
  Brandýs nad Labem – Stará Boleslav    Byšice    Kralupy nad Vltavou    Lysá nad Labem    Mělník    Mšeno   
  Neratovice    Líbeznice   Roztoky u Prahy    Roudnice nad Labem    Slaný   Štětí    Velvary    Zdiby    Tišice

Jak si pamatujete stromek z dětství 
a jak ho s vašimi dětmi zdobíte dnes? 
Znáte tragantové cukroví, leonský 
drát nebo sebnitzské ozdoby? Víte, 
že až do 90. let 20. století se vyrá-

běly ozdoby v Nelahozevsi? Přijďte 
se pokochat křehkou krásou vánoč-
ních ozdob, které mají mnohem více 
tvarů než jen klasické vánoční koule. 
� (pokračování�na�str.�14)

měsíčník
PROsInEC 2017

   Vycházíme již od roku 1864 

ZDARMAwww.melnicko.cz

Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018.

Vánoční oZDoby 
Září V MuZeu Mělník

noVoRoční přání,
Aneb Mělník s úsMěVeM

Regionální muzeum Mělník zve během adventu na výstavu s názvem 
Vánoční ozdoby, která je věnovaná fenoménu zdobení vánočního stro-
mečku od 2. poloviny 19. století až do 90. let 20. století.  

Několik 
receptů 

na Váš sváteční 
vánoční stůl 

přinášíme na str.16-17

Jako zastupitel našeho krásného 
města Vám mohu slíbit, že tak jako 
v minulých letech, budu při svém 
rozhodování vždy dávat přednost 
zájmům Mělníka a jeho obyvatel. 
 Za sebe Vám tedy slibuji, že 
nejen v příštím roce, ale i v těch 
dalších letech, budu aktivně jako 
dosud vystupovat proti zvyšování 
ceny vodného a stočného, snažit se 
společně s občany dotčených lokalit 
omezit nekontrolovaný rozvoj kon-
tejnerového překladiště v přístavu 
v Mlazicích a bránit město proti 
nevýhodným prodejům a směnám 
majetku.
 V souvislosti s průběhem listopa-

dového jednání zastupitelsva jsem 
toho názoru, že zastupitelé jsou 
dospělí a svéprávní lidé, kteří se 
nemusí a ani nesmí při rozhodování 
o směně či prodeji městského majet-
ku schovávat za tajnou volbu. Pokud 
se někdo bojí vyjádřit veřejně svůj 
názor a snaží se své rozhodnutí skrýt 
za tajné hlasování, pak do zastupitel-
stva města nepatří. 
 Moc bych si přál, aby se při jed-
náních zastupitelstva v příštím roce 
nesnoubila lež s hloupostí a zbabě-
lostí, a aby se zastupitelé za svoji 
práci před Vámi nemuseli stydět.
 JUDr. Petr Kowanda
 zastupitel města Mělníka

Našim čtenářům přejeme 

příjemné prožití vánočních svátků, 

hodně zdraví a úspěchů v roce 2018.

Redakce měsíčníku Mělnicko
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Quo VadiS, ČeSKá RePuBLiKo?
oKÉNKo STaRoSTY 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

Při diskusi s občany města Mělníka 
po letošních volbách mám takový 
zvláštní pocit, že se buď zastavil 
čas, nebo že stále běží, ale dozadu. 
Veřejnost je vzrušená představou, 
že by se v prezidentských volbách 
do druhého kola mohl dostat Mi-
roslav Topolánek. Jeho jméno vy-
volává takový nepříjemný pocit, 
jaký občas přichází z prohýřené 
noci. Začnou vám probleskávat 
vzpomínky na věci, na které bys-
te si nejraději nikdy nevzpomněli. 
Z Topolánka ty asociace ne a ne 
zastavit. Je jich tolik, že z nich bolí 
hlava. Přesto se jeho kandidatuře 
nikdo nesměje. Je to vůbec možné?
Ve sněmovně zachraňuje demo-
kracii Miroslav Kalousek. Vážně.  
A nikdo se tomu nesměje. Objevila 
se zpráva, že by ČSSD mohl za-
chránit Jiří Paroubek. Fakt. Nikdo 
se tomu nesmál. Nově se mluví 
o Romanovi Onderkovi. A pořád se 
tomu nikdo nesměje. Čtyřicet pro-
cent seniorů volilo ve volbách An-
dreje Babiše. Ten jim po volbách 
vzkázal, že jeho snem je utvořit 
koalici s ODS. Zase se tomu nikdo 
nesměje. Vládu chce stvořit před-
stavitel minulého režimu za podpo-
ry xenofobů a komunistů. Dobře, 
tomu se neumím smát ani já. 
 Kardinál katolické církve píše 
předsedovi xenofobní strany, aby se 
staral o bezpečí lidí. Lidé v Ústec-
kém kraji píší dětem v národnostně 
smíšené třídě, že by se měly zply-
novat. Kardinál dětem nepíše. Asi 
nemá čas. 
 Lidé zbijí v tramvaji člověka, 
protože má jinou barvu pleti. Kar-
dinál nenapsal. Prezident bohorov-
ně říká, že se takové věci prostě 
stávají. 
 Mnohem horší je však skuteč-
nost, že všechny politické strany se 
tváří, jako by se České republiky 
nedotýkaly změny, které probíhají 
mimo naší zemi. 
- Robotizace a ubývání práce? 
Dotkne se během 15 let 45 % všech 
zaměstnanců. Pro politiky neexis-
tuje, my potřebuje poslat stále více 
dětí na učňovské obory.
- Energetická revoluce? Neexistu-
je, postavíme další jaderné bloky. 
Nevadí, že je není možné jako ne-
produktivní investici zaplatit? Ne-
vadí, nám je to jedno. 
- Co nepodmíněný příjem? Nee-
xistuje, sebereme dávky chudým. 
Připomínku, že pro zaměstnance, 
kteří neuspějí v průmyslové revo-
luci 4,0, moc možností není…Ne, 
ne, naši oblíbení ekonomové z VŠE 
říkají, že to prostě nejde.  
- Všude řeší změnu klimatu, co 
s tím? To ať si řeší Němci, my 
máme sucho, a to s tím nesouvisí. 
 A tak by se dalo dále pokračovat. 

VhoDný DáRek 
poD stRoMeček

Mělnické kulturní centrum, o.p.s. přichá-
zí před vánočními svátky s časově ome-
zenou nabídkou cenově zvýhodněného 
vstupného na vybrané pořady nadcháze-
jící divadelní sezony v příštím roce. 

 Vychází tak vstříc všem, kdo plánují po-
těšit své blízké dárkem v podobě kulturního 
zážitku, a výběr je opravdu široký. V nabíd-
ce jsou činoherní představení renomovaných 
divadelních souborů, nový cirkus i koncerty 
vynikajících interpretů. Vstupenky je mož-
no zakoupit do 21. prosince v Masarykově 
kulturním domě a do 22. prosince v TIC  se 
speciální vánoční slevou. V MKD je již také 
možné využít oblíbeného výhodného di-
vadelního předplatného „4 z 5“ či zakoupit 
dárkový poukaz. Více na http://mekuc.cz/
novinky/mekuc-pod-stromecek-2017/

A taky se tak pokračovat bude. Na 
politické scéně jsou již dvacet let 
stárnoucí muži a spolu s nimi i té-
mata. Jejich politické kroky komen-
tují v médiích skoro stejně dlouho 
podobně starší muži. Tím je kruh 
uzavřen. Nic dalšího do něj nepro-
nikne. 
 O tématu, že existuje propast 
mezi městem a venkovem, se mlu-
ví často. A často zbytečně, protože 
propast, a tím vzájemné nepocho-
pení, vede trochu jinak. Máme zde 
spíše několik generací, které nemají 
mnoho společného. Ti starší u nás 
nevědí, proč dostal Andrej Babiš 
tak málo hlasů. Vždyť v katego-
rii 60 a více dostal 41 % a dalších 
10 % Tomio Okamura.  Ti mladší 
v kategorii do 34 let zase bezmála 
neznají nikoho, kdo by Babiše volil. 

U nich skončil na třetím místě se 14 
%, vyhráli piráti s 22 %.  Jestli se 
někdo naivně domnívá, že se v nej-
bližších letech něco změní, tak se 
mýlí. V nejmladší kategorii se na-
cházelo cca 25 % voličů, v té starší 
31 % a 44 % připadá na voliče ve 
věku 35 – 59 let. O motivaci voličů 
si mohou politici vymýšlet histor-
ky. Vyhraje ta pro voliče nejhezčí, 
takže se příště zase budou všichni 
všemu divit. Většina voličů totiž 
programy stran nestuduje nebo se 
jimi při rozhodování u voleb příliš 
neřídí. Volební programy zaběhnu-
tých stran a verbální ekvilibristika 
jejich vůdců nikoho nezajímá. 
 Na závěr lze říci: Andrej Babiš 
je trest za neschopnost a nadutost 
politických elit nad  každodenními 
problémy běžného občana. 

sloupek 
RoMAnA RoubíčkA

dějí Se jeŠTě 
doBRÉ SKuTKY?

Nechci k vánoční pohodě psát 
katastrofické úvahy. Stačí, že ce-
lostátní bulvár nás zásobuje spous-
tou hrůz. Jako by dobré skutky ne-
existovaly. Je tedy svět kolem nás 
ještě v pořádku?
 Dumám o dobrých skutcích 
mezi námi Mělničany a uvědomu-
ji si, že dobré skutky najdeme pře-
vážně u našich nejbližších. Že vám 
vždy nabídnou pomocnou ruku 
rodiče a sourozenci a příbuzní. 
Mnohdy jsme svědky nezištnosti 
sousedů a kamarádů. Co mě však 
poslední dobou fascinuje, je neu-
věřitelná obětavost učitelů, trenérů 
a asistentů kolem sportující mlá-
deže v Mělníku. S podporou měs-
ta obětují nadšení dospěláci ne-
spočet hodin a mnohdy vlastních 
prostředků, aby ta „jejich“ děcka 
uspěla.  Basket, volejbal, veslo-
vání, tenis, fotbal, házená, sokol, 
bojové sporty a mnoho dalších 
spolků se v Mělníku věnují mlá-
deži. Za stovkami celoročně obě-
tovaných hodin je pak odměnou 
blažený spokojený úsměv dítěte a 
občas pochvala rodičů. Dobrý svět 
kolem nás tedy existuje. 
 Nebudu se raději rozepisovat o 
listopadovém mělnickém zastupi-
telstvu, které bohužel chováním, 
ať už diskutujících občanů, nebo 
skutky některých zastupitelů, 
posunulo hloubku nepřejícnosti 
do nových nevídaných rozměrů. 
Slušní a přející zastupitelé jen 
zírali. I zde jsem však zažil krás-
ný dobrý skutek. A to, když mi o 
přestávce pan vedoucí odboru ži-
votního prostředí pošeptal, že ten 
nevhodně vysazený, letitý, starý 
jehličnan na sídlišti Rousovice 
už nařídil pokácet.  Neuvěřitelné. 
Bojovník za každou zelenou vět-
vičku ustoupí lidským potřebám. 
Důchodcům už nebudou jehličky 
znečisťovat chodby a byty.  Někdy 
prostě přijde dobrý skutek nečeka-
ně a o Vánocích potěší dvojnásob.  
Popřejme si tedy do nového roku 
vše nejlepší a ať se dobré skutky 
nedějí jen o Vánocích.
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Získá Město Mělník 
Do VlAstnictVí ŽilkoVu Vilu?

Žilkova vila byla postavena jako rodinný dům v letech 1906 a 1907 
Marií Neumannovou ve stylu vídeňské secese podle projektu archi-
tekta Bohumila Hübschmanna stavitelem Quidem Bělským. Jejím 
dalším majitelem se stal její zeť František Žilka, pedagog evangelic-
ké bohoslovecké fakulty, po němž nese vila své jméno. V té době k vile 
patřily svažité pozemky, na nichž byly vinice.

Ve vile se dodnes dochovaly cenné 
vitráže, dřevěné schodiště s vyře-
závaným zábradlím i ozdobné zá-
rubně. V osmdesátých letech vilu 
čekala demolice, později však byla 
opravena a v devadesátých letech, 
po prodeji nemovitosti do vlastnic-
tví státu, v ní sídlil například úřad 
práce. Vila se nachází v historické 
části města, je dopravně přístupná a 
nabízí prostorný interiér.
 Současný majitel tohoto architek-
tonického skvostu dnes přichází s 
návrhem směnit vilu za městské po-
zemky v lokalitě na Podolí. Zároveň 
také nabízí směnu svých pozemků, 
které již v této lokalitě vlastní za 
další městské pozemky. Došlo by 
tak k narovnání vlastnických vzta-
hů a vznikla by jasná a zarovnaná 
hraniční linie mezi pozemky města 
a pozemky jiného vlastníka.

 Těmito směnami by město zís-
kalo historickou, architektonicky 
unikátní vilu v centru města, která 
je v dobrém stavebně technickém 
stavu a Městu tak jejím získáním 
nevznikne nutnost okamžité inves-
tice. Navíc by nemuselo na její zís-
kání vynakládat finanční prostředky, 
neboť do směny vkládá pozemky 
k zainvestování, na které nemá a v 
nejbližší době nebude mít finance. 
Naopak lze předpokládat, že sou-
kromý investor zde bude stavět a 
město bude mít možnost zástavbu 
regulovat (územní plán, regulační 
plán atd.). 
 Směnou se městu také uvolní 
možnost nakládání s pozemky na 
Podolí jako s investičním celkem, 
neboť v současnosti se uprostřed 
jeho pozemků nacházejí pozemky 
cizího vlastníka

 Směna může proběhnout pouze 
za předpokladu vyjednání férových 
podmínek hodnoty směňovaných 
nemovitostí pro obě strany. Můžeme 
tedy očekávat, že v nejbližší době 

bude o směně jednat rada a posléze 
i zastupitelstvo města. Doufejme, že 
tentokrát nebude následné hlasování 
tajné a zastupitelé se nebudou bát ve-
řejně vyslovit svůj názor. red
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BRaNdÝS Nad LaBeM – 
STaRá BoLeSLaV

Vánoce na zámku  Brandýský zá-
mek ožije vánoční atmosférou. V sobotu  
9. prosince se zde od 10 hodin uskuteční 
akce, která je spojena s Brandýsko-bole-
slavskou krabičkou pro děti a seniory ve 
spolupráci s Charitním domem ve Staré 
Boleslavi. Zámecké nádvoří zaplní stán-
ky s občerstvením a vánočním sortimen-
tem, kde nebude chybět ani svařák pro 
zahřátí. Návštěvníci mohou zhlédnout 
taneční produkce, rytířská klání, dostaví 
se i mistr popravčí a rozezní se vánoční 
melodie v podání renesančního souboru 
Capella Rederna a skupiny KrisKrosKvin-
tet. V divadelním sále budou připraveny 
vánoční dílničky pro děti a divadelní 
představení. 

KRaLuPY Nad VLTaVou
Vánoční koncert Evy Pilarové  Eva 
Pilarová se každoročně vydává na vá-
noční turné. Jednou z jejich zastávek 
bude i kulturní dům Vltava, kde ve čtvr-
tek 13. prosince posluchače čeká večer 
plný předvánoční pohody.  Krásným dár-
kem budou vánoční domácí a světové 
melodie společně s klasickými českými 
koledami. I když je program laděn čistě 
vánočně, určitě zazní během koncertu 
i největší hity Evy Pilarové včetně Mon-
tyho čardáše a Tureckého pochodu.

Bluegrass Advent již podvacáté  
Již 20. ročník tohoto festivalu se usku-
teční v sobotu 9. prosince v prostorách 
kulturního domu Vltava. Od 15 hodin se 
zde představí celkem devět kapel, kte-
ré to skutečně rozjedou v tom pravém 
bluegrassovém stylu. Příznivci tohoto 
hudebního žánru se tak mohou těšit na 
skupinu Fechtýři, dále to budou Sunny 
Side, Milkeaters, Sem Tam, Modrotisk, 
Proffesional Deformation, New Aliquot, 
Poutníci s Petrem Kůsem a kapela Fámy. 

ŠTěTí
Vánoční koncert pro deset strun  
Přesně tolik se jich rozezní ve čtvrtek 7. 
prosince od 19 hodin v prostorách Měst-
ského kina Štětí. Světoznámý houslový 
virtuóz Jaroslav Svěcený vystoupí za do-
provodu kytary Miloslava Klause. Vedle 
početných skladeb italských autorů (Pa-
ganini, Gragnani, Giuliani) mohou poslu-
chači na koncertě vyslechnout i slavné 
skladby velikánů světové hudby – Fauré, 
Schumann, Gounod, Martinů. 

VŠeSTudY
Svatý Mikuláš dorazí už v půl páté  
V pátek 8. prosince se v tuto dobu do- 
staví k obecnímu úřadu se svou druži-
nou, aby zjistil, zda byly všechny místní 
děti hodné. Pokud tedy nemají příliš 
mnoho zápisů v knize hříšníků, dočkají 
se odměny. Jinak jim ale pohrozí čert. 
Součástí večera bude i vystoupení dětí 
z MŠ Všestudy a rozsvícení vánočního 
stromku. Pro zahřátí bude připravené 
teplé občerstvení.       

Co Se u NáS děje
 o VáNoCíCh

poseZení s čečelbAnDeM
 Sál čečelické sokolovny vyzdo-
bily děti místní základní a mateřské 
školy – mj. zde  vystavily halloween-
ské dýně, které vyřezaly. 
 Po zahájení a přivítání přítomných 
Vladislava Černohlávková předa-
la slovo  doc. PhDr. Jarošovi, CSc., 
kronikáři obce, jehož poutavá před-
náška na téma „Kulturní dění a kul-
turní tradice v Čečelicích od dávných 
dob po současnost“ byla zajímavá  
a navíc i doplněná výstavou fotogra-
fií na dané téma.
 Poté MUDr. Syrovátka hovořil na 
téma „Zdravý životní styl“ – vysvět-

Poupata z Čečelic připravila nedávno pro své spoluobčany příjemné posezení doplněné 2 zajímavými před-
náškami, a poté program pokračoval - za přítomnosti skupiny Čečelband, která všem přítomným zahrála 
k tanci i poslechu.

