s tím, že 
pro kolo i oblečení si zajde na stani-
ci po propuštění z nemocnice.

por. Ing. Ladislav Holomčík
tiskový mluvčí

HZS Středočeského kraje

poDěkovÁní 
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
všem hasičům, kteří vysoce profesi-
onálně uhasili dne 21. prosince 2017 
můj hořící dům. Zároveň bych chtěla 
vyjádřit obrovské poděkování všem 
spoluobčanům, kteří mi v těchto pro 
mě těžkých vánočních dnech po-
mohli slovem, materiálně i finančně.  
K slzám mě dojaly dárečky pro má 
dvě nejmenší vnoučátka, které mi 
poslaly maminky z Mělníka. Při po-
žáru mi totiž všechny dárky shořely. 
Vaší pomoci si opravdu velice cením  
a z celého srdce děkuji. 
 Libuše Mihulová, Chloumek



9 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO       INzerCe

Stavebniny 
– malty a lepidla

25% 
slevA 

          

Koupelny
keramické 

obklady a dlažby 

20% 
slevA 
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Z deNíKu  
MěSTSKÉ PoLicie MěLNíK

 PO SILNICI BĚHAL KŮŇ 
V ranních hodinách 4. ledna 2018 
telefonicky žádá dozorčí služba OO 
PČR Mělník o prověření obdržené-
ho telefonického oznámení, že v ul. 
Růžová se volně pohybuje kůň. 
Hlídka MP se dostavila do místa, 
kde bylo zjištěno, že se oznámení 
zakládá na pravdě. Místním šetře-
ním bylo zjištěno, že vlastníkem 
koně je paní Š., která se po telefo-
nickém vyrozumění dostavila do 
místa a za přítomnosti hlídky MP 
koně dovedla zpět do areálu, kde je 
tento ustájen. O celé věci byla zpět-
ně telefonicky vyrozuměna dozorčí 
služba OO PČR Mělník.

POPRALI SE 
Hlídka MP musela zasahovat i v 
Azylovém domě v ulici Na Fial-
kách. Na linku 156 bylo oznámeno, 
že právě tady dochází k  fyzickému 
napadání dvou osob. Hlídka MP se 
dostavila na místo, kde se zkontak-
tovala s  oznamovatelkou a pro-
vedla v místě šetření, při kterém 
bylo zjištěno, že v dané věci jde 
o dlouhodobé spory mezi oběma 
muži. Při fyzickém napadení do-
šlo k poranění u jednoho z mužů, 
a to v oblasti pravé ruky. Tento ale 
na dotaz hlídky MP, zda požaduje 
lékařské ošetření uvedl, že nikoliv. 
Oba muži byli zcela zjevně pod vli-
vem alkoholu, nebo jiné návykové 
látky. Z  toho důvodu byla u  obou 

Z deNíKu PoLicie
mužů provedena orientační decho-
vá zkouška. U jednoho z mužů byla 
naměřena hodnota 2,43 promile. 
Dechová zkouška u druhého muže 
byla bez výsledku - muž nebyl 
schopen zkoušku provést. V prů-
běhu jednání chtěl zraněný muž na 
místo přivolat hlídku PČR a podat 
trestní oznámení. Hlídka MP muže 
poučila, jak v celé věci dále jed-
nat (lékařské ošetření a následně 
se dostavit na služebnu OO PČR 
Mělník). Po provedení potřebných 
úkonů ze strany hlídky MP byli oba 
muži z místa vykázáni.

Z deNíKu PoLicie čR
POLICIE PÁTRÁ PO NEZNÁ-

MÉM PACHATELI 
Neznámý pachatel dne 14. 12. 2017 
v době od 19.00 hodin do 20.00 
hodin vešel do provozovny kadeř-
nictví v Neratovicích, v ul. Koje-
tická čp. 1049 a zde, z pověšeného 
kabátu na věšáku, odcizil peněžen-
ku s finanční hotovostí, osobními 
doklady a platební kartou. Pachatel 
se svým jednáním dopustil přečinu 
krádež a odcizením platební karty 
trestného činu neoprávněné opatře-
ní, padělání a pozměnění platební-
ho prostředku. V případě prokázání 
viny mu hrozí trest odnětí svobody 
až ve výši dvou let.
 Máte-li jakékoliv informace, 
které by vedly k objasnění přípa-
du, sdělte je, prosím, policistům 
obvodního oddělení na jejich slu-
žebně nebo volejte na telefonní 

číslo 974 876 740. Využít můžete 
také bezplatnou linku 158. Děku-
jeme za spolupráci.

KRADL V OBCHODĚ
I přes nízkou škodu, kterou způ-
sobil, může skončit za mřížemi. 
Policisté Obvodního oddělení Ne-
ratovice sdělili v průběhu prosince 
loňského roku ve zkráceném pří-
pravném řízení podezření z přeči-
nu krádež devatenáctiletému muži. 
Mladík odcizil dne 10. prosince 
2017 v prodejně v Neratovicích 
máslo v hodnotě 32 Kč. Svého 
jednání se dopustil i přes to, že 
byl v posledních třech letech pro 
obdobnou trestnou činnost opako-
vaně potrestán Okresním soudem 
Mělník. Nyní mu tak i přes nízkou 
škodu za přečin krádež hrozí trest 
odnětí svobody až na tři roky.

STŘÍLEL NA ULICI
Zbraň byla plynová. Dne 18. pro-
since 2017 po třinácté hodině bylo 
na tísňovou linku přijato oznámení, 
že v ul. U Tržnice se pohybuje muž 
ve vojenském oblečení se zbraní 
v ruce a střílí do vzduchu. Na místo 
byly vyslány hlídky z Obvodního 
oddělení Neratovice a Kostelce nad 
Labem. Muže se následně podařilo 
dohledat. Šetřením bylo zjištěno, 
že se jedná o plynovou pistoli, kte-
rá nepodléhá registraci. Dotyčný 
své chování vysvětlil tak, že chtěl 
zbraň pouze vyzkoušet po provede-
né opravě. V současné době je celý 
případ v šetření.

RADy pRo řiDiče v ZiMníM obDobí
I když některé věci nejsou součástí povinné výbavy, mohou vám v zimních měsících výrazně pomoci. Každoročně doplácí řada řidičů v zimním 
období  na to, že nejsou dostatečně vybaveni. I zdánlivé maličkosti, které mohou řidiči  potřebovat, a které nejsou součástí povinné výbavy vozidla, 
se mohou stát v nepředvídaných situacích  vděčným pomocníkem. Dobrá příprava vozidla také snižuje riziko  dopravních nehod a  prodlužuje jeho 
životnost. Řidič se v takovém vozidle navíc cítí při jízdě jistěji. 

 z   Co je tedy v tomto období pro 
řidiče i vozidlo nejdůležitější?

• montáž zimních pneumatik
• přeměření účinnosti brzd
• kontrola chladící soustavy
• dolití nemrznoucí směsi
• kontrola autobaterie a  oleje
•  výměna starších žhavicích svíček 

u dieselových motorů
•  kontrola funkce všech světel  

a stavu náhradních žárovek

 z  Co by ve vozidle nemělo v zimě 
chybět

• tažné lano
• startovací kabely
• sněhové řetězy
• pracovní rukavice
•  utěrka nebo sprej proti vnitřnímu 

pocení oken
• stěrka a škrabka na skla
• smetáček na ometání sněhu
•  zásoba nemrznoucí kapaliny do 

ostřikovačů

•  přenosná svítilna
•  láhev s nemrznoucí chladicí ka-

palinou pro její případné doplnění
•  pytlík písku a lopatka k vyproště-

ní z náledí

 z  Abyste v zimě bez problémů 
vyjeli

•  Gumová těsnění dveří a kapot 
potřeme glycerinem nebo jelením 
lojem, aby nepřimrzla.

•  Rozmrazovač skel a zámků mějte 
samozřejmě mimo vozidlo!

•  Myjeme-li auto v myčce, měli 
bychom přelepit zámky, aby do 
nich nenatekla voda, která může 
namrznout. 

•  Zámek otevřeme pomocí roz-
mrazovače zámků, v nouzi třeba 
i postupným zasunováním klíčku 
ohřátého sirkou či zapalovačem.

•  Ramínka stěračů před zaparková-
ním podkládáme nebo vyjmeme, 
aby nepřimrzla ke sklu.

•  Skla nikdy nerozmrazujeme hor-
kou vodou, mohla by prasknout.

•  Po usednutí do vozu otevřeme 
okénko, abychom si vydechova-
ným vzduchem nezamlžili okna.

•  Motor zahříváme pomalou jíz-
dou, nevytáčíme jej do vysokých 
otáček na místě.

 zPozor na správné parkování
•  neparkujeme na kraji silnice, kde 

bychom bránili průjezdu sněho-
vého pluhu a kde může být náš 
vůz nejen zahrnut sněhem, ale 
i vážně poškozen

•  v hluboké sněhové břečce mohou 
do rána pneumatiky zamrznout 
tak, že budeme muset vůz vyse-
kávat

•  těsně u budov na náš vůz může 
spadnout těžká lavina sněhu ze 
střechy

•  při parkování za mrazu hrozí ne-
bezpečí přimrznutí brzdových če-
listí a zamrznutí lanovodů - proto 
v zimně zásadně při parkování 
nezatahujete ruční brzdu

neZApoMeňte!
Mokrá silnice je 2× více kluzká 

než suchá silnice.
Zasněžená silnice je 2× více 
kluzká než mokrá silnice.

Silnice s náledím je 2× více 
kluzká než zasněžená silnice.

Brzdná dráha zimní pneumatiky 
je při 50 km/hod poloviční  

ve srovnání s letní pneumatikou!

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

Ilustrační foto
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ZiMa STÁLe BeZ PříSTřeŠí 
NaPSaLi NÁM

„Nastává zima, což je pro lidi bez 
přístřeší nejkritičtější roční období. 
V Kralupech nad Vltavou STÁLE,  
a to už osmou zimu, není zřízena 
noclehárna podle zákona o sociál- 
ních službách, ani zastupitelstvo 
dosud její přípravu neschválilo. Je-
dinou možností při silných mrazech 
(pod –5 stupňů) je přečkání noci na 
zemi v nevyhovujících podmínkách 
velmi omezeného prostoru Nízko-
prahového denního centra.
 Vybudování noclehárny poža-
dované občany v Kvalifikovaném 
podnětu předloženém zastupitelstvu 
města Kralupy nad Vltavou již dne 
2. 6. 2017 se opět stalo naléhavým.‟

Ing. Lenka Strouhalová 
Ing. Jan Turoň

 Žádosti pisatelů jsme chtěli vyho-
vět a jejich dopis otisknout. Vždyť 
jde o vážnou věc. Zjistili jsme, že 
téma je aktuální a bylo mimo jiné 
i jedním z bodů projednávaných na 
jednání zastupitelů koncem roku.  
V Kralupech nad Vltavou rozhodně 
před problémem zvaným bezdomo-
vectví oči nezavírají. Posuďte sami. 

 zK dispozici jsme dostali vyjá-
dření Mgr. Evy Ivanové, vedoucí 
odboru sociálních věcí, školství  
a kultury:
„Náš odbor s osobami bez přístřeší 
běžně spolupracuje. Sociální pra-
covníci jim nabízejí různé varianty 
sociální pomoci. Pouze na osobách 
bez přístřeší záleží, zda této spolu-

práce využijí nebo ne.
 Kromě sociálních pracovníků od-
boru s osobami bez přístřeší pracují 
i zaměstnanci Farní charity Kralupy 
nad Vltavou, která je zároveň provo-
zovatelem sociální služby Nízkopra-
hové denní centrum pro osoby bez 
přístřeší. Tato vzájemná spolupráce 
je velmi důležitá po podchycení je-
jich sociálních problémů. Jedná se 
o problémy spojené s jejich zdravot-
ním stavem, pracovní rehabilitací  

a samozřejmě celkovou životní situ-
ací. Spolupracujeme také s úřadem 
práce, se zdravotníky apod. 
 Nejčastěji je osobám bez přístřeší 
poskytováno:
1. Sociální poradenství
2.  Poskytnutí prostoru pro osobní 

hygienu
3.  Pomoc při zajištění stravy
4.  Pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a obstarání 
osobních záležitostí

 Je nutné si uvědomit, že problém 
bezdomovectví byl, a pravděpodob-
ně i bude. Sociální pracovníci mo-
hou nabízet různé sociální služby. 
Vždy však záleží na osobách bez pří-
střeší, zda budou chtít se sociálními 
pracovníky spolupracovat a zda bu-
dou chtít změnit své životní podmín-
ky. ‟

Mgr. Eva Ivanová
MěÚ Kralupy nad Vltavou

 red

Ilustrační foto

tříkRÁlovÁ sbíRkA 2018
Již každoročně se na počátku roku ko-
nala Tříkrálová sbírka, kterou pořádala 
Charita České republiky. Ne jinak tomu 
bylo i v tomto jubilejním roce. 