Doc. PhDr. JAROSLAV JAROŠ 
CSc., kronikář a čečelický pa-
triot, se věnuje historii obce již 
mnoho let.

lil vliv špatných stravovacích návy-
ků na naše zdraví. I tato přednáška 
byla  poučná a věříme, že každý z 
přítomných se nad svým životním 
stylem zamyslel.
 Oběma hostům se dostalo podě-
kování a k pohodě přispěla i skupina 

Čečelband. Jsme přesvědčeny, že se 
„Podzimní posezení s Čečelban-
dem“ vydařilo a věříme, že přispělo 
k dobré náladě všech přítomných, 
kterým děkujeme za účast.  
 Za Poupata z Čečelic: 

Věra Zemanová

 …„Jak by řešil problém s uzavřením mostu houževnatý Josef Straka? Určitě by se nesmířil s odpovědí úřední-
ků, že to jinak nejde. Určitě by navrhoval, aby se most opravoval na dvě poloviny tak, aby se po jedné půlce dalo 
vždy chodit….“. Tolik z listopadového sloupku Romana Roubíčka. 

 zA jak reaguje místostarosta Mi-
lan Schweigstill?    
� „V� listopadovém� čísle� Mělnické�
radnice� a� v� dalších� médiích� jsme�
podrobně� informovali� o� tom,� proč�
a� jak� proběhne� rekonstrukce�mostu�
J.�Straky.�Někteří�občané�se�podivují�
nad� tím,�proč� se�most�úplně�uzavře�
na�celý�rok.�Je�třeba�si�uvědomit,�že�
jde�o�velkou�stavbu�a�nelze� ji�reali-
zovat�v�krátké�době�několika�měsíců.�
Technologie� neumožňuje,� aby� byl�
most�průchozí.�Celý�most�je�staveniš-
těm�ve�výšce�a�nad�vodou�a�zde�platí�
velmi�přísná�bezpečnostní�opatření.
� Hned� na� začátku� musí� být� kom-
pletně�rozebrána�vozovka�a�chodní-
ky,�aby�zůstala�jen�ocelová�konstruk-
ce�mostu,�kdy�vzhledem�k�navrženým�
technologickým� postupům� není� jiné�
možné� řešení.� Poté� všechny� kon-
strukce� posoudí� statik� a� určí,� které�
díly�je�třeba�vyřezat�a�opravit�či�nově�
vyrobit.� Tyto� práce� jsou� plánovány�

přes�zimní�měsíce.�V�době,�kdy�budou�
prvky�vyřezány,�může�nastat�období,�
kdy�to�bude�vypadat,�že�se�na�mostě�
nic� neděje,� zhotovitel� bude� v� tomto�
období� provádět� dílenskou� výrobu�
statikem�určených�nových�prvků�oce-
lové� konstrukce.� Podle� povětrnost-
ních� podmínek� budou� veškeré� pů-
vodní�nátěry�odstraněny�otryskáním.� 
V�době,�kdy�se�bude�odstraňovat�sta-
rý�nátěr,�bude�příslušné�pole�mostu�
zakryto.� V� takovém� „tunelu“� by� se�
těžko�mohl�někdo�pohybovat.�Stáva-
jící� nátěry� obsahují� škodlivé� prvky,�
proto�musí� být� zajištěna� jejich� eko-
logická� likvidace� a�musí� být� zabez-
pečeno,� že� zbytky� nátěrů� nebudou�
padat� do� řeky,� a� k� tomuto� zajištění�
musí�být�učiněna�i�příslušná�opatře-
ní,� podléhající� kontrole� technických�
dozorů�a�koordinátorovi�bezpečnosti�
práce.�Původní� i� nové� ocelové� kon-
strukce� budou� kompletně� ošetřeny�
čtyřvrstvým� protikorozním� nátěrem.�

Následně� pak� bude� provedena�nová�
železobetonová�konstrukce�mostovky�
a�vlastní�povrchy�vozovky�a�chodní-
ků.
� Mrzí� nás� komplikace,� které� uza-
vření� mostu� některým� občanům�
působí,� ale� pokud� by� rekonstrukce�
neproběhla,� havarijní� stav� mostu�
by�vedl�k� jeho�uzavření.�Na�druhou�
stranu�máme�štěstí,�že�ve�městě�stojí�
ještě�nový�most.�Přes�něj�jsou�vede-
ny�veškeré�objízdné� trasy�pro�auto-
mobilovou� i� autobusovou� dopravu,�
včetně�cyklotrasy.�Dopravní� spojení�
v�pracovní�dny�zajišťuje�z�Brozánek�
na�Mělník�a�zpět�25�spojů,�ve�špičce�
i�tři�za�hodinu.
� Domnívám�se,�že�Josef�Straka�by�
byl�velmi�poctěn�tím,�jakou�péči�mos-
tu,� který� jsme�po� něm�pojmenovali,�
věnujeme.“

Mgr. Milan Schweigstill, 
místostarosta 

 red

ReAkce MístostARosty schweigstillA 
nA sloupek RoMAnA RoubíčkA



Krematorium 
Mělník

V těžkých chvílích
 při vás stojíme již 33 let.

_______________
Na Ráji 10, 276 01 Mělník

tel.: 737 756 437

Krematorium 
Kladno

První soukromé 
ekologické krematorium v ČR.

_______________
Dubí 34, 272 03  Kladno

tel.: 607 952 678

5 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO       INzerCe



z regIONU       MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   6

Co Se u NáS děje

KoSTeLeC Nad LaBeM
Adventní koncerty navodí atmosféru 
Vánoc  Hned dva předvánoční kon-
certy se uskuteční ve zdejším Infocent-
ru. Nejprve to bude poněkud netradiční 
hudební produkce, neboť v neděli 10. 
prosince od 17 hodin zde zazní cimbá-
lová muzika Alexandra Vrábela. Nebude 
chybět ani degustace moravských vín. 
O týden později, 17. prosince v 18 hodin 
zde vystoupí sopranistka Markéta Plívo-
vá a její pěvecký sbor. Doprovázet ji bu-
dou houslistky Věra Vartová a Dagmar 
Altmanová, violoncellista Jiří Krupička 
a na kytaru zahraje Lubomír Dočkal. 

KRaLuPY Nad VLTaVou
Vánoční koncert Markéty Wagnero- 
vé  Vánoční koncert v podání Mar-
kéty Wagnerové a jejího pěveckého 
sboru s hudebním doprovodem skupiny 
Mikoláše Nopa se uskuteční v kralup-
ském kulturním domě Vltava 12. pro-
since. Chybět nebudou ani další hosté. 
Zpěvák Petr Kolář od svých osmnácti 
let zpíval s řadou rockových kapel 
jako například Precedens či Arakain,  
a věnoval se nejrůznějším hudebním pro-
jektům. Několikrát se umístil na druhém 
místě v anketě Český Slavík MATTONI,  
a je rovněž znám z řady muzikálů. Dále 
se představí herečka a zpěvačka Míša 
Břízová a účast přislíbila i operní pěvky-
ně sopranistka Petra Alvarez Šimková. 

LiBČiCe Nad VLTaVou
Adventní jarmark na faře  V neděli 
10. prosince pořádá Libčický občanský 
spolek LOS, dále Scandula z.s. a místní 
farní sbor církve evangelické adventní 
setkání, které se uskuteční ve farní za-
hradě a rovněž v evangelickém kostele. 
Zahrada se zaplní stánky, které budou 
nabízet nejrůznější zboží v podobě kera-
mických výrobků, šperků, hraček, ručně 
vyráběných tašek či košíkářských výrob-
ků. Chybět nebudou perníčky, sušenky 
a samozřejmě i teplé občerstvení.
 Ve zmíněném kostele se od 15 hodin 
uskuteční koncert „Loutna česká“ Ada-
ma Václava Michny z Otradovic v podání 
souboru historické hudby Fragium 16. 
Toto legendární hudebně básnické dílo 
českého baroka zazní v kompletní podo-
bě na základě nových muzikologických 
objevů. 

MŠeNo 
Vánoční hostina pro zvířátka  I les-
ní zvěř si zaslouží trochu pozornosti. Je 
známo, že zima jí přináší větší obtíže při 
shánění potravy. V sobotu 9. prosince si 
děti se svými rodiči i prarodiči dají sraz 
u zdejšího koupaliště, aby se pak všich-
ni vydali do okolních mšenských lesů. 
A nepůjdou samozřejmě s prázdnou. Pro 
zvířátka budou mít jablka, různé obilniny, 
mrkev, tvrdé pečivo či kaštany, na nichž 
si určitě obyvatelé lesa pochutnají. Tento 
výlet pro dobrou věc, pořádaný Okrašlo-
vacím spolkem pro Mšeno a okolí, bu- 
de korunován přátelským posezením 
u ohně s obligátním opékáním buřtů.

Píchnout injekci, ošetřit ránu, masírovat srdce při jeho zástavě, „slo-
žit“ model oka nebo mozku…

To a mnoho jiných úkonů či úkolů 
bylo přichystáno pro žáky 9. tříd 
mělnických základních škol a jejich 
pedagogy. 
 V hale Soukromé střední zdravot-
nické školy Mělník se na den otevře-
ných dveří vystřídalo bezmála 150 
hostů.
  Po úvodních informacích o studiu 
a videoprojekci mapující aktivity 
školy měli návštěvníci možnost pro-
hlédnout si učebny odborné výuky 
s bohatým výchovně vzdělávacím 
programem.
 Nauka o lidském těle byla letos 
zaměřena na odborné názvosloví. 
„Živé pexeso“, kdy žáci obraceli 
související kartičky orgánů a jejich 

Den oteVřených DVeří 
nA ssZŠ Mělník, o.p.s. 

funkcí, předvedli studenti 1. A. Žáci 
1. B zase zjistili, že „anatomický“ 
tělocvik namáhá především jejich 
paměť. Dále měli prváci možnost 
předvést, co už se ze somatologie 
stihli od začátku školního roku na-
učit. 
 Po jejich produkci nastoupili 
druháci s rébusy a tolik oblíbenou 
demonstrací anatomie na vepřových 
orgánech. 
 V učebnách ošetřovatelství třeťá-
ci předvedli to, co musí každý týden 
dělat při praktické výuce v nemoc-
nici. Ukázky se obešly téměř bez 
problémů, pouze s jednou mdlobou 
posluchačky, prý z vydýchaného 
vzduchu. Kromě atraktivních inva-
zivních výkonů v podobě vpichů 
a zavádění cévky, získalo opět nej-
větší aplaus elektronicky polohova-
telné lůžko.  
 Ukázky v poskytování první po-
moci využily zážitkové metody vý-
uky. Třeťáci se zkušenostmi z Me-
zinárodní soutěže v první pomoci 
Jihlava 2017, předvedli zásah v situ-
aci, kdy pomoc potřebovali napade-
ní a zranění při rvačce s útočníkem. 
 V další třídě žáci zhlédli, jak 
věrohodně některé studentky umí 
namaskovat zranění a jak si poradí 
s defibrilátorem. Jelikož jeho pří-
padné použití je určeno laikům, měli 
zájemci šanci si práci s ním vyzkou-
šet také.
 Znalosti, které mohli hosté získat, 
tak zároveň posloužily k rozšiřová-
ní obzorů a upevňování vědomostí 
našich studentů. Vězte, že nejlépe se 
vše naučíte, když se to snažíte naučit 
druhé.
 Pro další zájemce o informace 
a ukázky práce školy máme „otevře-
né dveře“ ještě 17. 1. a 14. 2., v pod-
statě však vždy, když bude zájem na 
obou stranách.

Za SSZŠ Mělník, o.p.s. 
Mgr. Lukešová T.

Nejinak tomu bude i tentokrát. 
Oproti původnímu plánu umístění 
kluziště do lokality Central par-
ku u Penny Marketu bylo nakonec 
rozhodnuto jej dát opět na náměstí. 
Důvodem byly náročnější úpravy 
terénu a jeho okolí včetně výstavby 
nezbytné infrastruktury. 
 Bruslení v této lokalitě se tak 
plánuje až na příští sezónu. Avšak 
přesto jsou plánovány nějaké změ-

ny. Především se bude jednat o do-
plnění sociálního zázemí a led bude 
ohrazen plnými mantinely s ochra-
nou sítí, takže bude možnost si 
kluziště pronajmout i na hokejové 
zápasy. Otevření se plánuje na polo-
vinu prosince a podle klimatických 
podmínek se předpokládá jeho vyu-
žití do poloviny března. Stejně jako 
v loňském roce bude bruslení pro 
veřejnost a školy zdarma. 

kluZiŠtě buDe opět 
nA náMěstí

V loňském roce město Brandýs nad Labem zakoupilo umělé kluziště, 
které bylo pak po celé tři měsíce na Masarykově náměstí místní atrakcí 
pro děti i dospělé. Mobilní kluziště je tvořeno klasickým ledem pomocí  
důmyslného systému chladicích trubek s vysokou efektivitou – led je 
udržitelný až do venkovní teploty +15° C na přímém slunci.
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Děti Z MŠ Velký boRek poZnáVAjí příRoDu

poháDkoVá VýstAVA

noVé heRní pRVky 
pRo Děti

Děti z MŠ Velký Borek již potřetí 
navštívily Dům zaniklých řemesel 
v Dolní Vidimi uprostřed CHKO 
Kokořínsko – Máchův kraj. 

Ve staré chalupě z 18. století se ohřá-
ly u kamen a na zahradě pak zkou-
maly život mravenců.  S mravencem 
Vencou, který je vzal do mraveniště, 
si hrály na mravence a nechaly se 
provázet ekologickým výukovým 
programem „Mravenčí stezkou pod 
širým nebem“. Zároveň si uděla-
ly i výlet, protože musely dojít kus 
cesty od autobusu k chalupě.
 Starší děti ale u nás nebyly popr-
vé, v minulých letech si přijely po-
hrát s duchy z popelnic a přitom se 
učily třídit odpad.  Ještě dříve přijely 
na program „Voda nad zlato“ a s pa-
nenkou Dešťovkou a panáčkem Ko-
houtkem se učily, jak to je s vodou 
v přírodě i doma.

Okořeňte si advent špetkou kouzla! Srdečně vás zveme na výstavu 
ilustrací z pohádkové knihy „Co mi vyprávěla Duha“ autorky Blanky 
Fallon Salmonové a výtvarnice Radky Rilven Hrotkové. 

Nahlédněte skrze pastelkové obrazy do světa, kde slova ožívají, písně čarují 
a dobrodružství čeká hned za rohem. K vidění od 2. do 23. 12. 2017 v prvním 
patře Společenského domu Neratovice.

Obec na žádost mnoha rodičů zajistila rozšíření herních prvků na fotba-
lovém hřišti Velký Borek a u hospody v Mělnické Vrutici. 

 Na jaře se na děti z Velkého Bor-
ku těšíme znovu, tentokrát na pro-
gramu o včelkách „Letem včelím 
světem“ a na programu o domácích 
zvířátkách „Jak žijí?“.
 Projekt ekologických výukových 
programů finančně podporují Stře-
dočeský kraj a Státní fond životní-
ho prostředí na základě rozhodnutí 

ministra životního prostředí. Díky 
podpoře jsou v roce 2017 a 2018 na 
Mělnicku a na celém území CHKO 
Kokořínsko – Máchův kraj výukové 
programy pro školy za symbolickou 
částku.

Mgr. Lenka Winterová, 
Ekocentrum Koniklec 

Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení a instalaci herních prvků hrazda 
duo, parkur a lezecká stěna do dětského koutku na fotbalovém hřišti Velký 
Borek v celkové ceně 142 175 Kč. Do dětského koutku u hospody v Mělnic-
ké Vrutici pak zakoupení a instalaci lanové prolézačky, lanového dobrodruž-
ného mostu a houpadla na pružině za 93 680 Kč. 
 Ing. Josef Procházka
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V listopadu měli městští strážníci 
napilno, mimo jiné řešili tyto pří-
pady.

LEŽEL U GARÁŽÍ
Na linku 156 oznámil muž, že za 
objektem místní prodejny u kru-
hových garáží leží jemu nezná-
mý muž. Hlídka MP se dostavila 
do místa, kde bylo zjištěno, že se 
oznámení zakládá na pravdě, muže 
probrala a následně požádala o pro-
kázání totožnosti. Lustrací bylo 
zjištěno, že se nejedná o hledanou, 
nebo jinak zájmovou osobu ze stra-
ny PČR. Uvedený byl zcela zjevně 
pod vlivem alkoholu, nebyl viditel-
ně zraněn a na dotaz, zda požaduje 
lékařské ošetření, uvedl že nikoliv. 
Po provedení potřebných úkonů ze 
strany hlídky MP, byl z místa pro-
puštěn a hlídka MP místo opustila.

ByL AGRESIVNÍ 
V dopoledních hodinách bylo na 
služebnu MP telefonicky oznámeno 
pokladní ČD Mělník, že mají v če-
kárně opilce, který nechce odejít.  
Hlídka MP v místě vytěžila pana  
Y., bytem Ukrajina. Lustrací na ci-
zinecké policii bylo zjištěno, že se 
nejedná o osobu zájmovou. Hlídka 
MP jmenovaného z místa vykázala. 
Muž byl po celou dobu provádě-
ných úkonů na strážníky arogantní 
a své chování doprovázel vulgari-
zmy včetně vyslovených výhružek 
fyzickou likvidací strážníků. V poz-
dějších hodinách pokladní oznámila 
opětovně, že muž, kterého hlídka 
MP vykázala z čekárny, se vrátil. 
Strážníci na místo vyjeli opakova-
ně a zjistili, že muž leží uprostřed 

čekárny na zemi a spí. Po probu-
zení byl opět velmi sprostý, aro-
gantní a své výhružky doprovázel 
drobnými fyzickými výpady, které 
důvodně nasvědčovaly možnému 
fyzickému útoku. Na základě §18/1 
písm. a), zák. č. 553/91 Sb. byla 
hlídka přinucena použít donucovací 
prostředky, hmaty a chvaty a muže 
umravnila. Celá věc byla následně 
dořešena dle kompetence MP.

ODCIZIL RUM
Na úřadovnu MP oznámila zaměst-
nankyně obchodního střediska v ul. 
Klášterní, že v prostoru prodejny 
byl za pokladnami přistižen nezná-
mý muž po krádeži zboží. Hlídka 
MP Mělník se dostavila do místa, 
kde byl pracovníkem SBA označen 

Čtvrtá třída má vlastní projekt, ve 
kterém se snaží poznat své rodiče 
v jejich zaměstnání. Tatínek jedno-
ho z žáků pracuje na obvodním od-
dělení, proto policisté pozvali děti 
na služebnu. 
 Během návštěvy je policisté se-
známili s činností Police ČR, ze-
jména s tím, jakým způsobem jsou 
přijímána oznámení od občanů. 
V té souvislosti se děti poučily, co 
všechno by měly sdělit, když volají 
na některou z tísňových linek. 
  Policisté dětem vyprávěli o jed-
notlivých činnostech, které policie 

vykonává, důraz kladli hlavně na 
spolupráci všech složek IZS. Na 
příkladu dopravní nehody ukázali, 
jak je tato vzájemná součinnost vel-
mi důležitá.
 Žáky velmi zaujala prohlídka 
služebny s policejní celou, výstroj 
a výzbroj policistů obvodního od-
dělení, ale i pořádkové jednotky 
a vybavení služebního vozidla.
 Největší úspěch měla krátká 
ukázka práce policejních psovodů 
a jejich čtyřnohých pomocníků.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

Z deNíKu MěSTSKÉ PoLiCie MěLNíK
neznámý muž, který v prodejně dle 
jeho slov odcizil láhev rumu a sa-
lám, vložil pod bundu v prostoru 
prodejny a poté prošel prostorem 
pokladen, aniž by zboží uhradil.  
Muž se ke krádeži doznal a uvedl, 
že tento skutek provedl úmyslně. 
Ze strany hlídky MP mu bylo sdě-
leno, že se svým jednáním dopustil 
přestupku dle ust. § 8, odst. 1, písm. 
a), bod 1, zák. č. 251/2016 Sb. Lu-
strací osoby na PČR bylo zjištěno, 
že jmenovaný není osobou hleda-
nou, nebo zájmovou ze strany PČR. 
Rovněž   byla provedená operačním 
MP Mělník lustrace v registru pře-
stupků – z důvodu nemožnosti ově-
ření recidivy v registru bude celá 
věc předána správnímu orgánu při 
MěÚ Mělník.
 