Foto: Farní charita Roudnice nad Labem

Farní charita Roudnice nad Labem odstartovala sbírku 1. ledna 
výstupem na horu Říp.  Vycházelo se z obce Rovné, tři králo-
vé po dlouhé době, v nádherném počasí kráčeli alejí, a cestou 
potkávali mnoho poutníků. Zdravili se s nimi a přáli jim vše 
dobré v novém roce. Po výstupu na horu Říp byla jejich cílem 
rotunda sv. Vojtěcha a Jiří, kde se zúčastnili bohoslužby slova, 
kterou tentokrát vedl Mgr. Jan Horák. Po ukončení bohoslužby 
se naši králové vydali na strastiplnou neosvětlenou pouť dolů 
do údolí. Opět je potkávali lidé a zdravili se s nimi, někteří je 
i fotili.
 Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území 
České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
 Do celorepublikového projektu se zapojila i Farní charita 
Neratovice. Zdejší koledníci se sbírky zúčastnili ve dnech od 
3. do 10. ledna 2018. Získané prostředky budou použity pro 
přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě 
sociálně zdravotních služeb v našem regionu.    mar

   Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu?    Napište nám. 
   Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.    melnicko@melnicko.cz 
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výZvA spolužÁkůM jAnA pAlAchA
Vážené spolužačky, vážení spolužáci a další známí Jana Palacha, jako zástupci současného gymnázia, které nese čestný název Gymnázium Jana 
Palacha s odkazem na svého bývalého studenta, se obracíme na vás, kteří jste znali Jana v době jeho středoškolských studií (1963 – 1966), s prosbou.

Janův život byl zpracován v řadě 
publikací a filmů různého charakte-
ru, odrazil se v dílech výtvarných i 
hudebních. Vše se vztahovalo pře-
devším k jeho vysokoškolskému 
studiu a k závěru jeho života. Nás 
však zajímá jako student naší ško-
ly. Máme sice vzpomínky Zdeňky 
Kláskové-Čapkové, jeho třídní, prof. 
Antonína Vrby či Jany Machové. 
 Zajímá nás však i pohled jeho 
vrstevníků, lidí, kterým bylo v dané 
době stejně jako dnešním studen-
tům. Známe vás pouze z fotografií 
(ve škole se dochovalo fotoalbum 
Jana Palacha), rádi bychom vás však 
poznali osobně nebo alespoň pro-
střednictvím dopisu, e-mailu. Může-
te se nám ozvat? Byli bychom velice 
vděční. Zajímá nás Jan jako středo-
školský student, student gymnázia, 
který krátce po absolvování školy 
tak výrazně zasáhl svým činem do 
českých dějin.
 Děkujeme a těšíme se na setkání 
s vámi, na vaše vzpomínky, fotogra-
fie.

Mgr. Renata Špačková 
a studenti GJP

Kontakt: 
renata.spackova@gjp-me.cz; 
tel.: 315 648 085, 731473 588

Z pozvánky na maturitní ples III. B SVVŠ, Mělník 1963 – 1966: Jana Beldíková, Jiří Beran, František Bě-
lohlávek, Ludmila Blažková, Bohumila Borkovcová, Dalibor Černý, Jaroslav Doležal, Věra Drábová, Jana 
Jedličková, Marie Kindová, Věra Kloučková, Hana Koděrová, Věra Koděrová, Jana Koudelková, Alexan-
dra Libichová, Zdeněk Lukeš, Růžena Musílková, Jan Palach, Marie Skalníková, Milada Svobodová, Jana 
Šlaufová, Blažena Štolbová, Jarmila Tesařová, Eva Tichá, Magda Tichá, Svatava Týnková, Milena Vasková, 
Zuzana Vondráčková, Dagmar Zdvihalová, Ivana Žižková

pARkovAcí 
kARty v 
Mělníku 

nA Rok 2018

O vydání parkovací karty na 
rok 2018 může požádat občan 
s trvalým pobytem na Mělníku 
nebo vlastník nemovitosti ve 
vymezené oblasti města, v pří-
padě podnikatele je pak určující 
sídlo nebo provozovna. Žádos-
ti o vydání parkovacích karet 
jsou přijímány a vyřizovány od 
2. ledna na Odboru dopravních 
a správních agend MÚ Měl-
ník (případné informace na tel.  
315 635 502 p. Brenn). Na dří-
vější podání žádosti nebude brán 
zřetel.

DopRAvní nehoDovost ZA Rok 2017
nA střeDočeských silnicích ZeMřelo v Roce 2017  

nejMéně liDí ZA posleDních 50 let 

Středočeští dopravní policisté za 
uplynulý rok šetřili celkem 14 707 
nahlášených dopravních nehod, 
což je proti roku 2016 o 874 více.

 Nárůst dopravních nehod je zapří-
činěn řadou faktorů, zejména však 
stále zvyšující se hustotou silniční-
ho provozu na území našeho kraje.  
Při těchto dopravních nehodách ze-
mřelo 63 osob, tedy o 43 méně než  
v roce 2016. Pokles smrtelných ne-
hod ovlivnilo několik faktorů, mezi 
které patří zodpovědnější chování 
účastníků silničního provozu, pro-
vádění preventivně osvětové činnos-
ti v oblasti bezpečnosti silničního 
provozu i za podpory médií a dal-
ších partnerů, zvyšující se pasivní 
bezpečnost a zlepšující se technický 
stav jak vozidel, tak i pozemních 
komunikací a v neposlední řadě  
i zvýšený dohled na silnicích v rám-
ci plánovaných dopravně bezpeč-
nostních akcí, ale i při běžném výko-
nu služby středočeských policistů.

 Při dopravních nehodách v roce 
2017 významně ubylo i těžce zraně-
ných osob, a to ze 441 na 337 (-104).
Počet osob usmrcených při neho-
dách je za rok 2017 nejnižší od roku 
1967, od něhož středočeská policie 

disponuje souvislou statistikou do-
pravní nehodovosti.

Bc. Barbora Schneeweissová
pracovník vztahů k veřejnosti

Policie České republiky – KŘP 
Středočeského kraje

Ilustrační foto
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RecyklAční střeDisko 
Dolní běřkovice

Kontakt:  Martin Kubík - koordinátor a poradce
  tel.: +420 777 712 030   e-mail: kubik@kvdplus.cz   www.kvdplus.cz
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 zČást I. Růžové brýle
Zaplať Pánbůh, že jsem starej…
 Představa, že budu vstupovat do 
života, jako mladý člověk mě na-
plňuje hrůzou. Přes výroky našich 
politiků a krásně vyvedených ba-
revných grafů, které nám dokazují, 
jak se máme skvěle, je realita živo-
ta běžného mladého člověka trochu 
jiná. Je pravdou, že tolik vysoko-
školsky vzdělaných lidí, jako máme 
v současnosti, jsme v historii nikdy 
neměli. 
 Nechci polemizovat o kvalitě 
vzdělávání, nicméně faktem zůstává, 
že každý mladý člověk, jakmile vyle-
ze ze školy, a bylo to tak vždy, vstou-
pí do života a do prvního zaměstná-
ní naprosto nepřipraven. Záhy zjistí, 
jaký je zvlášť v soukromých společ-
nostech rozdíl mezi nabytými teore-
tickými znalostmi a skutečnou praxí. 
 Ve většině případů má mladý člo-
věk to, co my staří postrádáme. Ří-
kám tomu naivní entuziasmus. Tento 
pohled na svět sdíleli a sdílí téměř 
všichni mladí… bez ohledu na dobu 
a společenský systém.
 Je to období tzv. „růžových brý-
lí“. Všichni chtějí totéž, chtějí sluš-
ně vydělávat, cestovat, mít lásku 
a vlastní bydlení. 
 Pokud však mladí nemají dosta-
tečné finanční zázemí poskytnuté 
svoji rodinou, jejich start do živo-
ta je přes růžové brýle velmi těžký 
a složitý. Absence sociálního byd-
lení, které v normálních zemích na 
západ od našich hranic zabezpečuje 
stát, znamená, že za samostatné by-
dlení v jakékoliv nájemním bytě za-
platí mladý člověk cca 50-70% své-
ho příjmu. V Praze dnes neseženete 

nájem garsoniéry pod 12 000 Kč. 
 Představme si, že náš poměrně 
úspěšný mladý člověk bude mít čis-
tý měsíční příjem 20 000 Kč. Urči-
tě bude mít chytrý telefon, počítač 
a Smart TV, za tento přepych zaplatí 
cca 1 000 Kč měsíčně. Musí pou-
žívat hygienické potřeby a čisticí 
prostředky, musí pochopitelně jíst 
a pravděpodobně bude mít i nějaký 
spotřební úvěr, který mu umožnil si 
výše spotřebiče zakoupit. Dále se 
musí dopravovat. Pokud má vlastní 
vozidlo nebo bude používat měst-
skou hromadnou dopravu, vyjde ho 
to zhruba na stejno. Opět si myslím, 
že nepřeháním, když uvedu, že ho 
měsíčně stojí bratru 600 - 1200 Kč.
 A náš mladý člověk, záměrně ne-
říkám chlapec či dívka, chce také 
lásku. A láska také stojí peníze. 
U děvčat o trochu víc, neboť musí 
používat i různé kosmetické výrobky, 
jejíž cena není zanedbatelná.
 Tlak reklamy na naše smysly je 
takový, že potřebujeme „určité“ 
kosmetické výrobky, „určité“ oble-
čení, „určité“ obutí, tak abychom 
nebyli ve světě „úspěšných“ úplně 
out. 
 A tak náš mladý člověk nějakým 
zázračným způsobem přežívá týdny 
a měsíce s tím, že těsně před výpla-
tou je už většinou zcela švorc…
Pak, jako blesk z čistého nebe přijde 
láska s velkým L…
 Protějšek je na tom v podstatě 
stejně, ale pozor, nyní se rozhodnou, 
že budou žít spolu. Tím si myslí, že 
skutečně ušetří. A opravdu ušetří. 
Potřeba financí na krásu poklesne 
a je faktem, že ve společné domác-
nosti jsou náklady nižší. 

 Láska trvá a naši mladí, kterým 
mezitím vzrostla mzda, dají do-
hromady cca 50 000 Kč, přičemž 
náklady se jim ustálí zhruba na  
30 000 Kč. Protože jsme Češi, za-
čnou šetřit. Najednou mají 20 000 
Kč navíc. 
 Pak přijde se stoprocentní jisto-
tou od jednoho z nich výborný ná-
pad: „na co budeme platit zbytečně 
nájem, když za stejných podmínek 
můžeme platit hypotéku“. A pro-
tože ještě náš pár nesundal své rů-
žové brýle, okamžitě se rozhodnou 
navštívit příslušné webové portály 
a začnou si vybírat banku, která jim 
úvěr poskytne. Po nějaké době zjistí, 
že podmínky bank, přestože jich je 
mraky, jsou téměř totožné. A tak si 
začnou vyhledávat na nabídkových 
serverech svůj vysněný domov. Vědí, 
že si mohou vybrat svůj domov do 
tří miliónů korun. Ne, že by nechtěli 
lepší, ale více jim žádná banka ne-
poskytne. Náš mladý pár konečně 
získá, sice vybydlenou, ale pro ně 
krásnou dvougarsoniéru (2+kk), 
kterou si okamžitě začnou rekon-
struovat podle svých představ. Ko-
nečně jsou šťastni. Mají svůj vlastní 
domov a jsou nerozdílnými vlastníky 
nemovitosti a mají to černé na bílém 
zapsáno i v Katastrálním úřadě ne-
movitostí.
 Dokonce i sjednaný hypoteční 
úrok je velmi přívětivý nějakých ne-
celých 2,4%. Hypoteční smlouvu si 
vlastně ani moc nepřečetli, protože 
to vlastně nemá žádný smysl, neboť 
pokud by mladý pár nesouhlasil se 
všemi ultimáty, tak jim banka jed-
noduše nepůjčí, proto vše hezky po-
depsali pěkně tam, kde byly „žluté 
papírky“. Najednou jsou naši mladí 
milionáři…
 Aby toho štěstí nebylo málo, zjistí 
partnerka, že je v očekávání. Tolik 

radosti najednou …
 Rychle se musí zařídit svatba, 
všechny dosud ušetřené peníze pad-
ly na část úhrady vysněného domo-
va, neboť banka jim poskytla pouze 
90% z ceny bytu.
 Rekonstrukce a krásná svatba 
pohltila zbytek… Než se naši mladí 
trochu nadechli, přichází na svět po-
tomek. Nyní se poměr nákladů a pří-
jmů dostává na rovinu. Dokonce 
se náklady přes maximální šetření 
dostávají o něco výše nežli zpropa-
dené příjmy. Manželka vyčítá svému 
manželovi, že je neschopný blbec, ať 
se podívá na Tondu, který vydělává 
o 10 000 Kč více než on a ještě před 
svatbou jí Tonda hrozně chtěl… Rů-
žové brýle pomalu tmavnou. Manžel 
vidí již rudě. Manželka s ním ani ne-
chce spát…
 Jednoho dne se do vysněného 
domova manžel vrátí o něco dříve 
a najde inflagranti svoji paní v lech-
tivé situaci s Toníčkem. To náš man-
žílek neunese a Toníček dostane po-
řádně přes hubu. Toníček se nechá 
v nemocnici ošetřit a podá trestní 
oznámení proti manželovi své milen-
ky…

 Pokračování už v příštím vydání!
 
 Pokud vás I. část zaujala, určitě 
si nenechte ujít díl další, který bude 
uveden příště.
 Těším se s vámi milí čtenáři na 
shledanou, a to co nejdříve v disku-
zi, neboť společně budeme celý tento 
příběh tvořit. 
 Rád bych upozornil, že mám do-
statečné zkušenosti, abych vám mohl 
v případě, že jste se dostali do po-
dobných problémů, s nimi pomoci, 
tak neváhejte a pište.

Váš redaktor 
z leknutí Miloš Hora

liDé bDěte, Aneb bAchA nA hypotéky

Kriminalisté uvítají jakékoliv po-
znatky k případu přímo na policej-
ní služebně v Mělníku nebo může-
te volat na linku 158.  Zvláště pak 
žádáme řidiče, kteří mají v autě 
záznamové zařízení a projížděli 
v době od 12:00 hodin do 13:00 
hodin v uvedený den ulicí Čes-
kolipská v Mělníku právě kolem 
pošty, aby tyto záznamy poskytli 
mělnickým kriminalistům.
 Neznámý pachatel vyhrožoval 
pracovnici nožem a požadoval po 
ní peníze. V obavě o život mu po-

škozená  finanční hotovost vydala. 
Loupežné přepadení se odehrálo 
bez zranění osob.
 Podle popisu se jedná o muže 
ve věku okolo třiatřiceti let, vy-
sokého 190 centimetrů,  robustní 
postavy se špinavými blond vlasy. 
Oblečený byl do  kostičkované 
košile, tmavě modré mikiny, šedi-
vých kalhot a na hlavě měl světle 
šedou kšiltovku. U sebe měl tašku 
tyrkysové barvy.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

loupežné přepADení 
v Mělníku

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pachateli loupežného pře-
padení pobočky poštovního úřadu v úterý 9. ledna 2018 v Mělníku  
v ulici Českolipská.

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

PETROTRANS, s.r.o. přijme 

šikovné řidiče s ŘP sk. C,E  
pro pracoviště Kralupy nad Vltavou.

Rozvoz zboží POUZE v rámci ČR.
MZDA až 46.000 Kč + stravné

Nabízíme:  příspěvek na penzijní připojištění 
 poukázky na odběr pohonných hmot 

 moderní vozový park  5 týdnů dovolené 

Kontakt: 
telefon: 736 507 740;  736 507 517; 266 753 389

e-mail: tomas.palicka@petrotrans.cz 

www.petrotrans.cz

PETROTRANS, s.r.o. 
přijme pro pracoviště Kralupy n. Vltavou

dispečera dopravy   
Požadavky: 

 praxe v řízení silničního 
dopravního dispečinku min. 2 roky

Nabízíme: 
 odpovídající finanční ohodnocení 
 příspěvek na penzijní připojištění 
 poukázky na odběr pohonných hmot 

 5 týdnů dovolené 

Doplň náš tým dispečerů na pracovišti 
v Kralupech nad Vltavou!

Kontakt: 
e-mail: alena.pokorna@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz
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kRAlupský 
festivAl lu 2018
Po dvouleté pauze se probouzí kralupský festival LU - "hudba napříč 
žánry", jehož 14. ročník proběhne v sobotu 20. ledna 2018 v KD Vl-
tava od 16 hodin. 

Malíř Petr Pěnkava, jak již téměř tradičně, zavítá se svou výstavou 
do mělnického regionálního muzea na začátku roku 2018, tentokrát s 
názvem „ohlédnutí..“

PICASSOVO PLEMENO

MALÍŘ PETR PĚNKAVA V ATELIERU

TURISTICKÁ TRASA PRO TRPASLÍKY

Na dvou scénách se představí 12 ka-
pel. Program bude tradičně pestrý – 
těšit se můžete např. na kladenskou 
skupinu ZRNÍ, Ivana Hlase se svým 
triem, multijazzový Original Vintage 
Orchestra Petra Kroutila, Trombe-
nik, punkrockoví The Oxx, Flat Fly 
a řadu dalších. Tradiční hudebně-di-
vadelní program pro děti i rodiče le-
tos zajistí skupina Pískomil se vrací.

Vstupenky jsou k dostání v kul-
turním domě Vltava, ceny vstupe-
nek v předprodeji 250 Kč/290 Kč 
(studentské/běžné), děti do 12 let 
zdarma (možno zakoupit on-line). 
Výtěžek z festivalu bude tradičně 
využit na rozvoj Dvořákova gym-
názia a SOŠE, a to na podporu 
kulturních a vzdělávacích projektů 
talentovaných studentů této školy.IVAN HLAS SE SVÝM TRIEM Foto: archiv

ohléDnutí s petReM pěnkAvou

Vyučený automechanik, který odešel 
do švýcarského exilu, kde původně 
pracoval jako malíř pokojů, umývač 
aut, automechanik, kulisák a dekora-
tér, také maloval obrazy. Svou první 
výstavu měl ve francouzském Mul-
haus u příležitosti výstavy českých 
umělců žijících v emigraci.  Po ná-
vratu do Čech se malování dál nevě-
noval, maloval pouze pokoje, k vy-
stavování svých obrazů se vrátil až 
v roce 2000, a to v kulturním centru 
v Šemanovicích u Kokořína.
 Pěnkavovy obrazy vás vtáhnou 

do insitních krajin, svou pozitivní 
a pohodovou atmosférou potěší kaž- 
dého, z jeho výstavy pak budete 
odcházet s bohatým kulturním zá-
žitkem. Vernisáž se bude konat ve 
čtvrtek 18. 1. 2018 od 17.00 hodin 
ve velkém sále Regionálního mu-
zea Mělník a celá výstava potrvá do  
18. 2. 2018. 
 Pan Pěnkava byl tak laskav a po-
skytl redakci měsíčníku Mělnicko 
rozhovor. 

 zCelé znění najdete na www.mel-
nicko.cz sad
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Pracovníky rozvozu zboží zákazníkům 
  až 25 590 Kč / 40 hod. týdně
(+ výkonnostní bonus 10 % + náborový příplatek 1 300 Kč)

Brigáda 136 Kč/hod.
(+ 10% výkonnostní bonus)

Vychystávače zboží pro zákazníky  
  až 10 130 Kč / 20 hod. týdně
(vhodné pro matky na RD a studenty)
Brigáda 109 Kč/hod.

hledáme:

Pro internetový obchod Tesco Letňany

Pro více informací kontaktujte Tesco Praha 

  Letňany – tel. 601 374 283

19919_Tesco_IK_inzerce_dotCom_Melnicko_100x133_v02.indd   1 19.12.17   11:04

ZÁMEK NELAHOZEVES 
hledá provozovatele 

restaurace či kavárny. 

Více informací na: michaela.martinicka@lobkowicz.cz.

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

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

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

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

vých zastávek a přechodů pro chodce
  odstraňování a likvidace sněhových převisů a 

rampouchů

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
  úklid a údržba dětských hřišť a pískovišť
ELEKTRO
 opravy a údržba veřejného osvětlení
 práce vysokozdvižné plošiny
 slavnostní výzdoba – osvětlení 

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

co by Můj syn Měl 
věDět o světě

písničky 
pAvlA Dobeše 

Pod tímto „příznačným“ názvem se nese hra, kterou podobně jako 
„Manželský trojúhelník“ napsal Jakub Zindulka.

První letošní akční scénické čtení z cyklu 
LiStOVáNí bude tentokrát patřit severské 
literatuře. Fredrik Backman pochází ze 
Stockholmu, pravidelně píše sloupky do 
místního tisku a je i úspěšným blogerem. 

Ostravský písničkář, textař a skladatel Pavel Dobeš patří k nejzná-
mějším folkovým interpretům. Jeho charakteristická „ostravština“ se 
již nesmazatelně zapsala do podvědomí posluchačů. 

Foto: 
Agentura 
Fanny

I zde se jedná o rodinné patálie, 
které přináší život. Hra pojedná-
vá o vztazích mezi tchýní a zetěm, 
snachou a tchýní, mezi matkou 
a dcerou, synem a matkou, mezi 
mladými manžely a konečně, a ze-
jména, mezi tchýněmi samotnými. 
A tak ani smrt nezabrání tchýním 
„prudit“ a montovat se mladým do 
života.
 V neratovickém Společenském 

domě jí uvede agentura Fanny ve 
čtvrtek 2. února od 19.30 hodin.  
V hlavních rolích diváci uvidí Danu 
Homolovou, Martina Krause, Annu 
Kulovanou a Milenu Steinmasslo-
vou v alternaci s Lucií Zedníčko-
vou. Mohou se tak těšit na parádní 
řachandu okořeněnou duchařinou.  
Chybět nebudou obligátní vtipy 
o tchýních, kterých je nepřeberně.
  mar

Jeho prvotina „Muž jménem Ove“, 
která vyšla v roce 2012 se setkala s 
velkým zájmem a jenom ve Švédsku 
se prodalo přes sedm set tisíc výtisku 
a kniha vyšla ve více než třiceti ze-
mích. Po tomto románu následovaly 
v rychlém sledu další tři knihy: „Co 
by můj syn měl vědět o světě“, „Ba-
bička pozdravuje a omlouvá se“a 
konečně nejnovější román „Tady 
byla Britt-Marie“.
 A právě druhou knížku, která 
vyšla již ve stejném roce jako jeho 
prvotina, představí mělnickým po-
sluchačům ve středu 24. ledna v hu-
debním sále Masarykova kulturního 
domu. V tomto díle Fredrik Bac-
kman vtipně stírá všechny úzkosti 

a nedostatky rodičů jednadvacátého 
století. Knížka je plná upřímných 
obav a nepodmíněných vyznání lás-
ky, která zasáhne srdce všech rodičů, 
a to dokonce i těch budoucích, po-
tencionálních. 
 Sám Backman o tom říká: „Tato 
kniha je především o snaze být dob-
rým rodičem. Protože chci, abys 
věděl, že jsem se vážně snažil úplně 
nejvíc, jak jsem uměl. Nikdo negoo-
glil tolik jako já.” 
 Zajímavostí na tomto setkání s 
knížkou je ta skutečnost, že poprvé 
bude v LiStOVáNí účinkovat jen 
jeden herec; Lukáš Hejlík je totiž i 
stejného věku jako Fredrik Backman 
a má stejně starého syna.    mar