ZAčAlA loVecká seZónA 
nA DRobnou ZVěř, policisté se ZAMěří nA kontRoly honů 

Děti nA obVoDníM 
oDDělení neRAtoVice

Odbor pro zbraně a bezpečnostní 
materiál Krajského ředitelství po-
licie Středočeského kraje bude na 
těchto společných lovech provádět 
kontroly nad dodržováním povin-
ností a zákazů danými ustanovením 
§ 29 zákona č. 119/2002 Sb., o střel-
ných zbraních a střelivu.  Policisté 
se pak zaměří zejména na bezpečnou 
manipulaci se zbraněmi a střelivem, 
technický stav zbraní a kontrolu pře-
depsaných dokladů. V neposlední 
řadě budou kontroly zaměřeny i na 
to, zda lovci nepožili alkohol nebo 
jiné návykové látky. 
 Na teritoriu Středočeského kraje 
bylo dne 4. 11. 2017 zkontrolováno 
299 lovců a jejich zbraní, při kterých 
bylo provedeno 157 orientačních 
zkoušek na alkohol. Při těchto kon-

Každoročně se od listopadu do konce kalendářního roku odehrává 
hlavní lovecká sezóna na drobnou zvěř (bažant a zajíc). 

ve výši 1000 Kč. Další přestupky 
nebyly zjištěny. Kontroly proběhly 
u 26 mysliveckých spolků.

Bc. Barbora Schneeweissová
pracovník vztahů k veřejnosti

trolách byl zjištěn 1x alkohol. Pře-
stupek byl na místě vyřešen pokutou 

Policisté Obvodního oddělení Neratovice se zapojili do projektu žáků 
čtvrté třídy ZŠ v Tišicích.

Co Se u NáS děje

NeRaToViCe
Slavnostní odhalení unikátního 
betléma  Již druhým rokem bude 
neratovické náměstí zdobit výjimečný 
betlém vyrobený z vrbového proutí. Ten-
to evropský unikát vznikl ze spolupráce 
scénografa a betlémáře Miroslava Krále 
se špičkovou lidovou umělkyní koší-
kářkou Zuzanou Tilajcsikovou z Veltrus. 
Slavnostní odhalení se uskuteční druhou 
adventní neděli 10. prosince v 16.30 ho-
din na náměstí Republiky před Společen-
ským domem. Letos bude rozšířen o dal-
ší figury, které vznikaly během roku. Ani 
v letošním roce nebude chybět kulturní 
program, na němž vystoupí Karlštejnští 
pozounéři, Martina Hudečková, Richard 
Trsťan a další umělci.

odoLeNa Voda
Tradiční předvánoční posezení  
Předvánoční čas bývá příležitostí k růz-
ným setkáním. Jedno z nich se uskuteční 
i sále závodního klubu AERO v úterý 12. 
prosince od 14 hodin. Účastníky čeká 
bohatý program. Své pohybové umění 
předvedou cvičenky a žáci zdejší ZŠ 
V. Hálka. Dále se představí hlavní host 
večera kapela Collegium Fiddle Dolce, 
jenž hraje originální historickou hudbu. 
Lahodný souzvuk fagotu, flétny, houslí 
a klavíru nás naladí na vánoční čas. Chy-
bět nebude ani malé občerstvení a k tan-
ci i poslechu zahraje skupina Viadukt.

RoZToKY u PRahY
Betlémy, tentokrát ze Slezska  
V rámci cyklu „Betlémy tentokrát z…“, 
se ve Středočeském muzeu uskuteč-
ní vánoční výstava, jenž je věnovaná 
betlémům ze Slezska. Lesnatá krajina 
Jeseníků a Beskyd poskytovala dosta-
tek materiálu pro rozvoj lidového nebo 
poloprofesionálního řezbářství. Betlémy 
se zhotovovaly prakticky na celém úze-
mí. Kromě Opavska, kde se vyráběly 
betlémy s plochými figurkami ručně ma-
lovanými na kartonu, převládaly jinak 
betlémy s figurkami vyřezávanými a vět-
šinou barevně lakovanými. Vystavené 
kolekce zapůjčilo Muzeum v Bruntálu  
a Ostravské muzeum. Výstava je za-
jímavá také tím, že u podstatné části 
exponátů je známé autorství tvůrců bet-
lémů. Expozice, jenž se nachází v malém 
výstavním sále, potrvá až do 21. ledna 
2018.

RoudNiCe Nad LaBeM
Jan Jakub Ryba trochu jinak  Kdo 
by neznal jeho „Hej mistře….“ z České 
mše vánoční znějící půlnočními kostely. 
Ale málokdo zná jeho život a především 
práci. Podřipské muzeum proto nabízí 
adventní výstavu s názvem „Jakub Jan 
Ryba nejen jako autor České mše vánoč-
ní „Hej mistře!“, jenž přibližuje zejména 
Rybovy převratné metody na poli peda-
gogiky, ale zdaleka ne jen tam. Exponáty 
zapůjčilo Pedagogické muzeum Jana 
Amose Komenského v Praze. Výstava 
byla zahájena 8. prosince a zhlédnout jí 
bude možno do 4. ledna příštího roku. 
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Přijmeme 
řidičky a řidiče

Zkuste
to!

Požadujeme:
l flexibilitu, bezúhonnost, profesní způsobilost 
l slušné vystupování vůči zákazníkům
l *do řidičského oprávnění nemusíte investovat

Informace:
p. Jakoubek tel. 315 671 659, p. Trochta tel. 326 911 522
nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, a.s.
U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav 
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc
e-mail: csadsc@csad-me.cz

Nabízíme:
l práci ve stabilní firmě s moderními autobusy 
l HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
l zaměstnanecké jízdné i pro rodinu
l ubytování a široký sociální program
l diety za odpracovaný den, ústroj
l příspěvek na penzijní připojištění
l profesní vzdělávání
l iontové nápoje a vitamínové prostředky
l očkování proti chřipce

Až 40 000 Kč/měs. + 25 000 Kč při nástupu!
*Řidičák sk. D zdarma!

Melnicko_ridici_205x270:Layout 1  05.12.17  8:12  Page 1
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Co Se u NáS děje

VeLTRuSY
Betlém jako živý  A to doslova! Před-
poslední adventní neděli 17. prosince 
se vydají průvody s živým betlémem 
k Jezulátku. Ten první se vydá od Ho-
landského domu a další s hudbou bude 
přicházet od hlavní zámecké brány. Oba 
průvody se shledají před zámkem, kde 
na ně bude čekat Panna Marie s Ježíš-
kem a svatým Josefem. Ke zpříjemnění 
vánoční atmosféry přispěje i bčerstve-
ní, kde nebudou chybět různé dobroty 
i něco pro zahřátí.  

LedČiCe
Advent „U Cinků“  V Kulturním 
a společenském centru U Cinků bude po 
celý prosinec probíhat pestrý adventní 
program. V sobotu 2. prosince byl zahá-
jen Vánoční jarmark, který zde bude kaž- 
dý víkend až do 17. prosince. V sobotu  
9. prosince se zde uskuteční divadelní 
představení pro děti a 14. prosinec bude 
pařit seniorům, kteří tu mají svůj klub. 
16. prosince v kostele sv. Václava zazní 
Rybova  mše vánoční a vystoupí sólist-
ky opery pražského Národního divadla 
Dana Burešova a Kateřina Jalovcová. 
No a o Štědrém večeru si zde od 21. ho-
diny může každý zazpívat koledy. 

NeBuŽeLY
Adventní koncert v kostele  V chrá-
mu sv. Jiljí se v sobotu 9. prosince od 
17 hodin uskuteční adventní koncert 
smíšeného pěveckého sboru Intermezzo 
ze Mšena. Chrámovými prostory zazní 
skladby věnované adventnímu období, 
chybět nebude „Mšenská pastorela“ Dr. 
Josefa Šebesty a pastorela „Ovečky“ od 
Antonína Ptáčka. S pěveckým sborem 
vystoupí i soubor komorních sólistů.

LhoTKa u MěLNíKa
Adventní zpívání u stromečku  Kaž-
doročně v tuto dobu se ve Lhotce u Mělní-
ka na návsi koná adventní zpívání u stro-
mečku. První rozsvícení stromečku je 
tradičně doprovázeno ohňostrojem. Poté 
se zde schází lidé ze Lhotky, Hleďsebe, 
Lhotky Dolu a blízkého i vzdáleného oko-
lí, aby si v předvánočním čase zazpívali 
koledy za doprovodu muzikantů. Letos 
první adventní zpívání proběhlo v sobotu  
2. prosince. O týden později 9. prosince  
v 15.30 setkání navštíví Mikuláš se 
svým nezbytným doprovodem, který 
obdarovává děti balíčky s překvapením. 
Nesmí samozřejmě chybět ani čerti, kteří 
si berou „do parády“ spíše ty děti zlobi-
vé. Potřetí, a letos naposledy, si občané 
zazpívají 16. prosince. 

ChoRuŠiCe
Zazní klasické vánoční skladby   
V sobotu 9. prosince od 15 hodin se 
uskuteční adventní koncert v kostele Na-
nebevzetí Pany Marie. Vystoupí pěvecký 
smíšený sbor Intermezzo ze Mšena. Po-
sluchači se mohou těšit na skladby W. A. 
Mozarta, G. Verdiho, a také na díla Emila 
Hradeckého, Antonína Ptáčka či Josefa 
Šebesty.

beZpečné Vánoční nákupy
- neDejte ŠAnci ZloDějůM

Vánoční doba láká mnohé zloděje, 
kteří se sjíždějí do míst většího sou-
středění osob a obratně využívají 
každou příležitost ke krádeži. Nej-
lépe se cítí v tlačenicích v obchod-
ních domech. Kromě finančních 
prostředků kradou vše, co mohou 
dále zpeněžit např. mobilní telefony, 
oděvní svršky, nebo mít z ukradené 
věci jiný prospěch např. platební 
karty, osobní doklady apod. Každá 
krádež věcí v předvánočním obdo-
bí je velmi nepříjemná a stresující, 
okradení lidé během okamžiku při-
jdou o většinu peněz na dárky.
 Každý kupující by si měl být při 
vstupu do obchodu vědom toho, že 
ho zde nečeká pouze nabízené zbo-
ží, ale mohl by se stát obětí zloděje. 
Při nákupu buďte proto obezřetní, 
mějte svoje věci neustále pod dohle-
dem. Kabelky, tašky a batohy noste 
uzavřené, nenechávejte je bez dozo-
ru v nákupním vozíku v době, kdy 
vybíráte zboží. Mějte na paměti to, 
že když vám někdo ukradne kabel-
ku nebo tašku, ve které máte osobní 
doklady, platební kartu a další věci, 

kolik času strávíte tím, než si všech-
ny tyto doklady obnovíte. Další 
nebezpečí je v tom, že vaše osobní 
doklady může někdo zneužít.
 Policisté Policie ČR budou pro-
vádět i letos akce směřující k od-
halení pachatelů kapesních krádeží 
a krádeží zboží v obchodech.  

ilustrační�foto

V obchodech je již vánoční zboží a výzdoba a pomalu nastává čas ná-
kupů vánočních dárků. Pro tyto nákupy je příznačný shon, nervozita 
a v neposlední řadě i více peněz v peněžence, než v jiném období roku.

V České republice bylo 

v roce 2016 evidováno téměř 

17 000 kapesních a jiných 

krádeží. Nezanedbatelná část

 je spáchána právě v době 

vánočních nákupů. 

 Na závěr několik doporučení: 
  věnujte pozornost svému okolí 

a v případě, že se na vás někdo 
tlačí, snažte se vzdálit, vyhýbejte 
se skupinám většího počtu lidí

  peněženku, doklady, mobilní tele-
fony a ostatní cennosti nenechá-
vejte na vrchu tašek či kabelek, 
věci neodkládejte – mějte je stále 
při sobě

  nosíte-li peníze, platební kartu 
apod. mimo zavazadlo, ukládejte 
je do vnitřních kapes ošacení, ni-
koli do zadních kapes kalhot 

  nenoste větší finanční hotovost, 
využijte bankomatů

  využívejte možnosti bezhotovost-
ního platebního styku, čtyřmístné 
identifikační číslo platební karty 
(PIN) mějte vždy odděleně od sa-
motné platební karty, nezadávejte 
si u platební karty a mobilního te-
lefonu stejný PIN

  buďte ostražití i při ukládání ná-
kupu do vozidla, zloději využívají 
situace a nepozorovaně vniknou 
do kabiny, zatímco ukládáte zboží

  při odchodu od zaparkovaného 
vozidla nenechávejte na seda-
dlech žádné věci, vše uschovejte 
do zavazadlového prostoru, a to 
ještě před tím, než přijedete na 
parkoviště. Pachatelé mnohdy 
sledují, co si kdo do zavazadlové-
ho prostoru ukládá. Bunda, kabát 
nebo taška zanechaná na sedačce 
může být mnohdy pro zloděje do-
statečným důvodem k vloupání 
do vozidla

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

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.
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Stavebniny 
– malty a lepidla

25% 
sleVA 

          

Koupelny
keramické 

obklady a dlažby 

20% 
sleVA 
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Vánoční pohoDA 
Ve stARé MyDláRně

NA KONCERTE ZAZNÍ 
PASTORÁLNÍ SKLADBY 

J. MYSLIVECKA, J. S. BACHA, 
JANA DISMASE ZELENKY 

A DALŠÍCH

ADVENTNÍ 
KONCERT

BENDUV 
KOMORNÍ 
ORCHESTR

16. 12. 2017 | 18.00 h
ZÁMEK MELNÍK 

Vstupné: 200 Kc | Zvýhodnené: 150 Kc

oCo Se u NáS děje
LiBěChoV

Víkend vánoční pohody  V restau- 
raci Rašínky v sobotu 9. prosince pro-
běhne přátelské posezení pro dříve naro-
zené místní občany. K příjemné pohodě 
plné vzpomínání přispěje i živá hudba, 
která zahraje k poslechu i tanci. Chybět 
nebude ani malé pohoštění. A následující 
den budou zdejší prostory patřit nejmlad-
ší generaci. 

Budou se zpívat koledy  K vánoč-
nímu času již po staletí patří koledy.  
A tak i zde zazní toto poselství o naro-
zení Páně. První setkání proběhne sym-
bolicky „U Křížku“ na Boží Vodě v pátek 
22. prosince od 18 hodin. V předvečer 
Štědrého dne, 23. prosince, se uskuteční 
setkání se zpěvy v Ješovicích u tamní 
lípy. Účastníci si rovněž přinesou lucer-
ničky, neboť skauti z oddílu Modrá kotva 
zde budou rozdávat Betlémské světlo. 
Chybět nebude ani pohoštění v podobě 
cukroví a svařeného vína. Vše vyvrcholí 
zpíváním koled v kostele sv. Havla, po 
mši svaté na Boží hod vánoční 25. pro-
since od 18 hodin, za doprovodu varhan 
společně s mělnickým pěveckým sborem 
Chrapot. 

ÚŽiCe 
Mikulášská nadílka i s diskotékou 
 Mikuláš s andělem i čerty zavítá za 
dětmi do sálu zdejší obecní hospůdky  
U Vraníka v neděli 10. prosince v 17 ho-
din. Po tradičním hodnocení celoročního 
chování a školních úspěchů, při němž 
samozřejmě zasáhnou i „pekelníci“, se 
uskuteční odměny v podobě vánoční na-
dílky. Následovat bude pravá diskotéka, 
při níž k poslechu a hlavně k tanci zahra-
je DJ OLDA. 

RoZToKY u PRahY 
Adventní neděle v muzeu  Středo-
české muzeum v Roztokách u Prahy zve 
10. prosince na tradiční adventní neděli. 
Od 13 hodin zde bude probíhat vánoč-
ní dílna výroby andělů, ochutnávka 
slezských postních jídel s komentářem 
a prodej výrobků chráněných dílen. Zá-
roveň proběhnou komentované prohlíd-
ky a celé odpoledne vyvrcholí v 17 hodin 
Vánočním koncertem pěveckého sboru 
ROSA.   

hoSTíN u VojKoViC
Rozsvícení vánočního stromu  Ve 
zdejší obci se vánoční strom rozzáří 
v pátek 8. prosince v 17. hodin před 
základní školou. Celou akci doprovodí 
bohatý program. Po slavnostním roz-
svícení zazní koledy od žáků základní 
i mateřské školy. Následovat bude vy-
stoupení pěveckého sboru pod vedením 
Markéty Wágnerové. Navštívit bude 
možno i vánoční jarmark zdejších žáků, 
na němž si zájemci budou moci zakoupit 
vánoční drobnosti, které děti vyrobily. 
Jako občerstvení bude pro všechny ná-
vštěvníky přichystáno vánoční cukroví 
a horké nápoje. 
 mar

V tomto mělnickém klubu se po celý rok scházeli hudební příznivci a zdejší pro-
story bývaly prosyceny perfektní atmosférou. Takovou, jakou dokáží vytvořit lidé 
naladěni na podobnou strunu. Proto i tento vánoční čas nebude žádnou výjimkou.

A jaké by to bylo předvánoční po-
sezení bez tradiční vánoční besídky. 
Podobně jako loni se o skvělou ná-
ladu nepostará nikdo jiný nežli Baťa 
a Kalábůf něžný beat! K tomu snad 
skutečně již není co dodávat. Takže 
se v sobotu 16. prosince opět usku-

teční ten pravý předvánoční mejdan 
pro ty, kteří mají rádi poetické texty 
Petra „Bati“ Kundráta, jež se mno-
hým již doslova zadřely pod kůži. 
Není pochyb, že to bude večer plný 
pohody a sounáležitostí těch, kte-
rým je spolu vždycky fajn.
 Ke Štědrému večeru patří neod-
myslitelně i různé tradice, které ješ-
tě více zpříjemňují tu poezii těchto 
svátků. Nejinak je tomu i zde. Tak 
jako každoročně, i letos budou dveře 

PIANISTA TOMÁŠ HOMUTA

zdejšího klubu otevřeny pro všech-
ny příznivce dobré muziky. Od 22. 
hodiny zde skvělý pianista Tomáš 
Homuta  se svými hosty  opět věnuje 
svůj hudební dárek všem, kteří vsta-
nou od svátečního stolu a vypraví se 
za svými přáteli popřát jim ty šťast-
né a veselé… 
 PhDr. Bedřich Marjanko
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Ohlédneme-li se zpět, zjistíme, že 
to ve Volnočasovém centru Velký 
Borek, tedy ve Volnočásku, od 
otevření po celou dobu opravdu 
žilo.