Hudební začátky jsou sice spojeny s 
ostravskými bigbeatovými kapela-
mi, s nimiž hrál v šedesátých letech 
minulého století, postupně se však 
jeho zájem soustředil na country 
a folkovou hudbu. Tento přerod je 
spojen s prvním vystoupením na 
festivalu Folkový kolotoč v roce 
1983. Zde i představil své pozdější 
hity jako „Jarmila“ či „Blažek“. Do-
minuje vlastní tvorba interpretovaná 
za doprovodu převážně jeho dvanác-
tistrunné akustické kytary a důraz na 

text. Jeho popularita vzrostla ze-
jména účinkováním na plzeňských 
Portách v osmdesátých letech minu-
lého století. Vystupoval i v divadle 
Semafor, lze jej potkat na festiva-
lech i dalších hudebních setkáních v 
kulturních střediscích a klubech po 
celé republice. Jeho písničky zněly a 
znějí v rozhlase a televizi.    
 Tentokrát zahraje neratovickému 
publiku v místním Společenském 
domě ve čtvrtek 25. ledna od 19.30 
hodin.     mar

PAVEL DOBEŠ                                                                 
Foto: archiv

Lukáš Hejlík                                                  
Foto: archiv
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ZAMilovAný sukničkÁř

koMiksy v Mělnické gAléRii
V mělnické galerii Ve Věži bude 
zahájena další z výstav mladých 
výtvarníků. 

Česká ilustrátorka a komiksová au-
torka Štěpánka Jislová vystudovala 
Fakultu designu a umění Ladislava 
Sutnara v Plzni a své krátké komik-
sové příběhy publikovala v řadě 
domácích i zahraničních sborní-
ků. S komiksem „Strom“ vyhrála 
v roce 2013 soutěž CZ.KOMIKS. 
Je spoluzakladatelkou české poboč-
ky Laydeez Do Comics, organiza-
ce, která si klade za cíl představovat 
široké veřejnosti komiksové autor-
ky a jejich tvorbu. 
 Hlavním obsahem jejích prací je 
příběh a způsoby jeho dovyprávě-
ní. Střídá v nich styl i techniky, ať 
už to je malba, kresba nebo různé 
varianty počítačové postprodukce. 
Vlastní komiksy staví na úlomcích 
legend a pověstí, pro která vznika-
jí nová pravidla a neobvyklá pro-
středí. Drží se stylu vyprávění ev-
ropského mainstreamu, s klasicky 
vystavěným příběhem a popisnou 
kresbou. Patří do tzv. Generace 2.0, 
skupiny nastupujících českých ko-
miksových autorů. Kromě komiksů 
a ilustrací se věnuje i herním kon-
ceptům, stripům, obálkám knih či 
návrhům potisků oblečení a tetová-
ní. 
 V současné době připravu-
je k vydání autorské komiksové 
album s názvem „Klášter Nej-

Divadelní společnost HÁTA zavítá tentokrát do Roudnice nad Labem, 
aby ve zdejším Kulturním domě Říp uvedla komedii amerického dra-
matika Michaela Parkera „Zamilovaný sukničkář“. 

Z PŘEDSTAVEN Í Foto: Div. spol. HÁTA

Harry Douglas, záletný americký 
velvyslanec ve Velké Británii, řek-
ne své ženě Lois, že odjíždí na ví-
kend do Skotska hrát golf. Lois na-
opak Harrymu oznámí, že bude na 
víkend v lázních a že jejich dcera 
Debbie odjíždí navštívit kamarád-
ku. Harry se ovšem tajně vrací do 
prázdného domu, jelikož si naplá-
noval milostné dostaveníčko s při-
tažlivou sousedkou Marianne. Je 
to dostaveníčko dosti pikantní, je-
likož se chystají splnit si své sexu-
ální fantazie: ona jako francouzská 
služka, on jako Tarzan. Debbie se 
vrací se svým přítelem Joem v do-
mnění, že budou mít celý dům pro 
sebe. Ambasáda mezitím čelí hroz-
bě bombového útoku, a tak Harryho 
sekretářka Faye Bakerová a kapitán 
South z americké námořní pěchoty 

přijíždějí do velvyslancovy rezi-
dence vybudovat krizový štáb. Ka-
pitán South nechá pozemek střežit 
jednotkou mariňáků, takže nikdo 
nemůže pryč.
 Jedná se o klasickou situační ko-
medii s originálním anglosaským 
humorem. Hra měla v pražském 
Divadle PALACE, kde sídlí tato 
divadelní společnost, premiéru 4. 
listopadu loňského roku. V režii 
Romana Štolpy se představí Lukáš 
Vaculík, Pavel Nečas, Filip Tomsa, 
Zbyšek Pantůček, Martin Zounar, 
Kristýna Kociánová, Hana Kusnje-
rová, Radka Pavlovčinová, Mahule-
na Bočanová, Adéla Gondíková 
a další.
 Hru diváci uvidí v Kulturním 
domě Říp ve středu 31. ledna od 19. 
hodin.   mar

světějšího srdce“, jenž vypráví 
o obyvatelích kláštera, který je v po-
st-apokalyptickém světě ztracený 
uprostřed toxické mlhy. Na podzim 
roku 2016 vyšel v komiksové for-
mě jeden z dílů edice „Češi“ podle 
scénáře Pavla Kosatíka pojednáva-
jící o Mnichovské dohodě s názvem 
„Jak Beneš ustoupil Hitlerovi“. 
 V mělnické galérii představí 

soubor volné tvorby, která vznik-
la v průběhu minulého roku pod 
názvem „Přechody“. Obsahem 
výstavy jsou ilustrace a komiksy, 
které lehce surreálným způsobem 
s příchutí symbolismu vypráví kaž-
dodenní příběhy bez toho, aniž by 
řekly příliš. Většina věcí vznikla 
kombinovanou technikou, která se-
stává z tužkového podkladu a ná-

sledné úpravy v počítači. Jsou to 
právě jednotlivé fáze tvorby a pře-
hled procesu, které výstavu doplní. 
 Vernisáž výstavy se uskuteční 
tradičné ve čtvrtek 18. ledna v 18 
hodin a chybět nebude ani oblíbený 
workshop pro děti, jenž proběhne 
24. ledna za přítomnosti samotné 
výtvarnice. 
 mar

Štěpánka Jislová – Proč se trápit s editací selfíček, když se můžete nakreslit úplně celí!
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LedeN
NuMeRoLogie

První měsíc roku 2018 je pod 
energií čísla 3 (měsíční vibrace pů-
sobí na všechny lidi stejně a ovliv-
ňuje je jako celek) tuto energii 
zažíváme jako měsíc komunikace, 
otevřenosti, učení a tvořivosti. 

 V tomto měsíci bychom měli 
komunikovat více nejen se svými 
blízkými, spolupracovníky, ale pře-
devším sami se sebou, uvědomit si 
co chceme, kam směřujeme, neboť 
tato vibrace nám může přinést do 
života i staré nevyřešené záležitos-
ti, které je nutno dořešit. Je dobré si 
uvědomit jakou sílu má slovo. Může 
být hřejivé, ale i studené, proto by-
chom se měli nad každým slovem 
zamyslet, přece jen chceme rozdávat 
slova povzbuzující, konejšivá. Tato 
vibrace je příznivá pro nové nápady, 
nové začátky, nové učení, ale také 
pro kreativitu, tvoření. Je to ideální 
doba se konečně rozhoupat a jít do 

společnosti stejně smýšlejících lidí 
tvořit, učit se, tančit, zpívat. Nelze 
zapomínat, že komunikace je také 
vyjadřování se mimikou, pohla-
zením, úsměvem, ale i jen příjem-
ným pozdravem, který je obohacen 
úsměvem. Ne nadarmo se říká, že s 
úsměvem jde všechno lépe. 
Přeji Vám, ať měsíc leden je plný 
láskyplné komunikace, na všech 
úrovních.  Marcela K.

NeZaPoMeňTe Na NoVÉ dÁLNičNí ZNÁMKY Na RoK 2018
RadY MoToRiSTůM

Dálniční známka v České republice je v dnešní době pro všechny, kteří 
mají potřebu rychlého pohybu po celé ČR, téměř nezbytnost. Dobrou 
zprávou pro řidiče je skutečnost, že od 1. ledna 2018 bude od dálniční-
ho poplatku osvobozeno dalších 41 kilometrů dálnic a cena dálničních 
známek se pro rok 2018 se v porovnání s rokem 2017 nemění. 

CENÍK PRO ROK 2018 – AUTOMOBILY DO 3,5T

Roční 1 500 Kč            Měsíční 440 Kč       Desetidenní 310 Kč

 zOsvobození od zpoplatnění
 Informace pro ZTP i další obča-
ny, kteří mohou být osvobozeni od 
platby dálničních známek naleznete 
na stránce sfdi.cz – osvobození od 
zpoplatnění.

 zKde koupit českou dálniční 
známku?
• Benzínové pumpy
• Pobočky České pošty
• ÚAMK - Žlutý Anděl
• Pobočky Cash Point
• Některé provozovny ABA
• Nálepkou označená místa

Známky určené pro rok 2017 jsou 
platné až do 31. 1. 2018. Po 31. 1. 
2018 musí mít řidiči již známku pro 
rok 2018. Pokud dálniční známku 
nebudou mít a pojedou na zpoplat-
něném úseku, hrozí jim bloková po-
kuta až ve výši 5 000 korun, 

která ve správním řízení může narůst 
až na 100 000 korun.
  Kompletní přehled placených sil-
nic pro rok 2018 naleznete na strán-
kách sfdi.cz. 

U dálničních známek byla zvýšena ochrana proti padělání a zároveň do-
šlo k inovaci designu.

Úseky bez poplatku                   Úseky s poplatkem

Úseky vyjmuté z časového zpoplatnění od 1. 1. 2018
KuSToVNice číNSKÁ
PříRodNí LÉKÁRNa

U nás zdomácněla – není původním 
rostlinným druhem. Známá je ze-
jména kustovnice čínská, a to díky 
svým zdravotním účinkům. 
  Plody kustovnice mají jasně čer-
venou barvu a prodávají se pod ná-
zvem godži - jsou populárním doplň-
kem stravy. Godži obsahují 18 druhů  
aminokyselin, 20 stopových prvků, 
zinek, měď, betakaroten, vitamíny 
skupiny B a E. 
 Kustovnice je považována za 
rostlinu dlouhověkosti - její plody 
údajně dokáží zpomalit stárnutí - ob-
sahuje látky, které působí antibak-
teriálně, léčí kašel a další respirační 
potíže, podporuje zdravou funkci 
jater a ledvin, pomáhá při cukrovce 
a bolestech kloubů. Zpevňuje šlachy, 
eliminuje závratě a má silné antioxi-
danční účinky. Díky tomu, že obsa-
huje obrovské množství vitamínu 
C, minerálů a stopových prvků, má 
spoustu dalších pozitivních účinků 

Kustovnice patří do čeledi lilkovitých. Existuje asi 80 druhů, které ros-
tou zejména v teplejších částech světa. Jedná se o stálezelené keře s drob-
nými listy, nenápadnými květy, dorůstajícími nejčastěji kolem 3 metrů.

na zdraví – m.j. dokáže snížit krevní 
tlak a může být prevencí proti rako-
vině. 
 Pokud přičteme ještě to, že pod-
poruje vitalitu, imunitu a mužskou 
potenci, lze ji považovat za superpo-
travinu. Sušené plody kustovnice se 
začínají přidávat do jogurtů a salátů. 
Stále populárnější jsou v současné 
době také čaje a jejich směsi.
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adoPce ZVířeTe Z úTuLKu PRo ZVířaTa V NouZi, MěLNíK
hLedají doMoV

VaříMe S M. doBRoMiLou ReTTigoVou

Česká buditelka a spisovatelka, au-
torka kuchařek, Magdalena Dobro-
mila Rettigová, žila v letech 1785 až 
1845. Dodnes je známa především 
její kniha Domácí kuchařka, vydaná 
poprvé roku 1826. 

Rasty byl nalezen o prázdninách 2016 v Kropáčově Vrutici, kde se potuloval. 
Je to mladý divočák, jeho temperamt si vyžaduje páníčka, který mu dá řád 
a naučí ho poslouchat. K jiným psům se zatím projevuje nekonfliktně, ale 
lepší bude si případného spolubydlícího vyzkoušet, jak se s Rastym snesou. 
Tento fešák miluje lidskou společnost a pohlazení. S většími dětmi by neměl 
mít problém. Bude vděčný za aktivního páníčka, který mu dopřeje kvalitní 
výcvik, ale i třeba dlouhou procházku a pohlazení, bude spokojený u baráčku 
s velice dobrým oplocením. 

Aran je pravděpodobně kříženec thajského ridgebecka.  Nalezen byl 
v září 2016 v Chlumíně. Vzhledem k tomu, že se zdržoval stále na 
stejném místě je dosti pravděpodobné, že ho tam nejspíš někdo za-
nechal na pospas osudu. Aran je mladý aktivní pes, který bezmezně RASTY

ARAN HESSY

Pokud jste opravdu rozhodnuti si adoptovat zvíře, kontaktujte  
pracovníky Útulku pro zvířata v nouzi Mělník v Řipské ulici.  
Více informací naleznete na www.msoz.cz, tel.: 602 144 145. 

miluje lidi, ale s ostatními zvířaty 
včetně psů si vůbec nerozumí! Proto 
je vhodné, aby byl jen jako zvířecí 
jedináček. S většími dětmi, které 
již vědí jak se ke psům chovat, by 
neměl mít problém. Tento tříletý 
temperamentní krasavec hledá ak-
tivního páníčka, který ho zvládne, 
vnese mu do života řád a nabídne 
mu plno lásky. Aran by byl vděčný 
za domek se zahradou, s opravdu 
dobrým oplocením a spaním uvnitř. 
Do adopce půjde Aránek očkovaný, 
odčervený a označený čipem. 

Hessy byla nalezena 24. 7. 2010 v 
areálu útulku, kam ji někdo hodil 
přes plot. Hessy je temperamentní 
a hravá devítiletá kříženka sever-
ského plemene. K lidem i dalším 
psům je obvykle přátelská,  přesto 
její pohled budí respekt. Bohužel 
byla jednou vrácena z adopce –
honí drůbež a má sklony k útěku. 
Hessy zvládá chůzi na vodítku 
a na procházky chodí moc ráda. 
Bude vděčná za aktivního páníčka, 
který jí dopřeje dlouhé procház-
ky, ale i pořádnou dávku drbání. 
Hessy bude spokojená u baráčku 
s velice dobrým oplocením.

Jitka Kovaříková
red

Největším štěstím pro psa může být hodný „dvounožec“, teplý pelech a v misce něco k snědku. Ne každý pejsek ale má takové 
štěstí. Například pejsek z útulku na svou šanci čeká mnohdy zatraceně dlouho. V této rubrice budeme každý měsíc uveřejňo-
vat aktuální nabídku pejsků umístěných v útulku a určených k adopci. 

 z Ingredience
–  2 plátky vepřové krkovice silné 2–3 cm
–  1 lžíce čerstvé nasekané majoránky nebo 2 lžičky sušené
–  3 lžíce plnotučné hořčice
–  2 stroužky česneku, drceného
–  sůl a čerstvě drcený pepř
–  2 krajíce chleba k podávání
–  pažitka na ozdobení

 zPříprava jídla
 Smíchejte majoránku, hořčici, česnek, drcený pepř a sůl. 
Touto směsí silně potřete maso z jedné strany. Krkovici po-
ložte na gril neochucenou stranou a asi 5 minut grilujte – 
maso by mělo být ze dvou třetin propečené, záleží na žáru.
 Obraťte maso potřenou stranou na mřížku a nechte ho už 
jen lehce zatáhnout – trvá to asi 2 minuty. Přesuňte plátky 
na okraj grilu a nechte je ještě 5 minut dojít – maso krásně 
zkřehne.
 Podávejte na krajíci chleba; třeba i posypané nasekanou 
pažitkou.

Náročnost: velmi snadné
Počet porcí: 2 
Doba přípravy: do 30 minut 

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

gRiLoVaNÁ KRKoVice
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STříPKY Z KoKoříNSKa
ceSTujTe a PoZNÁVejTe S MěLNicKeM

úMRLčí ceSTY
Takto pojmenované cesty jsou na 
Kokořínsku dvě. Jedna vede z Ráje 
k Romanovu a druhá z rokle Kočiči-
na do Hradska.
 Před stavbou silnice z Ráje do 
Romanova byla tato poměrně přík-
rá lesní cesta nejdůležitější spojnicí 
mezi údolím a Mšenem. A jak přišla 
k pojmenování Úmrlčí? Pokud ně-
kdo v údolí zemřel, vozili nebožtíka 
na hřbitov do Mšena, protože v údolí 
byl pouze malý německý hřbitůvek 
v údolíčku za myslivnou na Ráji. 
Dnes tu stojí velký dřevěný kříž.
Co nám říká více než sto let starý 
turistický průvodce: „Jednou vezli 
tudy na voze z Ráje rakev s nebožtí-
kem na hřbitov mšenský. Bůh ví, jak 
jeli a kudy šli. Když přijeli nahoru, 
nebožtík byl pryč a rakev taky. Oto-
čili koně a nalezli na cestě rakev, kus 
dál nebožtíka a ještě níže víko rakve. 
Naložili ho s Pánem Bohem podruhé 
a jeli opatrně dál“.
 Další cesta, spíše pěšina, které se 
také říká Úmrlčí, vede z rokle Koči-
čina na Hradsko a je součástí okruž-
ní cesty. Tříkilometrová trasa je 
značena žlutou turistickou značkou. 
V závěrečném skalním bloku jsou 
vytesány schody a cesta je opatřena 
kovovým zábradlím. Jméno dostala 
podle toho, že se tudy na márách 
vynášeli nebožtíci na hřbitov u kos-
telíka v Hradsku, neboť dole žádný 
hřbitov nebyl.

dRaVÁ ŠTiKa
Tato neobvyklá příhoda se stala v 
létě roku 2008 u Harasovského ryb-
níka. Horké odpoledne lákalo ke 
koupání a lákání neodolala ani dce-
ra majitele mlýna Mlčení, která zde 
byla na dovolené. Když po koupání 
vycházela z vody na plážku u silni-
ce, ucítila na patě prudkou bolest. 
Nejprve myslela, že šlápla ve vodě 
na starou plechovku, ale plechovka 
ve vodě nebyla a viděla jen drobné 
zavlnění. Na patě měla krvácející 
poranění, které připomínalo kousnu-
tí. Rybářští odborníci tvrdili, že u 
nás nebylo zaznamenáno napadení 
člověka sladkovodní rybou.
 Žena měla na noze blýskavý ná-
ramek a odborníci se shodli, že do-
šlo k napadení velkou štikou, která 
reagovala na stříbrný řetízek jako re-
aguje na rybářovu třpytku. Poraně-
ná byla ošetřena v nemocnici. Tuto 
událost si nenechal ujít deník Blesk, 
který druhý den uveřejnil reportáž i 
s obrázkem zraněné nohy.

PoKLadY haRaSoVa
V sobotu 25. 11. 2017 byla slavnost-
ně přestřižením pásky otevřena nová 
naučná stezka. Akce se zúčastnilo 
více než 30 dospělých a dětí. Cesta 
byla po deštích značně bahnitá a ně-

RYBNÍK HARASOV

kde ležely po vichřici napadané stro-
my. Stezka je dlouhá 3 km a vede z 
obce Bosyně k rybníku Harasovu. 
Částečně se jde po neznačených 
trasách a částečně po žluté značce. 

Cestou míjíte 6 informačních tabulí, 
které seznamují návštěvníky s his-
torií Harasova, Bosyně, s pověstí o 
Krvomlýnu, s faunou a florou oblasti 
a s využíváním místního kamene na 

stavby. Pro návštěvníky je výhodněj-
ší zaparkovat na Harasově a z Bosy-
ně se po žluté turistické značce vrátit 
zpět. 
 Mgr. Luboš Hovorka

PředSTaVujeMe NoViNKY… 

MINI mezigeneračně povyrostlo do 
délky o necelých 10 cm, dalších při-
bližně patnáct přidávají další dveře. 
Škoda, že díky tomu přišlo také o ta 
stylová bezrámová okna… Celková 
délka pětidveřového provedení je 
nyní více než čtyři metry. Velkým 
plusem ale je, že na zadních seda-
dlech se dá sedět, vejdou se tam do-
konce i dva (ačkoliv místo je pro tři) 
průměrně vzrostlí dospělí, na dlou-
hou cestu na dovolenou to ale nebu-
de. Horší zprávou je fakt, že dveře 
se nedají otevřít do velkého úhlu  
a jsou krátké.
 Na předních sedadlech je mís-
ta dostatek, ačkoliv díky tmavému 
čalounění mohou působit stísněně. 
Sedačky jsou pohodlné a nabízí 
nastavitelnou délku sedáku i dobré 
boční vedení. Skvěle padne do ruky 
také volant. Z MINI však není úplně 
dobře vidět. Z části je to poměrně 
skloněným a nízkým čelním oknem, 
z části tlustými sloupky karoserie.

 V interiéru zaujmou nejen někte-
ré ovládací páčky místo tlačítek, ale 
všudypřítomné osvětlení LEDkami 
s možností volby barvy i jejího od-
stínu. Nová generace MINI dostala 
otáčkoměr i rychloměr na místo před 
řidiče a do jeho původního umístění 
se nově nastěhovalo rádio nebo navi-
gace. Kruh, který byl dříve vyhrazen 
rychloměru, je nyní osazen diodami 
fungujícími standardně jako otáč-
koměr, zobrazení se mění třeba po 
přepnutí jízdního režimu (zelená pro 
eco, žlutá pro normální jízdní režim 
Mild a červená pro sport) či po změ-
ně teploty.
 Předek i zadek exteriéru jsou 
oproti třídveřové verzi prakticky 
beze změn. Oběma koncům dominu-
jí velká světla. Předek ve verzi Coo-

per S doplňují nasávací otvory v ná-
razníku i v kapotě a zadku dominuje 
dvojitá koncovka výfuku vystupující 
z nárazníku uprostřed.
 A má moc pěkný zvuk! Nejen 
v interiéru, ale i zvenku. Ve spor-
tovním režimu se ve výfuku otevře 
klapka a při brzdění motorem si ob-
čas střelí. A sportovní režim nabízí  
i další překvapení, třeba při podřazo-
vání. To si totiž automaticky dává –  
i s manuální převodovkou – mezi-
plyny. Pokud nevypnete stabiliza-
ci, pak tato funkce k dispozici není  
a meziplyny zbydou na vás… Je úpl-
ně jedno, jestli jedete 30 a nebo 100 
km/h, je to zábava. Pořád…
 Více informací najdete 

na http://auto-mania.cz/
test-mini-cooper-s-5d/

MiNi cooPeR S 5d 
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Rozluštění křížovky: Začíná to na vá a končí na zu.

LuŠTěNí S MěLNicKeM
  KřížoVKa

Před pár dny jsme si připomněli 
spisovatele a básníka Viktora Dyka, 
od jehož narození uplynulo právě  
v prosinci minulého roku 140 let. 