V průběhu pěti let bylo možno vy-
bírat ze zhruba 175 různých druhů 
kurzů, tvoření, výletů a setkání, kte-
rých se zúčastnilo na 2 000 osob. 
Připočítáme-li k tomu pravidelně 
se opakující akce: večerní cvičení 
různého zaměření a obtížnosti, klub 
seniorů každý první čtvrtek v měsí-
ci, pondělní keramické tvoření rodi-
čů s dětmi a keramika pro dospělé 
a dále akce OÚ Velký Borek, MŠ  

Volnočásek oslAVí 5. nARoZeniny

Cupcake z Volnočásku – malý 
dortík, jehož základem je těsto 
upečené v košíčku a následně oz-
dobené krémem či marcipánovou 
hmotou. 
Na fotografii účastnice kurzu 
s krabičkou vlastních umělec-
kých děl – tedy cupcake, společně 
s lektorkou Terezou Hažmuko-
vou. 
 Foto: Helena Vavřinová

a ZŠ  Velký Borek, ZŠ Malý Újezd 
a nově také velkoborecké fotbalové 
mládeže, dojdeme k závěru, že Vol-
nočásek tu není zbytečně, Volnočá-
sek žije spolu s vámi!
 Na začátek roku 2018, ve středu 
17. 1. 2018 od 17.30 hodin připra-
vujeme přednášku o použití medu  
a včelích produktů pro naše zdraví 
s lektorkou Alicí Žežulkovou.

Další plánované akce:
		Pletení z papíru s Ivou Škarvado-

vou
		Drátování s Hanou Chaloupko-

vou
		Paličkování s Romanou Kdýro-

vou

Více informací o kurzech a jejich 
termínech na www.volnocasek.cz.

Jiřina Hokešová, Volnočásek 
Velký Borek

Otázka udržitelného zemědělství je v poslední době stále více veřejně 
probírána a společností se nese diskuze, z jakých příčin ubývá pod-
zemní vody nebo proč na jižní Moravě už pomalu neznají déšť.

Na obdobné otázky se hledala od-
pověď v Roudnici nad Labem na 
prvním ročníku festivalu Zeměfest, 
zaměřeného právě na udržitelné ze-
mědělství a zahrádkaření. Na akci 
vystoupili odborníci z řad pedagogů 
jako Ing. Jaroslav Záhora CSc., stej-
ně jako zemědělci samotní, kdy se 
např. Jana Hrušková z Vysočiny po-
dělila o své vědomosti, jak dosáhla 
bez hnojiv větší úrody než sousedé 
zemědělci  v jejím okolí. 
 Celou akci pořádal spolek My 
jsme Roudnice v roudnickém kině 
Sokol, o jehož provoz se snaží 
tamní skupina dobrovolníků. Akce 
Zeměfest se konala pod záštitou mi-
nistra zemědělství Mariana Jurečky 
a navštívily jej všechny generace. 
Zapojily se také nejen místní školy 
a školky, festival navštívili také žáci 
ze vzdálenějších škol včetně praž-
ských.  Žáci postupně obcházeli růz-
ná stanoviště, na kterých je čekaly 
zajímavé workshopy. Klára Svobo-
dová, ředitelka festivalu, zhodnoti-
la celou akci následujícími slovy: 
„Přestože�se�nezúčastnilo�tolik�lidí,�
kolik� jsme� očekávali,� během� festi-

ZeMěfest
V RouDnici nAD lAbeM pRoběhl pRVní Ročník festiVAlu

valu� panovala� skvělá� osobní� atmo-
sféra.�Přednášky�byly�moc�zajímavé�
a� doprovodný� program� inspirující.�
Vyjít�ven�na�zahradu,�natrhat�plevel,�
který�běžně�vyhazujeme,�strčit�ho�do�
mixéru�spolu�s�dalšími�ingredience-

mi�a�vypít�lahodný�nápoj�–�to�by�mě�
samotnou� nikdy� nenapadlo.� Jen� je�
mi� líto,� že� z� organizačních� důvodů�
jsem�nestihla�většinu�přednášek.�Už�
se�těšíme�na�další�ročník.“
 Text a foto: Petr Novák

    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 
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Vánoční oZDoby Září V MuZeu
(dokončení�ze�str.�1) 
 K vidění jsou např. jablonecké 
skleněné figurky a zvířátka, vato-
vé postavičky, korálkové ozdoby, 
domácí sněhové pečivo zdobené 
litografickými obrázky, vánoční ře-
těz ve stylu art deco…atd. Nejstarší 
vystavený exponát pochází z roku 
1880. Nechybí ani obaly od vánoč-
ních kolekcí, historické skřipce na 
svíčky a světýlka.
 Výstava ovšem, jak už je v měl-
nickém muzeu tradicí, není pouze 
na koukání. Smysly si mohou nejen 
děti procvičit při určování materiálů, 
ze kterých se ozdoby vyráběly. Dal-
ší interaktivní aktivitou je mapa pro 
umístění obrázků ozdob na místo je-
jich výroby. Děti i dospělí také mají 
možnost zavěsit papírek se svým ta-
jemstvím na strom splněných přání 
u vchodu do sálu. K výstavě budou 
po celý advent probíhat projekty pro 
přihlášené školy s vyráběním replik 
historických ozdob.
 Výstava byla zahájena progra-
mem, jehož ztvárnění se opět ujali 
sami muzejníci. Do pravé vánoční 
atmosféry naladily návštěvníky ver-

 zVánoční večerní běh s anděl-
skou stezkou v Líbeznicích
Vánoční večerní běh je neobvyk-
lý závod s předvánoční atmosfé-
rou, kdy se z místních ampliónů 
ozývají koledy a všechny organi-
zátorky jsou v andělském s bílou 
svatozáří. Trať je dlouhá přibližně 
5 km a vede líbeznickými ulič-
kami do vedlejších vesnic a zpět. 
Součástí této akce je i Andělská 
cesta, která je určena pro rodiny 
s dětmi a je dlouhá 2 kilomet-
ry. Závodníci  se postaví na start 
v pátek 8. prosince v 19 hodin 
a ti, kteří si vybrali Andělskou 
stezku se na ní vydají v 18 hodin. 
 Po sportovním a zároveň ro-
mantickém výkonu za světla sví-
ček a čelovek si všichni mohou 
odpočinout na předem sjednaném  
místě, ohřát se svařeným vínem 
a doplnit chybějící cukry vánoč-
ním cukrovím či vánočkou.

 zVánoční ples v Cítově 
Sbor dobrovolných hasičů pořádá 
tradiční vánoční taneční setkání 
občanů Cítova. Zahájení pleso-
vé  sezóny proběhne v pátek 8. 
prosince od 20 hodin v místním 
kulturním domě. K tanci i k po-
slechu zahraje hudební skupina 
Tomáše Kindla a chybět nebude 
ani bohaté občerstvení. 

Vánoční 
střípky

nisáže zpívání koled v dobových in-
teriérech a kostýmech i vtipná scén-
ka o vánoční kolekci.
 Expozice potrvá ve velkém sále 
Regionálního muzea Mělník do 7. 
ledna 2018. Těšíme se na vás! 
 KrF

ADVent V obřístVí
V Obříství se náves rozzářila již poslední listopadovou sobotu. Obecní úřad Obříství ve spolupráci s Mateř-
skou školou a Základní školou Obříství pořádal vánoční jarmark. 

Slavnostní program zahájila v 16 ho-
din osobně starostka Jitka Zimová. 
Program byl bohatý, děti z mateřské 
školy a ti větší, školáci, zazpívaly 
pásmo vánočních koled. Písně s vá-
noční tématikou zazpívaly amatér-
ské zpěvačky, tři děvčata ze základní 
školy.  Program vyvrcholil rozsvíce-
ním vánočního stromu. 
 Mimochodem, víte, odkud pochá-
zí vánoční strom na návsi v Obří-
ství? Vyrostl přímo v obci. Místnímu 
úřadu jej totiž věnovali manželé Bí-
brlikovi z Obříství. Už jim na dvor-
ku „přerůstal“ přes hlavu. 
 Součástí zahájení adventu bylo 
také konání mini jarmarku, kde míst-
ní podnikatelé prodávali své výrob-

ky. Děti si mohly  u  betlému vyrobit 
svícínky z jablíček. Paní místosta-
rostka Renáta Šulcová a zastupitel 
Milan Šnajdr se od sedmnácté hodi-
ny věnovali losování bohaté tombo-
ly. 
 Do tomboly přispěli firmy: Arbo-
eko s.r.o., masáže Esme, kosmetický 
salón Kopretinka, Sauna na návsi, 
Hanka Mochov s.r.o., Olga Štorm 
a Michaela Teboui. Po celou dobu 
byl pro návštěvníky k dispozici čaj 
a štrúdl od starostky. 

Jitka Zimová, starostka 
obce Obříství

red
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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

+420 720 987 744

PŘIVÝDĚLEK VE VAŠEM BYDLIŠTI

 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

PETROTRANS, s.r.o. přijme 

šikovné řidiče s ŘP sk. C,E  
pro pracoviště Kralupy n. Vlt.

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
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MaNdLoVÉ KoŠíČKY

NePeČeNÝ CheeSeCaKe 
Se SiRuPeM Z gRaNáToVÝCh jaBLeK

Doba�přípravy:�
15�minut�příprava,�15�minut�pečení,�
2�hodiny�chlazení

 zSuroviny:
200 g hladké mouky, trochu na 
vysypání formiček
100 g másla, trochu na vymazání 
formiček
60 g mletých mandlí
50 g moučkového cukru
2 žloutky

 zKrém:
250 ml mléka
2 lžíce hladké mouky
200 g změklého másla
200 g moučkového cukru
1 žloutek
2 lžíce mandlového likéru

Doba�přípravy:�30�minut�
příprava,�6�hodin�chlazení�

 zSuroviny:
máslo na vymazání formy
250 g sušenek Lotus, rozmixo-
vaných
 100 g másla, rozpuštěného 
a mírně zchladlého

 zNáplň:
¾ sáčku mleté želatiny
700 g čerstvého smetanového 
sýry (lučina, philadephia,  
popř. mascarpone)
450 g jogurtu řeckého typu
85 g krupicového cukru
2 lžičky citronové šťávy 
2 lžičky citronové kůry
dřeň z jednoho vanilkového 
lusku, nemáte-li, použijte lžičku 
extraktu

 zNa sirup a dokončení:
šťáva z granátových jablek (kou-
píte ji v obchodech se zdravou 
výživou) nebo ji získejte z kou-
pených granátových jablek
120 g krupicového cukru
2 lžíce světlého kukuřičného 
sirupu
hrst jadérek z granátového jablka

Ze surovin vypracujte na mírně po-
moučeném vále těsto. Potom těsto 
zabalte do fólie a nechte v lednici 
dvě hodiny odpočívat. 
 Troubu předehřejte na 150 stup-
ňů, máte-li horkovzdušnou, stačí 
130 stupňů. Formičky vymažte más-
lem, vysypte moukou a kousky těsta 
rovnoměrně vytlačujte do formiček. 
Pečte do zlatova a ihned po upečení 
vyklopte košíčky z formiček. 
 Na krém svařte mléko s moukou. 
Do vychladlé směsi vešlehejte žlou-
tek. V misce utřete máslo s cukrem 
a postupně do něj zatřete mléčnou 
směs. Krém dochuťte likérem. 
 Košíčky plňte pomocí cukrářské-
ho sáčku, ozdobte čokoládovou po-
levou a mandlemi.

Dortovou formu (průměr 20 cm) 
vymažte máslem a vyložte pečí-
cím papírem. Zbylé přísady na 
sušenkový základ zpracujte na 
drobenku, upěchujte na dno for-
my. Zakryjte fólií a nechte hodinu 
chladit. 
 Na náplň dejte do ohnivzdorné 
misky želatinu a 1,5 lžíce stude-
né vody. Nechte bobtnat asi deset 
minut. Prošlehejte čerstvý sýr, jo-
gurt, cukr, vanilku, šťávu a kůru 
z citronu dohladka. Misku se žela-
tinou zahřívejte asi dvě minuty ve 
vodní lázni. Rozpuštěnou želatinu 
za stálého šlehání vmíchejte do ná-
plně. Náplň nalijte na připravený 
sušenkový základ, uhlaďte povrch, 
přikryjte fólií a nechte nejméně  
6 hodin chladit.
 Do rendlíku dejte šťávu z graná-
tových jablek, cukr a sirup. Za stá-
lého míchání vařte 35 minut. Sirup 
by měl zhoustnout a ztratit zhruba 
polovinu původního objemu. 
 Dort nakrájejte na dílky, nožem 
namočeným v horké vodě. Poka-
pejte připraveným sirupem a oz-
dobte granátovými zrnky.

PeRNíČKY

PáR TiPů Na 
VáŠ VáNoČNí

STůL

Doba�přípravy:�
�30�minut,�pečení�10�minut

 zSuroviny:
300 g hladké mouky
150 g cukru a 2 – 3 lžíce medu
na tři špičky nože jedlé sody
50 g změklého másla 
2 vejce
50 g ořechů nebo mandlí, mle-
tých (lze vynechat)
špetka mleté skořice, 4 rozdrcené 
kuličky nového koření
trocha citronové kůry
1 – 2 lžíce kakaa

 zNa polevu:
 2 bílky
 280 g moučkového cukru
 šťáva z půlky citronu

 zNa potření:
 žloutek rozmíchaný se lžící vody

 Na těsto smíchejte všechny uvede-
né suroviny. Vypracujte vláčné těsto. 
Podle potřeby (záleží na konzistenci 
medu) přidejte ještě trochu mouky, 
aby těsto mělo správnou konzisten-
ci pro rozválení. Těsto vyválejte na  
3 mm vysoký plát a vykrajujte per-
níčky. Můžete je péct na vymaza-
ném plechu či na plechu vyloženém 
pečícím papírem. Potřete je rozšle-
haným vejcem a pečte v troubě tep-
lé 175 stupňů do zlatova. Trvá to jen 
chvilku, zhruba do deseti minut.
 Bílkovou polevu ušlehejte ze 
všech přísad a pusťte se do zdobení. 
Polevu lze dobarvit potravinářskými 
barvami, perníčky zdobit cukrovými 
perličkami, záleží jen na fantazii. 

RYBí PoLÉVKa
Doba�přípravy:�45�minut

 zSuroviny:
  250 g rybího masa, včetně hlavy 
 a mlíčí
 2 lžíce hladké mouky
  200 g zeleniny
 (mrkev, celer, petržel)
 100 g másla
 sůl a pepř na dochucení
 jemně nasekanou petrželovou nať
 osmažené kostičky chleba

Kousky ryby dejte do většího hrnce, 
zalijte studenou vodou, přiveďte do 

varu a pozvolna vařte ještě 15 minut.
Na másle osmahněte zeleninu po-
krájenou na kousky, zaprašte mou-
ku a za stálého míchání dvě minuty 
smažte, poté zalijte hrnkem studené 
vody a rozmíchejte. Přes hrnec po-
ložte cedník a na základ se zeleni-
nou a jíškou nalijte zchladlý rybí 
vývar. Polévku dobře promíchejte, 
vařte přibližně dvacet minut do kré-
mova. Přidejte na úhledné kousky 
nakrájené rybí maso a mlíčí, ochuťte 
solí a pepřem, posypejte petrželkou. 
Podávejte s opečenými chlebovými 
krutonky.

Dobrou 
chuť
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Doba�přípravy:�30�minut

 zSuroviny:
1 kg brambor
2 jarní cibulky
sůl a pepř na dochucení
250 ml majonézy
2 lžíce natě jarní cibulky nebo na-
sekanou pažitku
 zZálivka:
6 lžic olivového oleje
2 lžíce vinného octa
1 lžíci citrónové šťávy
1 lžíci dijonské hořčice
sůl
pepř

Doba�přípravy:�55�minut,�4�½�ho-
diny�na�kynutí

 z  Suroviny (všechny by měly 
mít pokojovou teplotu):
500 g prosáté polohrubé mouky
120 g krystalového cukru
100 g rozpuštěného másla
1 lžíce rozpuštěného sádla
1 kostka (42 g) droždí
1 vejce a 1 žloutek
250 ml mléka
¼ lžičky soli
hrst vlašských ořechů
hrst rozinek namočených v rumu
hrst sekaných mandlí na posy-
pání
špejle (aby vánočka držela tvar), 
1 vejce na potření

Droždí rozdrobte do velké mísy, 
přidejte lžíci cukru, část mlé-
ka a promíchejte. Přidejte vejce 
a žloutek, znovu promíchejte. Po-
stupně přidejte máslo, sádlo, mou-
ku, sůl a zbytek cukru, nakonec 
zbylé mléko.
 Pečlivě propracujte vařečkou, 
pak těsto vyklopte na vál a pro-
hněťte rukama. Chvíli to potrvá, 
těsto by mělo být pružné a nesmí 

 zSuroviny:
300 g pravého marcipánu
100 g moučkového cukru
2 bílky
80 mletých mandlí
1 vejce
100 g mandlí na plátky
150 g kvalitní čokolády

 Brambory se slupkou dejte do 
hrnce, zalijte vodou a vařte doměk-
ka. Trvá to zhruba 10 – 15 minut. 
Slijte vodu a brambory oloupejte. 
Nakrájejte na stejně velké kousky 
a dejte je do mísy. Přidejte najemno 
nakrájenou jarní cibulku. 
 Do uzavíratelné sklenice dejte 
veškeré suroviny na zálivku a dů-
kladně protřepejte. Hotovou záliv-
kou polijte ještě teplé brambory. 
Nechte vychladnout, přidejte ma-
jonézu, podle potřeby dokořeňte 
a promíchejte. Salát dejte chladit asi 
na půl hodiny. Ozdobte natí z cibul-
ky nebo pažitkou a podávejte.

se lepit. 
 Vytvarujte bochánek, dejte zpět 
do mísy, zakryjte utěrkou a nechte 
kynout na teplém místě. Doba ky-
nutí je 3 – 4 hodiny. Přidejte ořechy 
a rozinky, opatrně zapracujte do 
vykynutého těsta. Těsto rozdělte na  
9 bochánků, rukama je vyválejte na 
stejně dlouhé prameny. 
 S pletením začínejte vždy od 
středu, prameny mají tendenci se 
vytahovat a měnit délku. Spodní 
díl pleťte ze čtyř, dbejte na hezky 
spletené boky, ty budou ve výsled-
ku vidět. Druhé patro pleťte ze tří, 
poslední, třetí, ze dvou pramenů. 
Konce zahněte dospodu vánočky. 
Jednotlivá patra vždy splácněte 
hřbetem ruky, než usadíte další pa-
tro. Celou vánočku zpevněte proti 
sobě zapíchnutými špejlemi. 
 Předehřejte troubu na 220 stup-
ňů. Mezitím nechte vánočku ještě 
30 minut kynout na plechu. Potřete 
ji rozšlehaným vejcem, posypte na-
sekanými mandlemi. Pečte prvních 
5-10 minut na 220 stupňů, potom 
zhruba čtvrt hodiny na 150 a zbý-
vající čas už jen na 100 stupňů. Vy-
chladlou vánočku pocukrujte. 