 Víme ale, jak žijí příbuzní slav-
ného rodáka ze Pšovky dnes? Jmé-
no Viktor Dyk není jen připomín-
kou minulosti. Posedlí tedy touhou 
inovace rubriky v novinách jsme 
oslovili „současného“ Viktora Dy- 
ka, zpěváka, textaře, producen-
ta a herce, potomka z rodu slav-
ného spisovatele, a zeptali se na 
jeho vztah k Mělníku, k literatuře 
 a umění. 

 zViktore, samozřejmě nechci za-
čínat rozhovor otřepanou otázkou 
„jak slavné jméno ovlivní život“, 
ale nedá mi to… jak tedy?
„Ono je to, navíc, jméno krásné  
– toho jsem si vědom – takže krás-
ně… Být potomkem, neřku-li dokon-
ce jmenovcem, nějakého nechvalně 
proslulého zmetka, jistě bych se s 
tak příznivými ohlasy a úsměvy ne-
setkával. Je to ale, samozřejmě, jis-
tá výzva dostát svému jménu, jménu 
našeho rodu. Naštěstí má genetická 
„výbava“ zahrnuje i uměleckého 
ducha, cit pro verš a oči a srdce do-
kořán otevřené svému okolí. „Mé 
druhé já“ mě neustále ponouká k 
tomu něco tvořit a s výsledkem se 
většinou dostavuje pocit vnitřní-
ho uspokojení, což je fajn. A když 
to, co dělám, osloví ještě někoho 
jiného, než mě jako autora, to už 
je satisfakce za mé vnitřní postiže-
ní… Mnohokrát mě totiž múzy budí  
i uprostřed noci.“

 z Jaký máš vztah k Mělníku  
a jeho okolí?
„Můj tatínek je vášnivý fotograf,  
a vždycky byl, tudíž první mé do-
chované mělnické foto bylo poří-
zeno v dubnu 1969, bezprostředně 
po mém křtu v kostele sv. Petra  
a Pavla. Jinak milujeme s přítel-
kyní procházky mělnickým cent-
rem a výhled na soutok, právě od 
oné busty Viktora Dyka. Ukažte 
mi někoho, kdo si to místo, jedno  
z nejkrásnějších v naší krásné zemi, 
nezamiloval… 

 z Jak ses vůbec dostal k muzice  
a na čem teď pracuješ?
„K hudbě mě přivedla genetická 
nit již v prenatálu, před mým na-
rozením. Moji rodiče jsou nejen 
skvělými rodiči, ale i skvělými mu-
zikanty. Tatínek pianista, sklada-
tel a textař a maminka zpěvačka 
– to byla úžasná hudební „líheň“ 
pro mě jako jejich potomka! Mám 

ZPěVÁK, TeXTař, PRoduceNT a heRec ViKToR dYK 
žijí MeZi NÁMi

Nový rok bývá spojen s všelijakými předsevzetími, plány a změnami. Většinou ale plány zapadnou, v tichosti je přejdeme a pokračujeme dál, 
v zajetých kolejích. I v redakci zavládla touha po změnách. Nechtěli jsme ovšem změny násilné. Napadlo nás změnit rubriku „Žili mezi námi“ 
na rubriku novou, jen s maličko změněným názvem: „Žijí mezi námi“. Námět se totiž přímo nabízel.

toho za sebou opravdu hodně, od 
textů či kompletních písní, jak pro 
sebe nebo pro kapely, kde jsem 
působil jako zpěvák, tak pro mno-
ho tuzemských zpěváků, zpěvaček 
či skupin (Karel Gott, Lucie Bílá, 
Kamil Střihavka…) po spolupráce 
na soundtracích k filmům (Bestiář, 
Snowborďáci, Ro(c)k podvraťáků, 
Doktor od jezera hrochů, Láska 
na vlásku, Kráska a zvíře…), ať už  
v roli autora nebo interpreta. 
 Miluji svou práci a jsem opravdu 
šťastným člověkem, že se mohu ži-
vit tím, co mě v životě nejvíc baví a 
navíc, že mám možnost to předávat  
i dál. Začínáme zkoušet světový mu-
zikál „Shrek“, se kterým bychom se 
měli, již letos na jaře, objevit na 
mnoha místech v ČR. Se soubo-
rem divadla Rockopera Praha (kde 
působím od jeho začátku od roku 
1996) začínáme zároveň zkoušet 
novou rockoperu „Vymítač“. 
 K tomu ve svém studiu pracu-
ji průběžně na nových písních pro 
různé interprety a skupiny, které hu-
debně produkuji a také, zaplaťpán-
bůh stále častěji, koncertujeme s 
mou rockovou kapelou (Viktor Dyk 

& WAW)! Jsem spokojeně vytížený, 
a to mi naprosto vyhovuje!“

 zMyslíš si, že je odkaz spisova-
tele Viktora Dyka patrný i na tvé 
současné práci?
„Miluji naši zem, ať už je v jakém-
koli stavu. Dnešní politicky, i citelně 
lidsky pestrá doba přináší v mno-
hém nekonečnou inspiraci a záro-
veň možnost učit se novým věcem  
a vjemům. Ve všem, čím se zabý-
vám a o čem hloubám, se odráží mé 
vidění světa. Pakliže je tohle onen 
myšlený odkaz, pak říkám: „Jistě, 
ani v tomhle nejsem jediným člo-
věkem na zeměkouli a jsem si toho 
plně vědom. Mou jedinou sbírkou 
je totiž jediný exemplář knihy mých 
textů, kterou jsem dostal od přá-
tel jako dárek k životnímu jubileu, 
před pár lety. Nejsem ani žádným 
prozaikem, ani scénáristou, natož 
politikem. Stopy mé práce jsou ale 
obsaženy v různých žánrech po-
pulární hudby u nás i v zahraničí. 
Ctím pokornou lidskou suverenitu 
na Zemi bez hranic.“

 zViktore, děkuji pěkně za rozho-
vor a brzy na Mělníku na viděnou!
 JH

    Navštívili jste zajímavá místa? chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

Viktor Dyk dnes a s tatínkem  
u sochy V. Dyka 14. 9. 1969.
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 zU13
20. 1. 2018 11.00 Libiš – FC Mělník
10. 2. 2018 11.00 FC Mělník – Přední Kopanina
 

 z  U15
21. 1. 2018 10.40 FC Mělník – Velvary
28. 1. 2018 10.40 Zeleneč – FC Mělník
4. 2. 2018 12.40 FC Mělník – Pšovka
11. 2. 2018 11.00 Kročehlavy – FC Mělník
 

 zU17
21. 1. 2018 16.00 FC Mělník – Čelákovice
28. 1. 2018 17.00 FC Mělník – Klecany
10. 2. 2018 14.00 FC Mělník – Union Vršovice
18. 2. 2018 14.40 Pšovka – FC Mělník 

DeRby se fAvoRitovi 
nevyDAřilo, bulDoci slAví

Před obrovskou návštěvou mělnického zimního stadionu se v sobotu domácí hokejisté utkali v okresním derby s Buldoky z Neratovic. Buldoci se 
nachází na opačném konci tabulky a HC Junior byl tedy jasným favoritem.

Skutečnost byla však jiná. Mělník 
sice začal výborně, ujal se vedení, 
ale neratovičtí záhy srovnali. Domá-
cí sice odpověděli další brankou, ale 
to již bylo z jejich strany vše. Hos-
tům se podařilo vyrovnat, a tak se 
nakonec muselo prodlužovat a zde 
stálo štěstí na straně Buldoků. Měl-
ník tak ztratil cenné dva body a pří-
ští sobotu má co napravovat, přivítá 
hráče z Kladna.

HC Junior Mělník – HC Buldoci 
Neratovice 2:3 pp
 Komentář: http://www.hcjunior-
melnik.cz/match/detail/id/1161

 zTřetiny: 2:1, 0:1, 0:0, – 0:1
 zBranky a nahrávky: 1. T. Ha-

vel (Příhoda, Šubrt), 13. Vernek – 8. 
Pokora (Macek), 34. Horevaj (Pek), 
63. Važanský (Macek)

 zVyloučení: 5-7, Využití: 0-2, V 
oslabení: 0-0.

 zRozhodčí: Macháč – Holec, Ko-
vačík

 zDiváci: 1230

HC Junior Mělník: Vokurka (Fi-
ala) – Prejza, Drábek, Cicvárek, 
Kubica, Cafourek, Krejsa, T.Havel, 
D.Havel, Příhoda, Valda, Šubrt, Li-
tera, Vernek, Kašák, Kratochvíl, No-
votný, Heran

HC Buldoci Neratovice: Kresta 
(Vašíček) – Mrázek, Pařík, Liška, 
Sojka, Šimek, Pšánský, Litomyský, 
Horevaj, Pek, Vočadlo, Pokora, Štu-
kheil, Mareček, Prejza, Rak, Macek, 
Važanský mar

Mělničtí basketbalisté vyrazili před Vánocemi dvakrát za soupeřem a mohli být spokojeni. 

Mělničtí bAsketbAlisté 
vstoupili Do přestÁvky skAlpeM 

nyMbuRské ReMy

teRMíny utkÁní
MělnickÁ ZiMní fotbAlovÁ ligA

Především po utkání 11. kola, když 
dokázali překvapit pod koši nym-
burské Remy a získat její skalp. Ta 
v první čtvrtině Mělník doslova de-
klasovala, ovšem ten v dalších třech 
čtvrtinách dokázal pozvolna náskok 
soupeře snižovat, až se v  závěrečné 
siréně dočkal nečekaného vítězství.
Utkání v Kolíně se už tolik nepo-
vedlo. Domácím se dařilo střelec-
ky, po třech čtvrtinách už vedli o 
31 bodů. V poslední čtvrtině však 
Mělník zpřesnil střelbu, vyhrál ji o 
11 bodů a snížil na rozdíl 22 bodů. 
I přes porážku mohl být spokojen. 
Vždyť porazil Remu a do roku 2018 
vstoupí na solidním čtvrtém místě 

s tříbodovým mankem na vedoucí 
Mladou Boleslav, která má ovšem 
jedno utkání odehrané navíc.

 zBC Real Réma –  R&J EBC 
Mělník 62:68
Body Mělníka: Rajnoch  20, Vališ 
15, Laudin 13, Čejka 13, Jiráček 
5, Kvasný 2. Čtvrtiny: 22:9, 21:24, 
8:17, 11:18.

 zBC Kolín B – R&J EBC Mělník 
75:53.
Body Mělníka: Čejka 19, Rajnoch 
14, Laudin 11, Vališ 9. Čtvrtiny: 
20:12, 24:7, 20:14,  11:20.

 zOstatní výsledky: 11. kolo:
 Pečky – Benešov B 73:63, Kolín B 
– Mladá Boleslav B 60:68. 

 z 12. kolo: 
Příbram – Beroun 65:72, Český 
Brod – Benešov B 78:60, Réma 
Nymburk – Mladá Boleslav B 59:69.
  pet

 1.  Mladá Boleslav B  10 7 3 716:634 17
 2.  Réma Nymburk 9 7 2 694:545 16
 3.  Beroun  8 6 2 625:540 14
 4.  BK R&J EBC Mělník 9 5 4 647:602 14
 5.  Pečky 8 5 3 517:520 13
 6.  Kolín B 10 3 7 622:674 13
 7.  Benešov B 10 3 7 607:766 13
 8.  Příbram  9 3 6 648:650 12
 9.  Český Brod  9 2 7 522:667 11

    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 
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V případě zájmu volejte 777 666 393.

PRODEJ BYTU Mělník 

Foto je ilustrační

Byt 2+kk, 52 m2 v osobním vlastnictví, v cihlovém domě.
Cena 2 350 000 Kč (daň z nabytí hradí kupující).

Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům 
s.r.o., která zajišťuje výhodnější služby pro vás i vaše sousedy.  
V rámci aktuální kampaně je možné získat levnější dodávky elektřiny,  
plynu, a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému 
počtu zapojených domácností, spolků a i firem jsou ceny nižší  
až o 25 % oproti běžným cenám na trhu. 

Zaregistrujte se a čerptejte všechny výhody projektu co nejdříve.  
Registrace je zdarma a garantuje úsporu pro každého.