Doba�přípravy:�20�minut�příprava,�
20�minut�pečení

 Troubu předehřejte na 180 stup-
ňů. Plech vyložte pečícím papírem. 
Marcipán prohněťte s moučkovým 
cukrem, moukou, bílky a mletými 
mandlemi. Hmotou naplňte cukrář-
ský sáček se širokou špičkou a na 
plech tvarujte rohlíčky.
 Rohlíčky potřete rozšlehaným 
vejcem, posypte plátky mandlí 
a pečte 15-20 minut do zlatova. Vy-
chladlé rohlíčky namáčejte v roz-
puštěné čokoládě. Fantazii se meze 
nekladou. Skladujte je na plechu 
vyloženém papírem či na mřížce, 
dokud čokoláda neztuhne.

BRaMBoRoVÝ SaLáT

VáNoČKa

MaRCiPáNoVÉ RohLíČKY 
      S ČoKoLádou

Inspirováno�časopisem�Apetit�12/2016,�12/2006,�12/2004

 zSuroviny:
1 plechovka kondenzovaného 
slazeného mléka
250 ml smetany ke šlehání 33%
250 ml mléka
4 žloutky
2 lžíce cukru krupice
1/2 vanilkového lusku (můžete 
nahradit vanilkovým cukrem)
300 ml tuzemského rumu

 V hrnci vyšleháme žloutky s cuk-
rem do pěny. Poté přidáme mléko, 
smetanu, kondenzované mléko a vy-
škrábnutý obsah vanilkového lusku. 
Směs za stálého šlehání metličkou 
pomalu přivedeme k varu. Šleháme 
až do zhoustnutí, hustota by měla 
být jako řidší pudink (po vychladnu-
tí ještě zhoustne). Hrnec odstavíme 

VajeČNÝ LiKÉR

a ušlehanou směs necháme vychlad-
nout. Po vychladnutí vmícháme tu-
zemský rum a nalijeme likér do při-
pravené litrové láhve nebo do dvou 
menších. Vaječný likér skladujeme  
v lednici nebo na chladném místě.
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RouDnice Má sVůj Vánoční stRoM
V úterý 28. 11. v dopoledních hodinách umístily roudnické městské 
služby na Karlovo náměstí letošní vánoční strom. Slavnostně byl roz-
svícen v neděli 3. 12. v 17 hodin. 

Stříbrná forma smrku pichlavého 
o výšce 11,5 m a stáří 35 let byla 
převezena z pozemku dárce v Ho-
rymírově ulici, kde ji odborní pra-
covníci skáceli a připravili k trans-
portu. Po zhruba dvou hodinách byl 
strom již umístěn na svém tradič-
ním místě, na Karlově náměstí.

„Děkuji�dárci,�panu�Malému,�i�pra- 
covníkům� městských� služeb,� díky�
kterým� letos� opět� máme� krásný�
strom,�který�nám�všem�bude�v�prů-
běhu�svátků�dělat�radost“, řekl sta-
rosta města Vladimír Urban.
 Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu proběhlo již v neděli  

ŽiVý betléM V DDM

Předvánoční čas si návštěvníci mo-
hou zpříjemnit poslechem vánoč-
ních písniček v podání Pěveckého 
sboru DDM. Na podiu se letos po-
prvé představí i ti úplně nejmenší ze 
zájmového útvaru Taneční krůčky. 
Jako poletující vločky se na pódiu 
budou vznášet dívky z tanečního 
kroužku Mix dance.
 Na své si přijdou nejen malí i vel-
cí kreativci. Máme pro ně v teple 

Už za pár dní se rozezní v Domě dětí a mládeže vánoční koledy. V ne-
děli 17. prosince, v čase 14.00 - 17.00 hod, se opět po roce bude konat 
tradiční prosincová akce Živý Betlém.

Domečku připravené tvořivé díl-
ničky, zdobení perníčků, pouštění 
lodiček a prodejní výstavu s vá-
noční tématikou. Před Domečkem 
si prostřednictvím krátké divadelní 
scénky společně připomeneme, jak 
to bylo s narozením Ježíška (v 15.00 
a 16.00 hod). 
 Těší se na vás kolektiv DDM a  
také zvířátka ze Zooparku Zelčín.
 red

3. prosince na roudnickém Kar-
lově náměstí. Těšit jste se mohli 
z vystoupení roudnických dětských 
sborů, žáků ZUŠ Roudnice n. L., 
Podřipského žesťového kvintetu, či 
uskupení Happy Day Quintet. 
 Adventní dění v Roudnici bude 
pokračovat v pátek 8. prosince od 
19 hodin, kdy v sále KD Říp na-
bídne paní Eva Pilarová ve svém 
programu vánoční domácí a světo-
vé melodie společně s klasickými 
českými koledami. 

 Husovo náměstí ožije v sobotu 
9. prosince vánočními trhy s dopro-
vodným programem. 
 Druhá adventní neděle pak bude 
mít komornější styl. Dopoledne od 
11 hodin zazní koledy u stromečku 
na Karlově náměstí a odpoledne 
od 17 hodin se uskuteční v kostele 
Narození Panny Marie Adventní 
koncert mimořádného vokálního 
tělesa, Českých madrigalistů, sboru 
založeného již v roce 1929. 
 red
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Mělnická Vánoční AtMosféRA 

Vánoční stRoMy 
V neRAtoVicích

hAlloweenský 
lAMpionoVý pRůVoD 

Již od 14 hodin se 26. listopadu náměstí Míru zaplnilo davy 
návštěvníků, kteří přišli přivítat nastávající adventní čas. 
Na první adventní neděli si museli ještě týden počkat, to 
však zdaleka neubralo na atmosféře, která zde nastala. 

Město Neratovice je známé svou raritou, kterou je železniční trať ve-
doucí přes náměstí. Stejně zajímavý je i vánoční strom, který se na 
náměstí každoročně rozsvěcí o Svatobarborském jarmarku. 

V podvečer halloweenské noci se děti z mlazické školky vydaly na stra-
šidelnou cestu ztemnělými ulicemi mělnické čtvrti Mlazice.

Strom nedovážíme, jako je tomu 
v jiných městech, zdobíme živý, 
který na náměstí roste. Odpadají 
nám tak starosti s jeho kotvením a se 
zajištěním bezpečnosti. A protože 
uprostřed náměstí není žádný vhod-
ný solitér, zdobíme hned stromy 
dva, které rostou v těsné blízkosti. 
Jsou osvětlené modrými řetězy a bí-
lými „padajícími“ rampouchy a vrš-
ky stromů zdobí kometa a hvězda. 

Od prosince 2014 doplňuje stromy 
a zdobí náměstí i světelná postava 
anděla umístěná uprostřed kašny. 
Letošní vánočních strom se poprvé 
rozzářil v rámci Svatobarborského 
jarmarku 3. 12. 2017.  Na jarmarku 
nechyběly oblíbené vánoční speciali-
ty, originální vánoční dárky a s vlast-
ními výrobky se představili žáci 
a studenti neratovických škol a oby-
vatelé Domu kněžny Emmy.  red

Stánky, jenž do posledního místečka 
zaplnily náměstí i přilehlou Svato-
václavskou ulici, nabízely pestrý 
sortiment nejrůznějšího zboží. Ná-
vštěvníci si mohli nejenom pochut-
nat na kvalitních domácích produk-
tech, ale již si nakoupit i něco pod 
stromeček. Ohřát se mohli svařeným 
vínem či horkou medovinou nebo 
mohli zavítat do vinařského stanu, 
kde probíhala degustace výrobků 
místních, ale i „přespolních“ vinařů. 
 Když se po setmění rozzářil vá-
noční strom, atmosféra byla doko-
nalá. Zavládla předvánoční pohoda, 
kdy se potkávají přátelé a známí, aby 
si popovídali, či třeba se jenom tak 
pozdravili. Poděkování patří všem, 
kteří svým úsilím a obětavostí do-
kázali vytvořit tuto atmosféru. A ti, 
kteří nemohli zavítat, si vše mohou 
vynahradit nyní každý víkend, kdy 
zde až do 17. prosince budou probí-
hat adventní trhy.
 Bedřich Marjanko     

VÍTÁNÍ ADVENTU                                             
 Foto: Spolek Světlonoška

Smyslem průvodu bylo odehnat 
duchy a ostatní strašidelné bytos-
ti z blízkosti našich domovů. Děti 
moc dobře věděly, že pokud budou 
pořádně svítit lampionky, nemůže 
se jim nic špatného přihodit, a proto  
v doprovodu svých rodičů neohrože-
ně vyrazily vstříc nástrahám tmavého 
města. Musely projít kolem příbytku 
ošklivého žabáka, hrůzostrašného 
domu bubáků a ještě zvládnout stez-
ku odvahy na dopravním hřišti města 
Mělník, což byl cíl cesty. 
 Po zdolání dobrodružného puto-
vání, čekala na všechny zúčastněné 

zasloužená odměna v podobě slad-
kého i slaného občerstvení a grilova-
ných buřtíků. 
 Akci by nebylo možné uspořádat 
bez pomoci a sponzorských darů ro-
dičů, a to nejen školkových, a bez 
vstřícného přístupu města Mělník, 
zejména paní Podivínské, která nám 
umožnila vstup do areálu dopravní-
ho hřiště a věnovala nám svůj čas. 
Pomoci všech si velice vážíme, moc 
za ni děkujeme a budeme se těšit 
zase na příště.
 Za kolektiv MŠ 
 napsala Mgr. Hana Doušová

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



KOšÍK pLNý pOhOdy        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   20

Vysvětlení podává zakladatelka sou- 
boru Mgr. Hana Šmídová, když 
vzpomíná na dobu, kdy měl soubor 
vystoupit na první přehlídce a neměl 
ještě žádný název: „Část� souboru�
byla�nastydlá,�a� tak�jsme�to�vyřeši-
li� šalamounsky,� abychom� případný�
neúspěch�svedli�na�neratovické�eko-
logické�prostředí.�Pak�už�jsme�se�do-
stali�do�povědomí�a�bylo�nám�líto�se�
přejmenovat.“
 V letošním roce soubor osla-
vil již čtvrt století své existence 
a za tuto dobu má stovky koncertů  
a vystoupení. Před pěti lety se Chra-
pot stal členem Unie českých pě-
veckých sborů a úzce spolupracuje  
s Mělnickým kulturním střediskem. 
Pravidelně se schází každé úterý 
v  Masarykově kulturním domě. 
V současnosti má sbor celkem 27 
členů a je rozdělen do čtyř hlasů – 
soprán, mezzosoprán, alt a bas.
 A právě v mělnickém kulturním 
domě, přesně řečeno ve vestibulu na 
schodech, zazní ve středu 13. pro-
since od 18 hodin vánoční koledy 
v převážně acapellových úpravách, 
kdy se na závěr mohou ke sboru při-
pojit i posluchači.  mar

Královské město Slaný zve 
všechny děti a dospělé na tradiční 

Novoroční ohňostroj
Masarykovo náměstí ve Slaném 

pondělí 1. ledna 2018 od 18 hodin

2018

Vánoční konceRt nA schoDech

CHRAPOT Foto:archiv souboru

Tak se nazývá již tradiční koncert mělnického pěveckého smíšeného sboru Chrapot pod vedením Marie 
Maříkové. Mnozí se jistě zarazí nad tímto poněkud neobvyklým názvem tohoto tělesa. 

Zveme vás na společný koncert a zpěv koled, který se bude konat dne 
25. prosince 2017 od 16 hodin v proboštském kostele sv. Petra a Pavla  
v Mělníku. Zpívat bude paní Vlasta Šamanová (soprán) a paní Jana Grosso-
vá (alt). Na varhany bude hrát Vladimír Hradec. Při vstupu každý dostane 
texty zpívaných koled a každý, kdo může zpívat, se zúčastní zpěvem. Ti, 
kteří zpívat nedovedou, mohou jen poslouchat a vzpomínat. 
 Vstupné je dobrovolné, příspěvky budou použity na opravy varhan ve 
farnosti Mělník. 
 Vladimír Hradec, varhaník kostela sv. Vavřince, Mělník-Pšovka

poZVánkA 
nA ZpíVání koleD

VARHANy KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

Vánoce jsou před námi a s tím i Štědrý večer. Bývá zvykem, že o Štěd-
rém večeru zpívá koledy celá rodina. Doma nebo v kostele.
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polAbské Vánoční tRhy

 Vánoční trhy v Lysé nad Labem 
se tradičně konají od pátku do neděle 
v týdenním intervalu. Již první ví-
kend od 1. do 3. prosince jste si moh-
li nakoupit nadílku pro vaše ratolesti, 
kterým ji nadělil Mikuláš s jeho dru-
žinou andělů a čertů. 
 Více než dvě stovky prodejců na 
Polabských vánočných trzích na-
bídnou vánoční dárky od potravin 
a lahůdek přes knihy, porcelán, kos-
metiku, textil, oděvy, hračky, zlaté 
šperky či luxusní kožené zboží. Mezi 
nejoblíbenější dárky patří vánoční 
ozdoby. Ve valné většině je zboží od 
prvovýrobců, tudíž za velmi příznivé 
ceny. Po celou dobu vánočních trhů 

je připraven trh uměleckých řeme-
sel a dílničky pro děti, hrací koutky 
a skákací hrad. Dále zde bude k vi-
dění papírový betlém z nejhezčích 
papírových figurek, vytvořených pro 
loňské překonání rekordu, kdy se 
jich tu sešlo kolem 800 kusů.
 Návštěvníci mohou porovnat, jak 
šel čas vánočními trendy. Budou 
moci zavzpomínat v rámci ukázek 
staročeských a retro vánoc, přenesou 
se do současnosti a nahlédnou i do 
budoucnosti.
 Polabské vánoční trhy se od ji-
ných odlišují pestrým doprovodným 
programem, který začíná pátečním 
pásmem koled a říkanek dětí ze zá-

„Nesem�vám�novinky�z�polabské�krajinky,�pozor�dejte“���

 soutěŽ 
Vypečené cukRoVání

Redakce hobby magazínu Receptář a Výstaviště Lysá nad Labem vy-
hlašují soutěž pro všechny, kteří doma pečou vánoční cukroví. Pro 
návštěvníky je připravena soutěž „Vypečené cukrování“.

Soutěž je určena všem hobby cukrářům, cukrářkám a milovníkům tradič-
ních i netradičních originálních vánočních cukrátek, kteří do úterý 13. pro- 
since doručí na výstaviště v Lysé nad Labem (poštou nebo osobně) zásil-
ku 10 vlastních identických vzorků od jednoho druhu vánočního cukroví.
Půjdete-li nakoupit dárky na Mikulášské trhy (1. – 3. 12.) nebo Stříbrné 
trhy (8. – 10. 12.), tak přineste soutěžní cukroví, odevzdávat se bude na 
informačním stánku. Uzávěrka soutěže bude 12. 12. 2017. Cukroví bude 
vystaveno v hale C u pódia. Všichni finalisté obdrží hodnotné věcné ceny 
a roční předplatné hobby magazínu Receptář. 

kladních škol a soutěží „Polabské 
vánoční zpívání“. Sobota 2. prosince 
vyvrcholí čertovským rejem a miku-
lášskou nadílkou. Celé odpoledne 
budou pro děti připraveny soutěže 
o sladké odměny. 
 Druhou sobotu 9. 12. se uskuteč-
ní koncert „Vánoce hrajou glorija“ 
zpěváka Petra Kotvalda se skupinou 
Trik a komorního orchestru P.K. Na 
další dny jsou připraveny hudební, 

taneční a sportovní vystoupení dět-
ských souborů, ochutnávky nebo 
hrací plochy pro děti. 
 Vše vyvrcholí v sobotu 16. pro-
since, kdy proběhne finále soutěže 
„Vypečené cukrování“ s Jiřím Štěd-
roněm a v podvečer zazáří na obloze 
monumentální ohňostroj. Ale tím, 
to ještě nekončí, v neděli odpoledne 
vystoupí Hasičský dechový soubor 
z Lysé nad Labem.

Další koncert se uskuteční v neděli 10. prosince od 19 hodin, kdy vystou-
pí jeden z nejžádanějších saxofonistů Michal Žáček společně se zpěvákem, 
multiinstrumentalistou a především skvělým kytaristou Máriem Šeparovi-
čem, kterému se právem přezdívá „ostravský  Eric Clapton“. 
 Poslední neděli před Štědrým dnem, 17. prosince, se zde ve stejný čas 
představí herečka a zpěvačka Zora Jandová za doprovodu svého manžela 
všestranného hudebníka a skladatele Zdeňka Merty.  red

ADVentní konceRty 
nA ZáMku liblice

Prostory zámku Liblice již zní hudbou, která připomíná adventní dobu. 
Od 26. listopadu zde proběhlo  několik vánočních koncertů.
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 Asi nejoblíbenější vůní je ta z jehličí – borovice, smrčí, jalovec  
a  jedlové větvičky se na stole i hezky vyjímají.  
  Pokud máte rádi letní vůně můžete si vyrobit tzv. potpourri. Jehličí, 

skořici, rozmarýn, levanduli, kousky suchého citronu, pomerančové 
plátky nebo sušená kůra, malé šišky, badyán a poupata nebo plátky 
růží – to všechno dokáže pravé zázraky. Nejen, že tyto ingredien-
ce vložené do sklenice či položené do mističky hezky vypadají, ale 
budou pomalu uvolňovat své vůně do prostoru. Pokud je zabalíte 
do celofánu a ozdobíte mašličkou, máte vkusně naaranžovaný dárek 
pro přátele. 
  Borové šišky také pomohou provonět domov - intenzitu jejich vůně 

můžete ještě podpořit pomocí různých olejů. 
  Proti nespavosti pomáhá levandule. Výrazné aroma této fialové 

bylinky je dostatečně silné, dokáže svou vůní zaplnit i váš šatník,  
a rozmarýn, jedle a citronová kůra pomáhá vzduch doma osvěžit. 
  Svou službu vám prokáže i želatina, kterou si uvaříte podle návodu. 

Přidejte lžičku soli, trochu potravinářského barviva a 20 kapek vůně, 
kterou máte rádi a kouzlo je hotové. Pak už stačí nalít do mističek 
a nechat ztuhnout.   
  Ke kouzlu Vánoc neodmyslitelně patří i další úžasné věci – klasická 

vůně svařeného vína, punče a grogu. Ale i ty lze ozvláštnit. Grog 
nemusí být jen čaj s rumem. Zkuste místo obyčejného čaje ten pe-
čený, výsledek vás možná příjemně překvapí, stejně jako svařený 
cider s ovocem, skořicí a badyánem.   
 Hezké sváteční dny.  

Možností, jak provonět byt vánoční vůní  je hodně...

 VáNoČNí VůNě
doBRÉ RadY do KuChYNě

V prosinci, kdy by zahrada měla odpočívat pod sněhovou pokrývkou  
uspaná mrazem, by měl dobrý hospodář pozemek občas projít a zkon-
trolovat ho. 

PRoSiNeC 
RadY do ZahRadY

Na záhonech je jen mrazuvzdorná 
vytrvalá zelenina – petržel, pastiňák, 
růžičková kapusta a kadeřávek. Špe-
nát a zimní salát snášejí teploty pod 
bodem mrazu jen v určitém úseku 
vegetačního období.
 Právě zimní měsíce jsou vhodné 
k tomu, abychom si udělali plány na 
příští vegetační období a uvážili, co 
by bylo vhodné na zahradě vylepšit. 
 Pokud není opravdu tuhá zima, je 
možné přerýt kompost, obílit kmeny 
ovocných dřevin jako ochranu pro-
ti mrazovým trhlinám, které vzni-
kají velkými změnami teplot mezi 
dnem a nocí v předjaří. Vhodné je 
kontrolovat i přikrývku ze slámy 
nebo chvojí na záhonech a ochranu 
stromků proti okusu.  
 Prosincová sněhová přikrývka je 
vítaná – sypký a lehký sníh pomůže 
zavlažit dřeviny a je dobrou ochra-
nou před mrazy. Pokud je ale sněhu 
nadbytek nebo je těžký a mokrý, 
hrozí rostlinám poškození. Stromy 
i trvalky může poškodit holomráz - 
během dlouhodobějšího mrazu, bez 
sněhové pokrývky, výhony dřevin 
promrzají a jsou velmi křehké. V ta-
kovém případě lze rostliny chránit 
jutovými pytli nebo netkanou textí-
lií.
 Mezi další práce, kterými lze 
vyplnit zimní čas, patří kontrola 
uložených cibulí a hlíz, probírka 
a likvidace poškozené nebo nahni-

lé zeleniny či ovoce, přikrmování 
drobného ptactva. Pokud v krbu 
topíte dřevem, využít popel na za-
hradě je užitečná věc. Můžete jej sy-
pat na kompost nebo v přiměřeném 
množství přímo na záhony. Je boha-
tý na vápník a různé živiny, na jaře 
funguje třeba jako účinná ochrana 
před slimáky.  

Možná by bylo dobré si připome-
nout i některé prosincové pranosti-
ky. 
• Když v prosinci hrom ještě hučí, 
rok příští stále vítr fučí.
• Jaké zimy v prosinci, taková tepla 
v červnu. 
• Po studeném prosinci bývá úrod-
ný rok.
• Není-li prosinec studený, bude 
příští rok hubený. 
• Když vánoce obílí stromy sně-
hem, tak je posype jaro květem.

Vánoce – to je kouzelné téma, o němž se dají popsat 
stohy papíru. A také je to pro většinu z nás 
nejkrásnější období roku. Touto dobou 
už mají pilné hospodyňky největší 
úklid za sebou, napečeno a krásně 
nazdobený byt. Ale pořád 
máte pocit, že tomu 
něco chybí?

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

 Legenda ze 12. století, zapsaná 
kronikářem Kosmasem, pokládá Říp 
za místo, kde se usadili první Slova-
né, vedení praotcem Čechem. O něm 
píše v 16. století také Václav Hájek 
z Libočan, podle něhož byl praotec 
Čech pochován v nedaleké Ctiněvsi.  
 Říp je sopečného původu a s výš-
kou asi 455 metrů ční nad okolní 
rovinu. Je pokryt smíšeným lesem, 
z jeho vrcholu není možné pozoro-
vat okolní krajinu, výhledy nabízí 
pouze několik výseků a skalních vy-
hlídek. Přímo na horu vede několik 
tras, které končí u turistické chaty 
z roku 1907, která slouží jako výlet-
ní restaurace.  
 Na samém vrcholu stojí nádherná 
románská rotunda zasvěcená jedno-
mu z patronů země české, sv. Jiří. 

Poprvé je zmiňována roku 1126, kdy 
nechal kníže Soběslav I. stávající 
kostelík opravit a rozšířit na paměť 
vítězství proti německému králi Lo-
tharu III v bitvě u Chlumce. Stavba 
se během doby (zejména v 17. a 18. 
století) stala oblíbeným poutním 
místem. 
 Od poloviny 19. století Říp slou-
žil jako cíl táborů lidu a národních 
manifestací. Současnou podobu zís-
kala rotunda koncem 19. století.  
 Roku 1868 zde byl vyzvednut 
a do Prahy slavnostně dopraven je-
den ze základních kamenů Národní-
ho divadla. 
 Stále větší oblibu si v mnoha 
rodinách získává právě tradiční 
novoroční výstup na horu Říp, 
který se bude konat i letos.  

Na hoRu ŘíP Se KoNá KaŽdoRoČNí
NoVoRoČNí VÝSTuP

VíTe, Že … 

Národní kulturní památka, hora Říp nedaleko Roudnice nad Labem, 
dala vzniknout mnoha pověstem spojeným s osidlováním naší země, je 
tak spojena s českou mytologií a historií.
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RÝMoVNíK  Plectranthus argentatus

PŘíRodNí LÉKáRNa

U nás se pěstuje jako pokojová rost-
lina, která dorůstá výšky kolem 20 
cm, výhony pak mohou větvit až do 
90 cm. Celoročně vyžaduje dostatek 
světla a v létě i slunečního svitu. Zá-
livku není nutné přehánět, ale pozor, 
nesnáší sucho. V letním období je 
možné ji s květináčem přemístit na 
balkon nebo terasu. 
 Celkově je rostlina charakterizo-
vána jako nenáročná bylinka s vý-
znamnými léčivými účinky. Příjem-
ně voní po mátě a eukalyptu, toto její 
výrazné aroma však mimo jiné skvě-
le funguje jako odpuzovač hmyzu. 
Rýmovník je všestranným domácím 
pomocníkem, listy lze využít při pří-
pravě pokrmů, do salátů nebo na do-
chucení zvěřiny či marinád. Pomůže 
při nespavosti jeden lístek na polštář 
a krásné sny vás neminou. 
 Čaj z rýmovníku úžasně uvolňuje 
dýchací cesty, navíc pomáhá snižo-
vat krevní tlak a poradí si i s vyšším 
cholesterolem. 

 Pokud vás trápí rýma nebo ast-
ma, dejte si na noční stolek misku 
s vodou a do ní natrhejte několik 
rýmovníkových listů. Silice, které se 
z nich uvolňují do vody, jemně pro-
voní pokoj, umožní lepší dýchání 
a pomohou s relaxací, dokonce prý 
zatočí i s bolestí hlavy. Listy rýmov-
níku lze nosit i jen tak - pro všechny 
případy v kapse v sáčku z látky stačí 
několikrát denně přičichnout a rýma 
je zažehnána. 

Je to rostlinka s vejčitými a chlupatými listy. Její název je rýmovník, 
molice nebo také mexický eukalypt, ale má i další názvy. 

ChCeTe Se PoděLiT S VaŠiMi 
ChoVaTeLSKÝMi ÚSPěChY? 

Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků. Rádi je otiskneme. 

Email: melnicko@melnicko.cz
V krátké charakteristice zároveň uveďte jeho jméno a stáří, případně váš 

největší chovatelský výsledek. 

  oCiCaT (oSiKeT)
NaŠi MaZLíČCi Se PŘedSTaVují

Jedná se o jedno z krátkosrstých 
plemen kočky domácí. Je pro 
něj charakteristické to, že chlupy 
mají pravidelné střídání světlých 
a tmavých proužků; stejně barev-
ně zakončené chlupy tvoří tečky
Krásné kočičí oči jsou velké, leh-
ce zešikmené, poměrně daleko od 
sebe a jejich barva může být mě-
děná, modrozelená, zelená a žlutá. 
Vyskytuje se v několika barevných 
variacích – kaštanově hnědá, čoko-
ládová, skořicová, modrá, lila a pla-
vá, vždy se jedná o výraznou kresbu 
srsti připomínající šelmu ocelot.  
 Ocicati jsou aktivní kočky, mi-
lující pohyb. Rády si hrají a snadno 
se cvičí, bez problémů snáší chůzi 
na vodítku. Přítomnost chovate-
le si dokáží užít, nesnáší samotu, 
jsou přítulné a mazlivé. Tato chyt-
rá kočička však potřebuje dostatek 
prostoru a zábavy. Pokud ji nemá, 
dokáže se o sebe sama posta-

rat – můžete pak být překvapeni,  
v jakém stavu najdete svou domác-
nost. Preventivně proto pořiďte své 
domácí kočkovité šelmě parťáka,  
a může to být klidně i pes.  
 Plemeno ocicat se chová poměr-
ně krátce,v USA bylo uznáno jako 
samostatné chovné teprve v roce 
1986, do Evropy se první jedinci do-
stali v 90. letech a o deset let později 
se první chovný pár objevil i u nás.

KŘíŽoVKa
LuŠTěNí S MěLNiCKeM

Rozluštění křížovky: ...chodit�jen�v�kalhotkách

Otec Viktora Dyka byl ředitelem 
mělnického panství knížete Jiřího 
z Lobkovic. V Mělníku žila rodina 
do roku 1888, poté se přestěhovala 
do Prahy. 
 Po maturitě na gymnáziu, v roce 
1896, začal Dyk studovat práva 
a studium ukončil v roce 1900 ab-
solutoriem. Mohl tak jít ve stopách 
svého otce, ale zvolil si raději cestu 
novináře a spisovatele. 
 Od roku 1907 až do své smrti 
působil v časopisu Lumír a během 
1. světové války aktivně bojoval 
proti Rakousku. Za svou literární 
činnost byl také krátce vězněn ve 
Vídni. Od roku 1918 už působil 
jako redaktor v nejvýznamnějších 
novinách v zemi, v Národních lis-
tech. V témže roce se také podílel 
na založení Československé národ-
ní demokracie a odtud zahájil svou 
politickou dráhu. V roce 1920 se 
stává poslancem v Národním shro-
máždění a o pět let později se za 
tuto stranu dostává do senátu. 
 Dyk miloval cestování a podni-
kal mnoho zahraničních cest. Při 
své poslední návštěvě Jugoslávie 
v roce 1931 byl postižen srdeční 

BáSNíK a dRaMaTiK ViKToR dYK 
ŽiLi MeZi NáMi

Tento významný český básník a dramatik se narodil v poslední prosin-
cový den roku 1877 v Mělníku - Pšovce. 

mrtvicí a zemřel. S velkými pocta-
mi byl převezen zpět do Prahy a po-
hřben na Olšanských hřbitovech. 

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

Dílo Viktora Dyka - novela Kry-
sař (1915) čerpá ze staroněmecké 
pověsti. 
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   Měsíčník Mělnicko - zajímavé čtení pro celou rodinu. 
   Nově nás můžete číst i na našich webových stránkách www.melnicko.cz   

 zStromek ze šišek
 Budeme potřebovat: nasbírané�
šišky� různých� velikostí� (nejlépe�bo-
rovicové),� drátek� a� kus� aranžovací�
hmoty�nebo�polystyrenu�ve�tvaru�ku-
žele.
 Jednoduše začneme od spodu 

Nastal čas na pečení perníků, aby do Vánoc stihly dostat správnou chuť. Zvláštní perníková vůně 
dodává domovu sváteční atmosféru. Vydala jsem se proto za Radkou Jarošovou z Mělníka, která 
s perníkovým těstem dokáže pravé divy. 

 zVím o vás, že jste neuvěřitelně 
šikovná a zručná a zabýváte se 
různými činnostmi, ale vaše per-
níčky jsou vyhlášené. Jaké byly 
vaše začátky? 
„Už�jako�malá�holka�jsem�ráda�něco�
vytvářela.�Háčkovala� jsem,� drhala,�
šila,�malovala.�Poté,�co�jsem�se�vda-
la�a�narodila�se�dcera,�chtěla� jsem�
mít�dokonalé�vánoce�a�rozhodla�se,�
že� upeču� perníkovou� chaloupku� -�
udělala�jsem�si�střih�z�papíru�a�pus-
tila� se� do� práce.� Pečení� bylo� bez�
problémů,�ale�zdobení�a�lepení�cha-
loupky...�stěny�padaly,�poleva�tekla,�
vše�kolem�lepilo.�Po�této�zkušenosti�
jsem�byla�rozhodnutá,�že�perníky�už�
nikdy�dělat�nebudu.�Nikdy�však�ne-
říkej� nikdy.�A� já� nerada� věci� vzdá-
vám�-�začala�jsem�hledat�informace�
v�časopisech,�vyptávala�se,�dívala�se�
perníkářkám�pod�ruce�a�znovu�pek-
la�a�zdobila.�A�tak�vlastně�zarputile�
zkouším�perníčky�dělat�dvacet�let.“�

 zVaše dílka z perníkového těs-
ta lze považovat za malé skvosty. 
Máte nějaké vychytávky, jak na 
ně? 
„Přišla� jsem� si� na� vlastní� fígle,�
které� netajím,� už� dvakrát� jsem� se�
o�své�zkušenosti�podělila�na�kurzech�
zdobení� perníčků� ve�Volnočásku� ve�
Velkém�Borku.�Ale�to�si�každý�musí�
vyzkoušet�raději�osobně.“�

 z Jak se k perníkovému kouzlení 
staví vaše rodina? 
„Když�jdu�zadělávat�těsto,�tak�někte-
rý� z� členů� rodiny�poznamená:� zase�
perníky?� Pro� koho?� Perníčky� peču�
na� Velikonoce� pro� hodovníky,� jako�
výzdobu�bytu,�pro�nás�i�naše�babič-
ky.�Dávám�je�jako�dárky.�Vymyslela�
jsem�např.�hodiny�nebo�sudoku�pro�
tatínka.�Dcera� ohromila� své� spolu-
žáky�z�oděvní�školy,�když�do�tomboly�
maturitního� plesu� přinesla� perní-

kové�šaty.�Čtyři�stovky�perníkových�
srdíček�putovaly�jako�pozornost�pro�
svatebčany.�A�Vánoce…�jsou�ve�zna-
mení� betlémů,� chaloupek,� zvířátek�
apod.�Tvořím�dárky�pro�paní�učitel-
ky�i�kolegyně�v�zaměstnání.�A�hlavně�
musím�mít�pro�rodinu�velkou�krabici�
perníků�na�vánoční�stůl.�S�pečením�
mi�pomáhá�hlavně�má�mladší�dcera�
Eliška,�která� je�velká�odbornice�na�
mašlování� a� rovnání� perníčků� do�

krabic.� Zdobí� všechny� tři� děti,� jen�
manžel�se�usmívá�a�prchá�z�kuchy-
ně.“�

 zVaše perníky jsou tak krásně  
a precizně zdobené, že je úplně 
škoda je jíst. 
„Ano,� to� občas� slyším,� ale� perníky�
jsou� jídlo�a�moje�rodina� jí� zásadně�
jen� hezky� ozdobené,� o� ty� obyčejné�
nikdo�nestojí.“��

 zMáte nějaký speciální recept 
na perníky? A třeba nějakou radu 
pro toho, kdo by chtěl letos zkusit 
toto voňavé pečivo poprvé? 
„Receptů� jsem� vyzkoušela� něko-
lik,�každý�si�ale�musí�najít�ten�svůj.�
A�rada�pro�ty,�co�perníky�ještě�nedě-
lají�a�možná�se�i�trochu�bojí�-�těsto�po�

zadělání�chce�svůj�čas,�potřebuje�si�
odpočinout�–�stejně�jako�vy.�Po�upe-
čení� musí� perníky� ležet� na� rovném�
povrchu�a�opět�potřebují�čas�na�od-
počinek�před�zdobením.�Cukr�na�po-
levu�přesejte�na�jemném�sítu,�klidně�
i�dvacetkrát,�aby�byl�opravdu�jemný.�
Ke�zdobení�je�nejlepší�sáček�s�ustři-
hnutou� špičkou.�A� hlavně,� při� zdo-
bení�perníčků�si�udělejte�pohodu,�já�
popíjím�čaj�nebo�kávu,�poslouchám�
něco�pěkného,�ale�vůbec�nejlepší�je,�
když� mohu� perníky� zdobit� s� dětmi 
�a�povídáme�si.“�

 zDěkuji za rozhovor. 
DD

FOTO: Kamila Jarošová     

 zNa závěr jeden bonus v podobě 
toho nej perníkového těsta: 
Suroviny: 2�vejce,�120�g�medu,�190�
g� moučkového� cukru,� 125� g� Hery,�
½� lžíce� perníkového� koření,� 500� g�
hladké�mouky,�1�lžička�sody�a�kakaa�
Poleva: 250� g� moučkového� cukru,� 
1�cezený�bílek,�2�lžíce�citrónové�šťá-
vy�

netRADiční Vánoční DekoRAce
napichovat jednotlivé šišky pomo-
cí drátku na kužel od největších po 
nejmenší. Pokud chceme, můžeme 
si předem šišky přetřít na bílo. 

 zSvícen ze zavařovačky
 Budeme potřebovat:� zavařovací�
sklenici,�tempery,�lepící�papír,�tvrdé�
fazole,�čajovou�svíčku�a�provázek. 
 Z lepícího papíru si vystřihneme 
jednoduché tvary, například zvone-
ček, hvězdu, srdíčko nebo stromek 
a přilepíme ke sklenici, poté celou 
sklenici přetřeme námi vybranou 
barvou. Přes daný vzor opatrně, aby 
byly všechny hrany pěkné a přesné.
Necháme zaschnout, slepíme vzor 
a poté sklenici naplníme z 1/3 fa-
zolemi či něčím podobným, nahoře 
uvážeme provázek, dovnitř čajovou 
svíčku a máme hotovo.  
 Můžeme ještě přivázat smrkovou 
větvičku nebo kartičku s věnováním 
a pěkný vámi vytvořený dáreček je 
na světě.

 zSněhová vločka z papíru
Budeme potřebovat:� měkký� papír,�
nůžky,� provázek� nebo� gumičku� a�
stužku.�
 Dáme několik papírů na sebe 
(cca 5), seskládáme jako harmoni-
ku a uprostřed uvážeme provázkem 
nebo gumičkou a k té přivážeme 
stužku, abychom poté mohli náš 
výtvor někam zavěsit. Nakonec na 
obou koncích zastřihneme papír do 
špičky, roztáhneme a máme hotovo.



25   MĚSÍČNÍK MĚLNICKO        INzerCe

pRAViDelný pRůVoDce sVěteM neMoVitostí
prodáváte nemovitost? Dejte si pozor, zda nemusíte platit daň z příjmu.