Registraci pro domácnosti vyplňte na www.setrimeobcanum.cz,  
a to z pohodlí vašeho domova. Nebo si domluvte schůzku s naší 
koordinátorkou. Zastaví se za vámi a spočítá vám úsporu přímo na 
základě dodaných podkladů.

Koordinátor projektu
Ivana Jelínková, tel. 737 195 239
E-mail: ivana.jelinkova@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo pošlete sms. Ozvu se vám.

Zapojené domácnosti v minulých letech ušetřily  
na energiích průměrně 5 250 Kč       

Občané na Mělnicku se mohou připojit k více než 68 000 
domácnostem a 570 obcím po celé České republice  
využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu.

Bezplatná registrace
do celostátního projektu
na Mělnicku

Zaregistrujte se na www.setrimeobcanum.cz
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RegionÁlní DeRby se slAnýM 
futsAlistůM nevyšlo

Kralupský hráč Libor Koláček (vlevo) ve žlutém dresu v duelu s mladým slánským futsalistou Michalem 
Nyklem.  Foto (her)

V kralupské sportovní hale v sídlišti Cukrovar se konal první letošní mistrovský zápas krajského přeboru mužů ve futsalu. Proti domácímu celku 
AFC Kralupy nastoupil soupeř MCE Slaný. Ten dosud obsazoval čtvrtou pozici ve Středočeském přeboru s 22 body.

Kralupané se počátkem ledna na-
cházeli v tabulce osmí s třinácti 
body. V úplném závěru minulého 
roku tým AFC Kralupy porazil na 
soupeřově hřišti další, druhý slánský 
futsalový tým - Čechii. Deklasoval 
soupeře, který byl v tabulce o jednu 
příčku výše, neuvěřitelně vysoko 
v poměru 12:2. To mu dalo chuť jít 
v soutěži výše, přestože celek MCE 
Slaný patří k nelehkým protivní-
kům.
 Po odehraných necelých pěti mi-
nutách utkání se domácí ujali vedení 
1:0. Kralupská hala následně viděla 
kvalitní zápas, protože první inka-
sovaný gól byl pro soupeře z MCE 
Slaný velkou „injekcí“. Kralupané 
se náhle dostávali více pod tlak, vý-
borně ale bránili a vraceli se k brá-
ně celku Slaného rychlými brejky. 
Brankář domácích Kralup se moc 
snažil. Místy odvracel „kanonádu“ 
až tří ostrých kopů slánských hráčů 
za sebou. Ke srovnání stavu došlo 
v čase odehraných 10.30 minut - 
a bylo to 1:1. Hra se na obou stra-
nách přitvrdila. Nechyběly pády ve 
skrumáži. Slánští útočníci byli stře-
lecky při chuti. Necelé čtyři minuty 
před koncem poločasu to bylo 1:3. 

Do šatny se šlo za stavu 2:3. 
 Po startu druhé půle zápasu to 
bylo v 15. minutě 2:4. Následně 
Kralupané kontrovali na 3:4. Stav 
nevydržel ani minutu a Slánští opět 
vedli o dva góly - 3:5. Snaha domá-
cích o srovnání stavu byla následně 
korunována nadějným skóre 4:5. Od 
té doby už góly směřovaly pouze do 
brány Kralupanů. Nejdříve to bylo 
4:6. Tlak na slánskou bránu nevy-
řešilo ani když brankář doplnil čtyř- 
členné družstvo a vydával se s ním 
při útocích k soupeřově brance. Ko-
nečný výsledek utkání byl 4:8 v ne-
prospěch Kralup. 
 Futsalisté z Kralup zvou na svůj 
další mistrovský zápas v domácím 
prostředí s družstvem FC Joga Mla-
dá Boleslav, které je v tabulce o dvě 
příčky výše. V neděli 21. ledna v 18 
hodin se opět očekává v hale v sídli-
šti Cukrovar velký souboj. A Kralu-
pané mají co dohánět, protože vloni 
se jejich celek stal historicky popr-
vé celkovým vítězem mistrovského 
ročníku 2016/2017 Středočeského 
krajského přeboru.
 J. Herain

Na závěr roku 2017 se policisté utkali o pohár ředitele 
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje v led-
ním hokeji. 

hokejový tuRnAj 
střeDočeských policistů v nyMbuRku

Ve středu 20. prosince se na lední 
ploše zimního stadionu v Nymburku 
mezi sebou utkalo sedm týmů poli-
cistů územních odborů Středočes-
kého kraje. V průběhu dne proběhlo 
21 zápasů, při kterých si své síly 
změřili policisté všech týmů „každý 
s každým“.
 Putovní pohár ředitele Krajské-
ho ředitelství policie Středočeského 
kraje získali policisté z Územního 
odboru Prahy venkov – Východ. 
Jako druzí se umístili hokejisté z 
Územního odboru Benešov a třetí 
místo obsadili zástupci Územního 
odboru Bruntál.

 zNa turnaji v ledním hokeji byli 
vyhodnoceni jednotlivci: 
  nejlepší brankář - npor. Dis. Lu-

káš Krátký,

�nejlepší střelec - nstržm. David 
Fedemycz,

�nejužitečnější hráč - pprap. David 
Starec,

�nejlepší obránce - pprap. Bc. Jan 
Láša.

 O pohár bojovala se svým týmem 
také jediná žena turnaje, a to nstržm. 

Magdaléna Charvátová z Územního 
odboru Kolín.
 Vítězům a všem zúčastněným 
osobně popřál a předal ceny plk. 
JUDr. Václav Kučera, ředitel Kraj-
ského ředitelství policie Středočes-
kého kraje. 
 Hráči všechny zápasy odehráli s 
plným nasazením všech sil. Podě-
kování za zorganizování turnaje a 
skvělou atmosféru v průběhu celého 
dne patří npor. Ing. Bc. Petru Obdr-
žálkovi z Územního odboru Prahy 
venkov – Východ.
 nprap. Mgr. Eva Hašlová
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přechoD nAngA DubÁ - neDvěZí 
ZAčne v úDolí liběchovky

Nejdelší na 15 kilometrů začíná v 
Tupadlech, kratší na 12 kilometrů 
startuje v Chudolazích a nejkratší 
dlouhá 9 kilometrů začíná v Zakší-
ně. Je samozřejmě možné vybrat si 
svou trasu.
 Služba v nadmořské výšce 458 
metrů na vrcholu Nedvězí bude od 
10,30 do 12 hodin. Každý, kdo v 
uvedenou dobu dorazí, obdrží od-
znak akce, diplom a otisk vrcho-
lových razítek. Odměnou je i nád-
herný výhled na České středohoří, 
Housecké vrchy, Ralsko a část Lu-
žických hor. Při dobré viditelnosti 
zahlédneme i televizní vysílač na 
Ještědu. Z vrcholu budou účastní-

V sobotu 27. ledna 2018 pořádají mělničtí turisté již 43. ročník tradiční 
zimní akce přechod Nanga Dubá - Nedvězí. Letos si budou účastníci 
vybírat ze tří doporučených tras. 

ci pokračovat do Střezivojic, kde v 
hospůdce Bouda akci zakončíme. 
Odjezd autobusu bude ve 14 hodin.
Na závěr důležité informace. Fir-
ma, která nám od roku 1993 zajiš-
ťovala bez problémů dopravu, nám 
letos nemůže vyhovět. Dopravce, 
který pojede letos, má zájezdové 
autobusy, kde není možné vozit 
stojící cestující. Kapacita autobusu 
je 52 míst. Zájemci o tradiční akci, 
hlaste se prosím předem na telefon-
ní číslo 608 082 401.
 Odjezd autobusu je v uvedený 
den v 8,30 hodin od mělnického 
vlakového nádraží.
   Jan Soukup

tuRnAj ve stolníM tenisu
Oddíl stolního tenisu SK Liběchov uspořádal 22. prosince 2017 tradiční Vánoční turnaj pro mládež. Za zeleným stolem se v přátelské atmosféře 
utkalo jednadvacet hráčů z pěti oddílů: kromě domácího Liběchova zavítaly do tělocvičny místní základní školy také děti z Neratovic, Nelahoze-
vsi, Všetat a Kralup nad Vltavou. Hrálo se skupinovým systémem na šesti stolech. Nejsilněji přitom byla zastoupena kategorie nejmladších žáků 
s jedenácti soutěžícími, mladší žáci se sešli čtyři a starších žáků 
závodilo celkem šest.

Výsledky Vánočního turnaje jsou následující:

 z   Nejmladší žáci
1. Zdeněk Dvořák (TJ Neratovice)
2. Jindřich Kebrle (TJ Dynamo Nelahozeves)
3. Ondřej Šťastný (TJ Neratovice)
4. Marek Přibyl (TJ Sokol Všetaty)
4. Lucie Bartoníčková (TJ Sokol Všetaty)
4. Johana Vítová (SK Liběchov)

 z   Mladší žáci
1. Jan Krojidlo (TJ Neratovice)
2. Tomáš Jablončík (TJ Sokol Všetaty)
3. Adam Filip (TJ Sokol Všetaty)
4. Miroslav Bareš (TJ Sokol Všetaty)

 z Starší žáci
1. Lukáš Kratochvíl (TJ Neratovice)
2. Vojtěch Polach (TJ Dynamo Nelahozeves)
3. Dominik Pokorný (SK Liběchov)
4. Kateřina Strnadová (SK Liběchov)

V zápasech všech tří věkových ka-
tegorií dokázali svou převahu hráči 
z Neratovic, avšak ani ostatní týmy 
nepřišly zkrátka. Výkony nejmlad-
ších byly dokonce tak vyrovnané, 
že o čtvrté místo se nakonec po-
dělili tři soutěžící. Děti totiž hrály 
s opravdovým zápalem – a bylo za 
tím nejen přání stanout na stupních 
vítězů, ale i snaha získat jednu z ori-
ginálních trofejí, které paní Marie 
Nesměráková, vedoucí liběchov-

ského oddílu, vytvořila z perníku.
 Na některých medailích si ví-
tězové pochutnali hned po slav-
nostním ceremoniálu, jiné si jejich 
majitelé odváželi domů spolu s di-
plomy. Radost ze hry patřila toho 
večera všem zúčastněným, stejně 
jako dobrý dojem z předvánočního 
sportovního setkání, které je vždy 
milým zastavením uprostřed nároč-
né pingpongové sezóny.

Tak jako loni bude hlasování opět oddělené pro veřejnost (obyvatelé 
města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi a členové místních spor-
tovních klubů) a pro odbornou veřejnost (zástupce a trenéry jednotli-
vých sportovních klubů). Vyhlášeno je celkem sedm kategorií: žactvo 
– jednotlivci do 14 let, dorost/junioři – jednotlivci do 19 let, dospělí 
– jednotlivci, kolektiv mládeže do 19 let, kolektiv dospělých, nejlepší 
trenér a osobnost do síně slávy. Z hlasování odborné veřejnosti bude 
vyhlášeno pořadí na 1.–3. místě ve všech sedmi kategoriích, kromě 
osobnosti do síně slávy, kde bude rozhodnuto pouze o jediné. Hlasovat 
bude možno až do 22. ledna do půlnoci. 

spoRtovec 
Roku 2017

2. ledna byla na www.brandysko.cz spuštěna anketa o nejlepší 
sportovce města Brandýsa nad Labem – Stará Boleslav. 



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

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

Pohádku života kratičkou prožil,
struny jeho čisté duše dozněly.
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SEZNÁMENÍ
zz Ráda se seznámím s mužem ve 

věku 60-65 let. Jsem blondýna, je mi 
56 let a ráda vařím. Telefon: 603 341 
888.

KOUPÍM
zz Koupím motocykl Simson, Jawa 

250, Babeta, Korádo, Pařez, Pionýr 
– Mustang a jiné do r. 1989. Telefon: 
736 741 967, altnabytek@seznam.cz 
zz Koupím JAWA 350 typ 354, 360, 

361, 362, 634 –640. Telefon: 775 240 
360. 
zz Hledám paní či slečnu, nejlépe 

studentku, která by mě naučila dobře 
na počítači. Dobře zaplatím. Telefon: 
315 621 204 (volat od 10 do 20 hodin).