Máte nějaký dotaz ohledně prodeje či koupě nemovitosti? 
Neváhejte se zeptat!
Kontaktní formulář naleznete na stránkách  
www.viktorjanovsky.cz nebo pište na e-mail: reality@viktorjanovsky.cz 

Prodávajícím nemovitostí ubyla od 
loňského listopadu starost s platbou 
daně z nabytí nemovitých věcí, které 
se lidově říkalo daň z prodeje. Čty-
ři procenta, většinou z výše kupní 
ceny, nyní platí kupující. Stále však 
platí, že v určitých situacích musí 
prodávající zaplatit daň z příjmu.
Základním faktem je, že daň z pří-

jmu je v současné době ve výši 15 
procent a počítá se z rozdílu ceny, 
za kterou majitel nemovitost nabyl, 
a za kolik ji prodává, pokud je ak-
tuální cena vyšší. Převážné části 
prodávajících se platba této daně na-
štěstí netýká. Kdy tedy daň z příjmu 
platit nemusíte?

 zNemovitost vlastníte několik let
 Pokud prodávanou nemovitost 
vlastníte více než pět let, nemusí-
te se daní z příjmu vůbec zabývat. 
Dále vás tento problém nemusí trá-
pit, pokud jste v prodávaném domě 
či bytě bydleli více než dva roky. To 
platí i v případě, že jste nemovitost 
obývali společně s manželkou či 
manželem, a vaše cesty se rozešly. 
Pak stačí, když podmínku bydlení 
splnil pouze jeden z vás. Důležité je 
také to, že v místě nemusíte mít tr-
valé bydliště, pokud budete schopni 
prokázat, že jste v nemovitosti byd-
leli.

 zCo když jste nemovitost zdědili
 Starosti s daní z příjmu často řeší 
majitelé, kteří nemovitost zdědili. 
V takovém případě platí, že pokud 
zesnulý splnil některou z výše uve-
dených podmínek, tedy ji vlastnil 
více než pět let, nebo v ní více než 
dva roky bydlel, tak ani dědic nemu-
sí daň platit.

 z Investujete do bydlení
 V případě, že prostředky získané 
z prodeje investujete pro uspokojení 
bytové potřeby, jste od platby daně 
také oproštěni. Uspokojením bytové 
potřeby je myšlena investice do jiné-
ho domu či bytu, vybavení nebo jiné 
úpravy, které prokazatelně souvisí 
s bytovou potřebou. Částku, ze kte-
ré se daň počítá, můžete také snížit 
prokázáním investice do rekonstruk-
ce prodávané nemovitosti. O nákla-
dy na úpravy se částka pro výpočet 
daně sníží.
 Viktor Janovský

䴀ᬁ氀渀欀Ⰰ 甀氀⸀䈀攀稀爀甀ഁ漀瘀愀 㜀㈀　 Ⰰ 眀眀眀⸀搀氀愀戀漀⸀挀稀 Ⰰ ⬀㐀㈀　㜀㈀㜀㤀㈀㔀㠀㈀

洀渀漀縁猀琀攀瘀渀 匀䰀䔀嘀夀Ⰰ 欀爀洀攀渀 娀䐀䄀刀䴀䄀Ⰰ 䄀䬀䌀䔀 稀愀 愀欀挀Ⰰ 䐀섀刀䬀夀

吀伀 䨀匀䴀䔀 䴀夀

 zpes+420 603 727 631
www.psi-hotel-roudnice.cz

PSÍ HOTEL 
v roudnici nad Labem

Krásné
 prostředí, 
nové kotce

s výběhy
Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti. 
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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  MěSíČNíK MěLNiCKo – nejčtenější regionální noviny, zcela zdarma do vašich domácností. 

kRAlupŠtí ZAchRánci ŽiVotA

pRoMARnili ŠAnci nA boDy

Při příležitosti hokejového mistrovského utkání krajské soutěže mužů se na ploše kralupského zimního 
stadionu konala malá společenská událost. Za bouřlivého potlesku diváků z nastoupené řady domácích ho-
kejistů vybruslili hráči v modrobílých dresech Jan Háva a Robin Student.

Jan Háva a Robin Student před ča-
sem zachránili život. Neváhali a po-
skytli profesionální první pomoc 
zraněnému hráči TJ Božetice poté, 
co během hokejového zápasu upadl 
na led a byl nešťastně říznut bruslí 
do krku. Oba jmenovaní se okamži-
tě snažili zastavit masivní krvácení. 
Postižený hráč byl rychlou záchran-
nou službou převezen do pražské 
nemocnice Na Homolce, kde byl na 
cévním oddělení ihned úspěšně ope-
rován. Oběma jmenovaným předal 
věcný dar Tomáš Měřínský, předse-
da výkonného výboru Hokejového 
klubu Kralupy, spolu s poslancem 
Parlamentu České republiky Mila-
nem Hniličkou, proslulým bývalým 
reprezentačním brankářem, který 
dnes zastává funkci šéfa sekce roz-
voje mládeže českého hokeje (na 
snímku vpravo). Získali symbolický 
dar – autentické repliky kožených 
bund mužstva reprezentantů Česko-
slovenska z roku 1947. 
 Ocenění za odvahu kralupským 
hokejistům udělil Tomáš Král, prezi-
dent Českého svazu ledního hokeje, 
jako výraz jejich odvahy a hrdinství. 
Tyto jejich mimořádné vlastnosti 
ocenil i starosta města Kralupy nad 
Vltavou při slavnostním vyhodno-
cení zasloužilých osobností tamního 
veřejného života k 115. výročí měs-
ta. Text: Jiří Herain, 

foto: Kateřina Horová

Tečku za podzimní částí fotbalové 
sezony udělala i fotbalová krajská 
I. B třída, ve které máme sedm zá-
stupců z mělnického regionu. 

 To se ale naši zástupcům téměř 
nepovedlo. Jediným, kdo si připsal 
tři body, byl Lužec nad Vltavou, 
který doma deklasoval poslední Mn. 
Hradiště B šesti brankami. Tři body 
si připsaly i Byšice, když dokázaly 
ve Vojkovicích ve druhém poločase 
otočit výsledek. Stejně jako Vojko-
vicím se nedařilo Nelahozevsi. Ta 
hostila Dolnobousovský SK a v po-
ločase vedla 1:0. Jenže po přestávce 
třikrát inkasovala a bylo po nadě-
jích. Byl to boj o první místo, ale po-
rážka nakonec sesadila Dynamo na 
podzimní třetí místo. Ostatní týmy 
z našeho regionu už na body nedo-
sáhly.
 

 zVýsledky 13. kola I. B třídy B: 
SK Vojkovice – TJ Byšice 2:3 (2:1) 
18. Chládek, 45. Stuchlý – 4. Svači-

na, 57. Obusanya, 87. Hakl, Dyna-
mo Nelahozeves – Dolnobousovský 
SK 1:3 (1:0) 33. Kubeček (vlastní) 
– 63. Tomíček, 81. Koštíř, 85. Sed-
láček, FK Dobrovice B – FC Mělník 
2:1 (2:0) 14. Gába, 32. Pitloun – 87. 
Blahut (pok.kop), Sokol Tišice – Li-
bčice n. Vlt. 1:6 (1:3)  1:6 (1:3) 22. 
Toman – 7., 44. a 51. Hrdina, 15. Je-

 1. Libčice n.Vlt. 13 9 1 1 2 54:22 30
 2. Dolnobousovský SK 13 9 1 0 3 40:19 29
 3. Nelahozeves 13 9 0 1 3 25:14 28
 4. Holubice 13 7 2 1 3 35:21 26
 5. Lužec n.Vlt. 13 7 0 1 5 35:19 22
 6. Byšice 13 5 3 1 4 28:27 22
 7. Dobrovice B 13 7 0 0 6 35:37 21
 8. Stará Boleslav 13 5 1 1 6 30:36 18
 9. Benátky n. Jiz.B 13 6 0 0 7 18:27 18
 10. Neratovice Byškovice B 13 3 2 4 4 15:18 17
 11. Vojkovice 13 4 2 0 7 19:23 16
 12. FC Mělník 13 4 0 1 8 18:31 13
 13. Tišice 13 2 0 3 8 16:40 9
 14. Mnichovohradištský SK B 13 0 2 0 11 12:48 4

řábek, 60. a 67. Paluka, AFK Eletis 
Lužec – Mn. Hradiště B 6:0 (3:0) 8. 
Kučera, 13. Uher, 32. a 48. Lafek, 
55. Kuchař, 78. Hrdlík, Benátky n. 
Jiz. B – FK Neratovice Byškovice 
B 2:0 (0:0) 77. Krýda, 80. Zeman, 
Stará Boleslav – Holubice 1:2 po 
pen. (1:0).
  pet

HC Junior Mělník zve zájem-
ce o lední hokej na náborovou 
akci 9. 12. 2017.

V sobotu 9.12.2017 se v době od 
9:00 do 11:00 na zimním stadio-
nu v Mělníku koná náborová akce 
HC Junior Mělník pro děti naro-
zené v roce 2010 a mladší. Na 
děti čeká zajímavý program na 
ledě včetně ukázek činnosti hoke-
jistů a krasobruslařek. Akce pro-
běhne pod vedením trenérů HC 
Junior Mělník a na ledě se objeví 
i hráči několika kategorií včetně 
A-mužstva. Podmínkou účasti 
jsou brusle a jakákoliv sportov-
ní helma (lze půjčit v obchodě 
na stadionu). Účastníci dostanou 
volné vstupenky na večerní utká-
ní A-mužstva proti HC Sršni Kut-
ná Hora.
 Viktor Šebík

náboRoVá 
Akce hc junioR 

Mělník
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Karel Jirák       
instalatérství

Instalatérství Karel Jirák
Mělník - Sportovní 3205, tel.: 737 652 093

Přeji všem mým 
zákazníkům 

příjemné vánoční svátky 
a šťastný nový rok 2018

Svým pacientkám přeje hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti 

a těší se na další spolupráci v roce 2018 
Gynekologie Mělník 

MUDr. Helena Volková s.r.o.

Mělník – Macharova 376

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 12., 14. 12. a 19. 12. 2017 

Těšíme se na Vás!
   www.soaneratovice.cz    info@soaneratovice.cz

Individuální termín návštěvy dle dohody.
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    Navštívili jste zajímavá místa? Chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 

Doyen ŠAchoVých tRenéRů

libiŠ ukončilA poDZiM VítěZstVíM

Doyenem šachových trenérů v centru dolního Povltaví je pětasedmdesátiletý kralupský inženýr František 
Seiner. Jeho přátelé a známí pro něho přichystali oslavu spojenou, jak jinak, s dětským šachovým turnajem. 

Po vojně nastoupil do kralupského 
podniku na výrobu syntetického ka-
učuku a zůstal zde až do důchodu. Po 
příchodu do Kralup se hned zapojil 
do činnosti v šachovém klubu, kde 
začal pomáhat ve výchově mladých 
adeptů, založil přípravky ve školách, 
kde se děti učily základům hry. Jako 
pořadatel šachových soutěží i pro 
dospělé byl městem za své zásluhy 
oceněn u příležitosti jubilea 111 let 
povýšení Kralup na město. Od mládí 
rád cestoval, s rodiči jako kluk ob-
jížděl české zámky a hrady, potom  
s dětmi a nyní s vnoučaty. Mezi jeho 
další zájmy totiž patří historie. 
 Tento vskutku renesanční člo-
věk své znalosti a zkušenosti třeba 
zúročil v někdejší soutěži „O poklad 
Anežky České“, kde vyhrál celou 
epizodu ze zámku Buchlovice, zís-
kal zlatou minci a neopomenul tele- 
vizním divákům sdělit, že je z Kra-
lup nad Vltavou. S úsměvem vzpo-
míná na jednu epizodu z tréninku 
školních dětí. Velmi se divil, že jeden 
z jeho tehdejších žáků, velice nadaný 
chlapec, za ním jednou přišel s tím, 
že se jde se svým učitelem, Ing. Sei-
nerem, rozloučit. Na dotaz, proč tak 
činí, odpověděl: „Včera� jsem� hrál� 
s�dědečkem�a�konečně�jsem�ho�pora-
zil,�tak�už�jste�mě�naučil�dost.“�A to 
nepotřebuje dalšího komentáře.

 z  Sokol Libiš – SK Poříčí n. Sáz. 
5:0

Branky: 30. a 62. Šenkeřík, 55. 
Očovan, 58. Šobr, 84. Stejskal. Roz-
hodčí: Nejedlo. ŽK: Malák, Šobr, 
Novotný, Kolísek, Dušek – Perout-
ka. Poločas: 1:0.

 K vidění byl bojovný fotbal, 
v němž mohla Libiš dokonce dosáh-
nout dvouciferného výsledku. Muse-
la by být však ještě lepší koncovka, 
než byla k vidění. Přitom na těžkém 
dopoledním terénu začal soupeř 
z Poříčí slibně, když už v první mi-

  
  1. Horky n. Jiz. 15 12 0 1 2 42:14 37
 2. Sokol Libiš 15 10 1 1 3 43:20 33
 3. Lhota 15 9 0 2 4 36:21 29
 4. Poříčí n. Sáz. 15 7 3 2 3 24:24 29
 5. Klíčany 15 8 1 2 4 34:24 28
 6. Beroun 15 9 0 0 6 36:27 27
 7. Sp.Příbram 15 7 2 1 5 37:23 26
 8. Tuchlovice 15 5 4 0 6 27:30 23
 9. Hvozdnice 15 5 3 0 7 27:30 21
 10. Kutná Hora 15 5 2 1 7 23:30 20
 11. Slaný 15 4 2 3 6 20:22 19
 12. Nespeky 15 5 1 2 7 19:26 19
 13. Nové Strašecí 15 4 1 3 7 29:37 17
 14. Rejšice 15 4 1 1 9 34:32 15
 15. Semice 15 3 0 1 11 16:50 10
 16. Poříčany 15 2 0 1 12 19:52 7

Šachové naděje připravoval inženýr František Seiner několik desítek let (na snímku). Jeho svěřenci postu-
pem let reprezentovali republiku, třeba na mistrovství světa ve Španělsku. 

Lepší závěr podzimní části fotbalového krajského přeboru nemohli 
příznivci Libiše zažít. Jejich tým se doma proti Poříčí nad Sázavou 
znovu vytáhl a podzim završil pěti brankami v jeho síti.

poZVákA nA Vánoční 
tuRnAj Ve stolníM tenise

Liběchovský oddíl stolního tenisu zve všechny mladé zájemce  
o tento druh sportování k předvánočnímu setkání u zelených sto-
lů, v pátek 22. prosince od 15.30 do tělocvičny místní ZŠ a MŠ.  
Turnaj je určen zejména pro kategorii nejmladších, mladších  
a starších žáků. Zváni jsou i neregistrovaní rekreační hráči,  
kteří si chtějí poměřit své síly a zasoutěžit si o vánoční ceny.

nutě mohl jít po chytrém lobu do ve-
dení. Ale gól z toho nebyl a překva-
pivě to bylo od Poříčí na dlouho dobu 
vše. Tlak na branku hostů střídal útok 
za útokem a nechyběla řada vylože-
ných šancí. Ovšem povel ke změně 
skóre dal až ve 30. minutě hrající 
trenér Šenkeřík. Další šance do pře-
stávky už Libiš neproměnila.
 Po přestávce však začal její kon-
cert okořeněný i góly. Od 55. do 62. 
minuty se Libiš trefila hned třikrát 
a tři body tak byly pojištěny. Poříčí 
se sice snažilo zaznamenat aspoň 
čestný úspěch, ale domácí obrana 
pracovala perfektně. A protože si 

diváci přáli „bůra“, hráči Libiše jim 
vyhověli. O pátou branku se v 84. 
minutě postaral Stejskal, který tak 
podtrhl konečný účet na 5:0. Se zis-
kem 33 bodů tak Libiš přezimuje na 
druhém místě.
 

 zOstatní výsledky 15. kola kraj-
ského přeboru: 
Kutná Hora – Rejšice 3:2 (1:1), 
Lhota – Semice 5:1 (3:0), Poříčany 
– Horky n. Jiz. 2:4 (0:1), Slaný – Ne-
speky 0:1 po pen (0:0), Nové Stra-
šecí – Sp. Příbram 0:6 (0:4), Beroun 
– Tuchlovice 6:3 (3:1), Hvozdnice – 
Klíčany 1:3 (1:1). pet

„štafetu skalních jsem převzal s respektem,“ 
tVRDí přeDseDA sloVAnu VelVARy DAViD VeDRAl



29   MĚSÍČNÍK MĚLNICKO      SpOrT

fAnouŠci se MAjí nA co těŠit
Těch skalních fanoušků elitní fotbalové soutěže Mělnicka jsou střízlivým odhadem stovky. Patří k nim i šéf 
dolnobeřkovického Sokola Emil Vašíček: „Nepochybuji o tom, že jaro bude napínavé do posledního kola. Mám 
tím na mysli jak boj o titul, a tím pádem postup do B. třídy, ale i stejně tak na chvostu tabulky, kde budou mít 
v Obříství a Horních Beřkovicích se záchranou hodně starostí. Jinak jsem po řadě změn osobně předpokládal,  
že tabulka se po absolvování podzimní části už vykrystalizuje do té podoby v jaké je a to na kandidáty postupu  
a mužstva, která vedle dvou jmenovaných budou muset hodně zabrat, aby se v OP udržely!“

Když už jsme hovořili s předsedou 
TJ Sokol, nemohli jsme se po po-
sledním podzimním kole nezeptat 
trenéra Dolních Beřkovic Petra 
Štěpánka, co se přihodilo, že po vý-
borném rozjezdu, kdy se jeho svě-
řenci pohybovali v horních patrech 

  
   Tým Z V VP PP P Skóre B
 1. FK Vysoká 13 8 1 1 3 56:26 27
 2. SK Viktorie Všestudy 13 7 3 0 3 37:16 27
 3. SK Mšeno 13 7 2 1 3 26:23 26
 4. FK Pšovka Mělník B 13 8 1 0 4 24:25 26
 5. AFK Hořín 13 8 0 1 4 33:24 25
 6. TJ Sokol Libiš B 13 8 0 1 4 26:32 25
 7. SK Slavia Velký Borek 13 7 0 3 3 27:18 24
 8. Sokol Dolní Beřkovice 13 5 2 0 6 27:33 19
 9. TJ Sokol Horní Počaply 13 5 1 0 7 36:30 17
 10. TJ Sokol Záryby B 13 4 1 1 7 32:39 15
 11. SK Labský Kostelec 13 4 1 1 7 29:36 15
 12. FC Lobkovice 13 4 0 2 7 19:27 14
 13. TJ Slovan Horní Beřkovice 13 1 2 2 8 20:42 9
 14. TJ Sokol Obříství 13 1 0 1 11 11:35 4

odvety� zvládli� stejně� solidně� jako�
podzim,� B.� třídu� bychom� si� s� chutí�
zahráli,“ řekl nám trenér místního 
AFK Jiří Kaiser. Náš obdiv patří  
i asistentu trenéra Jiřímu Vavřinovi 
ze Slavie Velký Borek, která Mělnic-
ko v kraji reprezentovala nedávno. 
Bez podobných typů nadšenců by 
kopaná mnohde vzala za své.
 Co dodat k té horší polovině tabul-
ky? Podle toho, co již bylo uvedeno 
to, že jejím dost nečekaným „účast-
níkem“ je FC Lobkovice, tedy tým, 
který v důležitých zápasech vždy do-
kázal překvapivě zamíchat kartami. 
Nováček OP rezerva Sokola Záryby 
je osvěžením, protože dokáže stejně 
jako lobkovický FC zamotat hlavu  
i favorizovanějším mužstvům. 
V historii OP už si nevzpomene-
me, kdy v poločase ročníku prv-
ního, od toho v polovině tabulky, 
dělily pouhé tři body! To je přísli-
bem pro jarní odvety, že se fanouš-
ci mají opravdu na co těšit a že boj  
o postup bude napínavý až do zá-
věrečného 26. kola, po kterém bude 
jasné, zda se ze soutěží rozloučí ce-
lek Obříství a Horních Beřkovic. 
 str

 S tímto konstatováním nezbývá 
nic jiného než souhlasit, protože  
Počapelští vyběhli na hřiště se zku-
šenými exligisty Pavlem Dohnalem 
a Jiřím Trutnovským. 
To, že je tabulka rozdělena na lepší  
a horší polovinu, je na první pohled 
patrné. Když jsme hovořili s před-
sedy resp. trenéry eventuálních 
kandidátů postupu, pak se shodova-
li v názoru, že kopat v kraji je sice 
lákavé, ale to s sebou přináší celou 
řadu starostí, a to hlavně ve finanč-
ním zabezpečení. Václav Řízek (ve-
doucí mužstva FK Vysoká): „Dnes�
se� nedá� hrát� výš� bez� zajištěného�
rozpočtu.�Máme�s�tím�z�nedávné�mi-
nulosti�dost�zkušeností,�kdy�jsme�B.�
třídu�kopali!“�
 Z řady názorů jsme vzali za svůj 
i ten hrajícího předsedy SK Mšeno 
Jiřího Gutteneberga: „Jsem� rád,� že�
u�nás�nepřestává�platit,�že�se�kopa-
nou�především�bavíme.�Kdybychom�
měli� hrát� B.� třídu,� museli� bychom�
zvážit�všechna�pro�a�proti!“�
 Obdobně smýšlejí i v Hoříně, kde 
se dokonce svého času hrával Stře-
dočeský přebor: „Kdybychom� jarní�

tabulky, nastal útlum a pád tabulkou 
dolů, korunovaný v derby s TJ So-
kol Horní Počaply devítibrankovým 
přídělem (9:1): „Nechci�hledat�jaké-
koliv�výmluvy,�ale�objektivně�řečeno,�
bez�pěti,�šesti�hráčů�základní�sestavy�
jsme�ani�proti�v�tabulce�hůře�posta-
venému� konkurentovi� neměli� šanci�
uhrát�přijatelnější�výsledek.“  

Velvary – Před zahájením divizní-
ho ročníku 2017-2018 ve skupině 
B nám předseda místního Slovanu 
David Vedral řekl: „Jdeme�do� dru-
hé�divizní�sezony�s�tím,�že�se�naproti�
loňské�premiéře�chceme�už�po�pod-
zimu� pohybovat� v� mnohem� klidněj-
ších�vodách� tabulky,� tzn.�v�horních,�
nejlépe� někde� do� pátého� místa!“ 
A aktuální poločasový stav? Slova-
nu patří s pětibodovým náskokem 
post lídra! Ten si vypracovali i díky 
poslednímu podzimnímu 15. kolu, 
ve kterém svěřenci Pavla Janečka 
porazili druhý celek FK Neratovice
-Byškovice 2:0. Sečteno, podtrženo, 
to jsou fakta, která musí nejen rea-
lizační tým, kabinu, ale i fanoušky 
moc těšit!? „S� fotbalem� jsem� toho�
už�prožil�strašně�moc,�vzpomínám�na�
více� jak�dvacet� let�odehraných�v�B.�
třídní�Zvoleněvsi.�Pak� jsem�jako�je-
den� z� přespolních� přešel� do�Velvar,�
kde�jsem�převzal�štafetu�po�skalních�
a�jsem�rád,�že�jim�děláme�radost!“

 zTady se přímo vnucuje otázka, 
že nemohlo jít o náhodu posunout 
Slovan o nějakou tu kvalitu výš?
„Ta�chuť�ve�Slovanu�byla�ještě�před�

mým�příchodem�a�to�přičiněním�bý-
valého�vedení,�které�mě�oslovilo,�zda�
bych�nevzal�místo�předsedy.�Nemusel�
jsem�dlouho�přemýšlet�a�jejich�výzvu�
jsem�vzal�za�svou,�protože�jsme�v�zá-
dech�měli�Michala�Blažka.�Pak�sice�
nastal� částečný� útlum,� ale� nedlou-
ho� na� to� jsme� s� kamarádem�Pepou�
Švejdou� posouvali� Slovan� postupně�
vzhůru�až�do�divize!“

 z Jste tedy tam, kde jste chtěli být ?
„I� v� těch� nejoptimističtějších� snech�
si� člověk� může� nechat� zdát,� že� by�
nebylo� špatné� kopat� co� nejvýš,� do�
čtvrtého� místa.� To,� že� se� můžeme�
„v�poločase“�pochlubit�titulkem�půl-
mistra�člověka�určitě�těší�a�jak�jsem�
už� naznačil,� současně� zavazuje� pro�
jarní�odvety!“

 zStřetnutí podzimu, které potěši-
lo vaše fanoušky, hráče i realizační 
tým?
„Derby� s� Kladnem� nebo� Hostou-
ní,� protože� se� navzájem� známe.�
S� Hostouní� jsme� společně� kopali� 
B.�třídu�i�kraj�a�snad�nemusím�dlou-
ze�vysvětlovat,�proč�se�kluci�dokážou�
na� takové�zápasy�zdravě�vyhecovat.�
Nemohu�však�ale�opomenout�i�utká-

ní�v�Českém�Brodě,�kde�jsme�o�svém�
těsném�vítězství�1:0�rozhodli�až�v�sa-
motném�závěru!“

 zProvokativní otázka. Kdyby va- 
še mužstvo vybojovalo postup do 
3. ligy, hrála by se ve Velvarech 
ČFL, nebo by se pokračovalo v di-
vizi?
„Hrála!� To� ale� v� jarních� odvetách�
musíme�zopakovat�podzim!“

 zMéně zasvěcené jistě překvapí 
vaše spolupráce s prvoligovou vr-
šovickou Bohemkou a to na poli 
mládeže. Nezůstala jen na papíře?
„Mohu�říct,� že�se�skutečně�daří�vý-
borně!� Nečekali� jsme� víc,� než� že�
dáme�do�kupy�dvě�družstva,�ale�na-
plnili� jsme� jich� jednou� tolik,� hned�
čtyři!� Máme� zaregistrovaných� přes�
sedmdesátku� nadějí� po� prvním� ná-
boru.�A�co�těší�nejvíce,�že�už�naši�tři�
talentovaní�kluci�přešli�do�Prahy!“

 zMůžeme se ještě jednou vrátit 
k vašim ambicím v tomto divizním 
ročníku?
Usmál se:� „Samozřejmě� moc� jsem�
toužil�po�postu�lídra�divizní�skupiny�
B.�Povedlo�se!�Tady�musí�opět�pod-
trhnout�to,�co�jsem�již�zmínil,�že�jde�

o�společné�dílo�celého�oddílu�a�par-
tu,�která�se�u�nás�vytvořila!“

 zDivize nepatří k soutěžím, která 
by se dala odehrát za pár drob-
ných?
„Bez� řady� sponzorů�by� se� skutečně�
kopat� nedala.� Jsme� jim� za� to� moc� 
vděční�a�to�nejen�místním,�ale�i�pře-
spolním,�v�neposlední�řadě�pak�i�ve- 
dení�města�Velvar.�Snažíme�se�jim�je-
jich�pomoc�oplácet�tím,�že�si�v�soutě-
ži�vedeme�tak,�že�jsme�na�jejím�čele.“

 zKdo k vám na mistráky jezdí, 
nepřehlédl jsem, že sponzorské 
prostředky jdou i na výstavbu tře-
tího hřiště, renovaci kabin a pří-
padná další dotace by šla na vybu-
dování hrací plochy s umělkou?
„Ta�už�snad�pro�nás�nebude�jen�pou-
hým� snem,� ale� realitou.� Sloužila� by�
i�ostatním�týmům�z�našeho�okolí.“

 zZávěrečné slovo Davida Vedra-
la?
„Velké� díky� všem,� kterým� není� nej-
populárnější�sport�ve�Velvarech�lho-
stejný!�Výsledky�naznačují,�že�vlože-
né�prosředky�se�zúročují�a�věříme,�že�
to� dělá� radost� nejen� našim� sponzo-
rům�a�skalním�fanouškům!“� str

 zK tomu, co již bylo napsáno, nabízíme pohled na tabulku po odehra-
ných třinácti kolech:

„štafetu skalních jsem převzal s respektem,“ 
tVRDí přeDseDA sloVAnu VelVARy DAViD VeDRAl



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

Rád�jsi�pro�nás�žil,�
tak�rád�jsi�pro�nás�pracoval.
Zlá�nemoc�nám�Tě�náhle�vzala.�

Co�my�za�lásku�Tvou,�tatínku�drahý,�
Ti�můžeme�dát,�jen�náruč�krásných�květů�

a�v�slzách�vzpomínat.

Dne 17. 11. 2017 uplynulo 11 let, 
co nás navždy opustil 
pan Antonín Veselý z Vraňan.
Stále vzpomínají 
a nikdy nezapomenou 
manželka Anna, 
dcera Jana s manželem 
a vnoučata Míša a Filip s Péťou.

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

Dne 25. 12. 2017 
uplyne 24 let od úmrtí 
naší milované tetičky, 

paní Josefy Choroušové 
z Červených Písků.

Stále vzpomínají 
neteře s rodinami.

Dne 28. 11. 2017 uplynul šestý
 dlouhý bolestný rok, 
co nám odešel z očí, 

ale v našich srdcích zůstává 
navždy, náš nejdražší milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, bratr, 

pan Vladimír Kočí 
z Červených Písků. 

Nikdy nezapomeneme.
Manželka, dcera Vladimíra, 
dcera Jaroslava s rodinou 
a bratr Václav s rodinou.

Dne 29. 11. 2017 
uplynulo 29 let,

 co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, děda, 

pan Josef Dvořák 
ze Živonína.

 Stále vzpomíná
 dcera Květa s rodinou.  

Dne 7. 12. 2017
 uplyne deset smutných let, 

kdy nás navždy opustil 
pan Miroslav Kaňkovský. 

Se stálou bolestí v srdci 
vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 24. prosince 
uplyne 30 smutných let 

od úmrtí
 mojí babičky 

Emílie Chmelařové ze Střem. 

S vděčností a láskou stále 
vzpomínáme. 
Petr s rodinou.
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Dne 19. prosince uplyne již 21 let, 
kdy nás navždy opustil 

náš drahý tatínek, dědeček, tchán, bratr 
pan 

Miroslav Štěpánek 
z Mělníka. 

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

vzpomeňte spolu s námi.

Dne 28. 11. 2017 uplynulo 14 let, 
co nám odešla z očí, ale v našich 

srdcích zůstává navždy, 
naše nejdražší 

milovaná maminka, 
babička a prababička,
paní Anna Hajnová  
z Červených Písků. 

Nikdy nezapomeneme. 
Dcery s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata.

Dne 29. 12. 2017 uplyne rok,
co nás navždy opustila naše milovaná 
maminka, babička, 
prababička a praprababička, 

paní Gerta Dvořáková 
ze Živonína. 

Stále vzpomíná 
dcera Květa s rodinou.
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GASTRO PLCH s.r.o.  
Velký Borek

přijme fakturantku 
na dvou směnný provoz 

od 6:00 do 14:30 
a od 9:00 do 17:30 hodin. 

Plat 16.000 Kč 
Telefon: 602 306 250

GASTRO PLCH s.r.o.  
Velký Borek

přijme    
asistentku společnosti

na dvou směnný provoz 
od 6:00 do 14:30 

a od 9:00 do 17:30 hodin. 
Plat 16.000 Kč 

Telefon: 602 306 250

Vltavské štěrkopísky s.r.o. 
se sídlem v Chlumíně přijme 

do hlavního pracovního poměru zaměstnankyni na pozici 

Požadavky:  čistý trestní rejstřík, věk od 35 let, 
schopnost práce na PC, dobrá komunikace.

 administrativní pracovnice 
a expedientka.

Kontakt: Věra Škrobánková,  telefon 724 886 964

 
 

 
 

 z Prodám vykrmené prase a husy. 
Telefon: 724 775 683.
 z Prodám 30 cm vysoké sousoší 

„Milenci“, umělý kámen. Foto zašlu. 
Cena dohodou. Telefon: 720 251 353. 
 z Prodám 30 cm velké sousoší 

„Olympští bohové“, bronz. Foto zašlu. 
Cena dohodou. Telefon: 720 251 353. 
 z Prodám 10 ks eternitových vlno-

vek. Cena dohodou. Telefon: 720 251 
353. 
 z Prodám malý přívěsný vozík za 

OA, na malých kolech, bez TP. Cena  
2 300 Kč. Telefon: 720 251 353.
 z Prodám větší přívěsný vozík za 

OA, na malých kolech, bez TP. Cena  
2 900 Kč. Telefon: 720 251 353. 
 z Prodám dva stojanové kovové 

věšáky, 30. léta. Stav odpovídá stáří. 
Cena dohodou. Foto zašlu. Telefon: 
720 251 353.
 z Prodám pšenici, 380 Kč za 1q. Te-

lefon: 606 503 738.

NEMOVITOSTI
 z Prodám řadovou garáž, Lužec 

nad Vltavou, cena 100 tisíc Kč. Tele-
fon: 722 265 872.
 z Hledám pronájem malého bytu 

v Mělníku. Telefon: 774 921 587.
 z Hledám byt 1+1 k pronájmu. Tele-

fon: 735 911 377.
 z Pronajmu garáž za Kauflandem. 

Telefon: 731 922 859.
 z Prodám družstevní byt 3+1, 

Sportovní ul., Mělník. Telefon: 777 
834 218.
 z Prodám garáž na Mělníku u STK, 

24 m2, menší sklep. Cena 130 tisíc Kč. 
Telefon: 605 509 215.
 z Pronajmu hospodu v Chlumíně, 

možnost bydlení. Telefon: 724 775 683.
 z Pronajmu kryté garážové stání na 

Mělníku, ul. Pražská (vedle obchodu 
Alza). Telefon: 723 062 417.
 z Prodám vilu postaveno u na po-

zemku 10 531 m2, celkově oploce-
né 4 bytové jednotky, podsklepeno, 
s přístavbou (bývalý hostinec). Dvůr 
asfalt, průjezdný, 2x vrata. Ostatní 
prostory možnost komerční výstavby, 
možnost dostavby 2 bytových půdních 
jednotek, rekonstrukce podle využití. 
RK prosím nevolat. Cena 3,6 mil. Kč. 
Telefon: 720 519 725.
 z Prodám ve Střemech prvorepubl. 

podskl. vilu (4 BJ), možnost půd-
ní vestavby, s přistavěnou jídelnou, 
zahradou a plochou pro podnikání  
(9 640 m2) s dvěma vjezdy. Cena 3,6 
mil. Kč. Info na tel.: 603 157 589.

PRÁCE, SLužBy 
 z Hledám paní Ivanu Moučkovou, 

zdravotní sestru. Telefon: 315 621 
204.

SEZNÁMENÍ
 z Uvítám seznámení s mužem mezi 

60 a 65 lety. Samota tíží. Telefon: 603 
341 888.
 z Žena 56/178 bytem v Praze, ráda 

pozná příjemného muže na kolo i za 
kulturou. Značka: Lépe ve dvou.

KOuPÍM
 z Koupím Simsona do 3000 Kč. Te-

lefon: 736 741 967. 
 z Koupím JAWA 350 typ 354, 360, 

361, 362, 634 –640. Telefon: 775 240 
360. 

PRODÁM
 z Prodám krmné brambory 2 Kč 

za 1 kg. Telefon: 606 466 499.
 z Prodám brambory konzumní, 

krmné, cibuli a obilí. Telefon: 724 775 
683.
 z Prodám brambory na uskladně-

ní, odrůda AGRIE, cena 8 Kč za kg. 
Telefon: 721 153 597.
 z Prodám koňské hrabačky a ob-

raceč, výfuk ŘMV42, kultivátor a taš-
ky cementky, jednou použité. Telefon: 
315 693 311 (Stránka). 
 z Prodám pšenici a ječmen. Cena 

400 Kč za 1 q. Telefon: 728 453 463, 
315 623 779 (Velký Borek).
 z Prodám českou encyklopedii 

„Houby“ a knihu Domácí recepty pro-
ti nemocem. Knihy jsou úplně nově 
– hodí se jako dárek. Cena dohodou. 
Telefon: 775 115 176.
 z Prodám pšenici, krmné brambo-

ry a přidám koťata zdarma. Telefon: 
607 592 065, 722 183 656 (Nebužely).
 z  Prodám tašky letky, cca 300 ks, 

za 2 Kč kus, bobrovky, cca 200 ks, za 
1 Kč kus. Zachovalé. Telefon: 774 804 
935. 
 z Prodám kufříkový psací stroj 

Consul, válec 35 cm, v dobrém stavu. 
Telefon: 723 951 453.
 z Prodám palivové dřevo (SM, 

MD), v metrech, 15 m2, možno prodat 
jednotlivě, cena 700 Kč za m2. Tele-
fon: 736 417 617.
 z Prodám křesílko k psacímu sto-

lu. Hnědá koženka, nízké opěradlo, 
chrom, na kolečkách. 250 Kč. Telefon: 
720 251 353. 
 z Prodám peřiňák, světlé dřevo, 

nelakované. Cena 200 Kč, dvě válen-
dy s nízkým čelem, dřevo + bílá barva 
+ 2 matrace, bez úložného prostoru. 
Cena za ks 200 Kč. Telefon: 720 251 
353.
 z Prodám 150 ks pneu na OA. Růz-

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

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

hová, 3 m x 2,40 m, čalouněná. Cena 
3500 Kč. Telefon: 732 281 259.
 z Prodám pískovcové bloky 70x80 

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

 z Přijmu servírku, možnost bydle-
ní. Telefon: 724 775 683.
 z Hledám paní na úklid na jeden až 

dva dny v týdnu. Pečlivost a diskrét-
nost podmínkou. Značka: ÚKLID. 

projekční kancelář 
přijme zaměstnance na pozici 

administrativní pracovník 
- znalost práce na pC, 

řidičský průkaz „B“. 
Bližší info na tel.: 317 070 069. 

Životopis pošlete 
na email: atelier@free69.cz

 z Expresní servis kočárků a auto-
sedaček. Více na www.expres-servis
-kocarky.webnode.cz, telefon: 603 
236 057. 

 z 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).

RůZNé
 z Daruji koňský hnůj za odvoz. Te-

lefon: 607 212 361. 
 z Daruji pšeničnou slámu za od-

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

jmu pro majitele. Uvítám pohodové-
ho parťáka. Telefon: 702 446 107.

Poznámka: 
Odpovědi na inzeráty 

se značkou zasílejte prosím na 
adresu redakce: Mělnicko, nám. 
Karla IV. 3359, 276 01 Mělník

Měsíčník Mělnicko rok 2017  
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seriózní půjčka
pro klienty s pravidelným 

měsíčním příjmem 
až do 200 tisíc kč. 

telefon:  732 170 454

MeguM
Nádražní 1980, Mělník

přijmeme muže a ženu
 do výroby. 

Nabídky zasílejte na adresu 
Jaroslav.vachousek@megum.

cz nebo osobně ve firmě.

Základní škola
a mateřská škola 
Mělnické Vtelno

přijme od 1. 2. 2017  
kvalifikovanou učitelku 

do mateřské školy.
Stručný životopis posílejte na: 

skola@zsvtelno.cz
Kontaktní telefon: 606 148 573



Českolipská 3332, Mělník | +420 725 096 532 
www.carentpraha.czCARent

BEZPEČNÁ ZIMA
 

Navštivte náš autorizovaný servis 
a připravte své auto na zimu.

 * Nabídka je platná do konce roku 2017 nebo vyprodání zásob.   |   ** Platí pro vybrané značky pneumatik.
 

* **

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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