PRODÁM
zz Prodám časopis Zahrádkář (382 

ks), cena za komplet 2500 Kč, dále 
časopis Chatař (112 ks), cena 5 Kč za 
kus, od r. 1985. Telefon: 739 915 621.
zz Prodám pšenici, 380 Kč za 1q. Te-

lefon: 606 503 738.
zz Prodám pískovcové bloky 70x80 

a 2 litinové sloupy 6m, s ozdobnými 
hlavicemi. Cena dohodou. Telefon: 
720 519 725.
zz Prodám brambory konzumní, 

krmné, obilí a cibuli. Telefon: 724 
775 683. 
zz Prodám vykrmené prase a husy. 

Telefon: 724 775 683. 
zz Prodám koňské hrabačky, výfuk 

ŘMV42, kultivátor a tašky cementky, 
jednou použité, dále kamenný šroťák 
na obilí a vývěvu na fekál zn. IFA. Te-
lefon: 315 693 311 (Stránka). 
zz Prodám 150 ks pneu na OA. Růz-

né druhy. I na dojetí. Telefon: 720 251 
353. 
zz Prodám mladé korely, dále ječ-

men a oves. Telefon: 702 419 777 
(Mělník).
zz Prodám rustikální sedačku, ro-

hová, 3 m x 2,40 m, čalouněná. Cena 
3500 Kč. Telefon: 732 281 259.

zz Prodám malý přívěsný vozík za 
OA, na malých kolech, bez TP. Cena  
2 300 Kč. Telefon: 720 251 353.
zz Prodám palivové dřevo (SM, 

MD), v metrech, 15 m2, možno prodat 
jednotlivě, cena 700 Kč za m2. Tele-
fon: 736 417 617.
zz Prodám větší přívěsný vozík za 

OA, na malých kolech, bez TP. Cena  
2 900 Kč. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám křesílko k psacímu sto-

lu. Hnědá koženka, nízké opěradlo, 
chrom, na kolečkách, 250 Kč. Telefon: 
720 251 353. 
zz Prodám pračku Whirpool, plnění 

shora, 1000 otáček, 4 roky stará, bezva 
stav, cena 2200 Kč. Telefon: 603 441 
658.
zz Prodám gumové rohože do dílny 

5 ks, rozměry 164x110 cm. I jednot-
livě. Cena 200 Kč. Telefon: 720 251 
353. 
zz Prodám imitaci slunečních hodin, 

pálená hlína, 50x50 cm. Cena 450 Kč. 
Foto zašlu. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám pneu Matador MP 317 

10,00 Radial 2x, vč. disků á 250 Kč. 
Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám světlý botník, 3 přihrádky 

300 Kč. Foto zašlu. Telefon: 720 251 
353. 
zz Prodám knihy: Na čele armády 

(náčelníci hl. štábu ČSA 1919 -1939), 
nová, 140 Kč, Putování po ČSL opev-
něních 1935-1989, nová 300 Kč, Češi 
a Slováci v RAF, nová, 200 Kč, Uta-
jená obrana železné opony – ČSL 
opevnění 1945-1964, nová, 250 Kč, 
Obrazová encyklopedie – vojenské 
uniformy, PC 1 200 Kč, nyní 500 Kč, 
nová. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám starou decimálku. Z pů-

dy, stav odpovídá stáří. Cena dohodou. 
Telefon: 720 351 353. 
zz Prodám pánské kolo zn. Liberta 

s přehazovačkou. Zachovalé. Cena do-
hodou. Důvod prodeje stáří. Telefon: 
604 174 499.
zz Prodám motorovou okopávačku 

s nástavcem na řádkovač, po celkové 
opravě. Cena dohodou. Telefon: 604 
174 499.

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

zz Prodám VARRI dvoutakt, poří-
zený v r. 2004, příslušenství rotační 
kotouče, valník s nosností do 5 tun, 
mnoho náhradních dílů. Málo vyu-
žíván, cena dohodou, důvod prodeje 
stáří. Telefon: 604 174 499.
zz Prodám kufříkový psací stroj zn. 

Conzul, málo používaný, zachovalý. 
Cena dohodou. Telefon: 604 174 499.
zz Prodám rohový stavební poze-

mek o výměře 1251 m2, sítě na hrani-
cích pozemku, příjezdová komunikace 
z dvou stran, lokalita Mělník za Neu-
berkem, v ulici Žitná. Jižní svahová 
část. RK prosím nevolat. Telefon: 604 
174 499.
zz Prodám fotoaparát NIKON D80 

Tělo – digitální zrcadlovka, roz-
lišení 10 Mpx s maximálním roz-
lišením snímku 3872 x 2592 pix, 
systém automatického ostření a 11 
AF bodů, téměř nepoužívaný. Více 
info o parametrech na: www.azfo-
to.cz/fotoaparaty/nikon-d80. Cena:  
4 400 Kč. Tel.: 603 204 808, e-mail:  
bebet@centrum.cz.

NEMOVITOSTI, BYTY, 
zz Hledám pronájem malého bytu  

v Mělníku. Telefon: 774 921 587.

zz Pronajmu hospodu v Chlumíně, 
možnost bydlení. Telefon: 724 775 
683.
zz Pronajmu kryté garážové stání 

na Mělníku, ul. Pražská (vedle obcho-
du Alza). Telefon: 723 062 417.
zz Realitka s.r.o. Prodej pronájem 

výkup odhady nemovitostí, výhodně 
zajistíme veškeré financování nabídka 
více bank. www.realitka.cz, Mělník, 
kpt. Jaroše 317/24, telefon: 730 510 
339.

RůZNé
zz Daruji pšeničnou slámu za od-

voz. Telefon: 315 693 311 (Stránka).
zz Ustájím koně s možností podná-

jmu pro majitele. Uvítám pohodové-
ho parťáka. Telefon: 702 446 107.
zz ZDARMA LEVNĚ VYŘÍDÍME 

HYPOTÉKY, PŮJČKY NA MÍRU, 
REFINANCOVÁNÍ, VYMĚŇTE 
VAŠÍ HYPOTÉKU ZA LEPŠÍ. Tele-
fon: 721 480 596.  
zz Daruji koťata, Čečelice. Telefon: 

732 601 487.

PRÁcE, SlUžBY 
zz Expresní servis kočárků a auto-

sedaček. Více na www.expres-servis
-kocarky.webnode.cz, telefon: 603 236 
 057.
zz Přijmeme prodavačku do prodej-

ny elektro. Pracovní doba 6 hodin. Te-
lefon: 315 670 340, 608 840 048.
zz DJ nabízí hraní na vaše svatby, fi-

remní, narozeninové, dětské, sportov-
ní a jiné oslavy.  Telefon: 721 480 596.

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

našeho milovaného syna 
Stanislav Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají a nikdy neza-

pomenou maminka Květa a bratr 
Láďa s rodinou.

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

našeho milovaného syna 
Rostislava Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají a nikdy neza-

pomenou maminka Květa a bratr 
Láďa s rodinou.
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LVP Racing z.s.

půjčovna přívěsů 
do 3,5 tuny. 

telefon: 725 485 085

odtahová 
služba 

pro osobní 
a dodávkové 
automobily 
do 3,5 tuny.

NONSTOP
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nabízím práce 
s montážní plošinou 
Mercedes benz 310 D, 

výška 12 m, boční dosah 6,5 m.
Možnost kácení 

a prořezy stromů. 
Cena za 1 hod. – 500 Kč bez dph. 
Cena  za 1 km – 18 Kč bez dph.

Telefon: 734 388 999

 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

Poznámka: 
Odpovědi na inzeráty se značkou zasílejte prosím na adresu redakce: 

Mělnicko, nám. Karla IV. 3359, 276 01 Mělník

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti.
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

seriózní půjčka
pro klienty s pravidelným 

měsíčním příjmem 
až do 200 tisíc kč. 

telefon:  732 170 454

objednávky a prodej 
sadby brambor,

výběr ze 12ti odrůd, sazečky 
cibule, sadby česneku, osiv, krm-
ných směsí pro králíky, drůbež, 
ovce, prasata a holuby. Potřeby 

pro chovatele a zahrádkáře.
jan boušek, 

telefon: 774 666 594-5, 
315 624 154, 

mail: fbousek@bramex.cz, 
Malý újezd jelenice 21. 

 zCo jste změnila ve své živo-
tosprávě?
Omezila jsem sladké a přílohy, třeba 
moji oblíbenou bramborovou kaši. 
Nevěřila jsem, že mi to nebude chy-
bět, ale díky vyváženému jídelníčku 
NATURHOUSE jsem nijak nestrá-
dala. A začala jsem pít mnohem víc 
tekutin.

 zCo je teď u vás jinak, když jste 
zhubla?
Už se nezadýchávám, přestaly mě 
bolet kotníky, skončilo nadýmání, 
celkově se prostě cítím mnohem líp. 
A je hrozně fajn, když někam přijdete 

a lidi řeknou, že vám to sluší.
 zCo vám nejvíc pomohlo zbavit 

se nadbytečných kil?
Určitě bylinné přípravky, díky kte-
rým mi klesal tuk. A rozhodně pra-
videlné konzultace a podpora paní 
dietoložky. 

 zDoporučila byste NATURHOU-
SE? 
Jasně! Není se čeho bát. Každý tý-
den jsem měla radost, když mi váha 
pěkně klesala. A se zdravou výživou 
budu pokračovat i dál.
 Mgr. Jarka Kovaříková

NATURHOUSE Mělník

ZlAtkA se ZbAvilA 
nADbytečných kil 
A Moc jí to sluší!

Paní Zlatka z Dolních Beřkovic po těhotenství hodně přibrala a roz-
hodla se, že musí svoji váhu změnit. Začala proto navštěvovat porad-
nu NATURHOUSE v Mělníku a za 3,5 měsíce se výsledek dostavil! 
Teď už si zase může oblékat svoje oblíbené minisukně.

Dne 29. 1. 2018 
oslaví 90-té narozeniny 

pan František Troška 
z Malého Újezda. 

Do dalších let hodně zdraví
 a spokojenosti přejí manželka, dcery 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.



INzerCe        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   32

Dobré mezilidské vztahy patří ke stavebnímu pilíři úspěchu 
každé firmy. stejně tak firma erwin junker dbá na to, aby měli 
zaměstnanci možnost, sejít se nejen na pracovišti, ale též 
neoficiálně, nezatíženi pracovními povinnostmi. příležitostí 
k tomu je každoroční tradiční vánoční posezení, na něž velmi 
rádi zveme nejen současné, ale též bývalé zaměstnance, 
kteří jsou již v důchodu. jsme si vědomi toho, že i oni měli 
nezanedbatelný podíl na úspěchu a rozvoji firmy. 

pro naše důchodce v tento den otevíráme dveře závodu, aby si ho 
mohli prohlédnout a sami posoudit, kam se firma za celou dobu 
posunula, zavzpomínat na jejich časy strávené s naší firmou, či 
pohovořit s bývalými kolegy. Stejně tomu bylo i v loňském roce, 
který jsme pak všichni společně ukončili zaslouženým vánočním 
večírkem, protože život není jen práce. práce však v podstatné míře 
ovlivňuje náš život, a tak není větší odměnou zaměstnavatele nic 

volné pozice:
  inženýr kvality s německým jazykem
  technický nákupčí s německým jazykem
  brusič
  frézař
  soustružník

  horizontkář
  Rýsovač odlitků
  Montér s technickým vzděláním
  Montér s elektro vzděláním
  Zámečník s co2
  lakýrník

společné ukončení 
pRAcovního Roku 2017 

připojte se k nÁM 

svůj profesní životopis posílejte na: jana.vajnerova@junker.cz

erwin junker grinding technology a.s., Závod Mělník, řipská 863, 276 01  Mělník
 více na www.junker-group.jobs.cz.

než spokojený zaměstnanec, který se i v zaslouženém důchodu 
vrací do firmy rád. 
 vedení společnosti erwin junker grinding technology a.s.


