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...JEHO HVĚZDA BUDE SVÍTIT DÁL
KAREL GOTT BYL FENOMÉNEM NAŠÍ DOBY

Karel Gott byl také vášnivým malí-
řem. Ke zpívání ho to táhlo odma-
lička, ale stejně tak, a možná ještě 
více, ho přitahovalo malování. Už 
jako kluk vytvořil pár zdařilých ko-
pií obrazů svých oblíbených malířů 
a čert ví, jak by to všechno dopadlo, 
kdyby ho vzali na výtvarnou školu, 
kam se hlásil. Naštěstí nejen pro naši 
populární hudbu se tak však nestalo. 
Své obrazy vystavoval ve světo-
vých galeriích a na mnoha místech 
v České republice. Před deseti lety 
mohli obrazy Karla Gotta obdivovat 
i návštěvníci mělnického muzea. Sa-
motný Gott tehdy na vernisáži nebyl, 
omluvil se. Přítomen byl tehdy čty-
řiadvacetiletý malíř z Vysoké Libně 
Petr Polášek, jehož obraz Gotta zau-
jal natolik, že byl umístěn do muzea 
Gottland v Jevanech.  

Nedávno zaplavila celé Česko zpráva o jeho úmrtí. Byl tady pořád, 
tak nějak samozřejmě. Nazpíval na tisíc skladeb, hitů, které když za-
zní, potěší srdce nejednoho posluchače nebo hudebního kritika. Buď 
tím, jak je zazpíval, nebo tím, jak důležitou roli hrály ve vývoji české  
populární hudby. 

 Malíř Petr Polášek tehdy hovořil 
o své tvorbě s redaktorem týdeníku 
Mělnicko. Zapátrali jsme v archivu 
roku 2009 a našli zmíněný rozho-
vor.

 zDozvěděl jsem se, že jste nama-
loval i portrét zpěváka Karla Go-
tta.
„Ano, je to pravda. Podobiznu pana 
Gotta jsem vytvořil v rámci soutěže 
„Namaluj si svého Gotta“, kterou 
vyhlásil ještě fungující Gottland. Po 
nějakém čase mi volali z jeho praž-
ské kanceláře, že by se mnou rádi 
mluvili. Tam jsem se dozvěděl, že 
mají o obraz zájem. I když ho ode 
mne dostali oficiálně darem, trvali 
na tom, že ho ode mě odkoupí. Na-
konec jsem s nimi uzavřel smlouvu 
a za symbolické tři tisíce korun jej 
prodal. 

Foto z výstavy obrazů Karla Gotta v Mělníku.  Foto: archiv

Petr Polášek s portrétem Karla Gotta.  Foto: archiv

 z Je známo, že i pan Gott maluje. 
Setkal jste se s ním osobně?
„S panem Gottem jsem se setkal na 
soukromém večírku, kam jsem byl 
v souvislosti s mým obrazem pozván. 
Jednalo se o druhé výročí otevření 
jeho muzea. Bylo to příjemné se-

tkání, při kterém jsme hovořili jak 
o mém obrazu, tak o malování jako 
takovém a pochopitelně o malířské 
tvorbě pana Gotta. Z této návštěvy 
mi zůstala společná fotografie.“
 Někdy se ví, co bůh chystá...
 red.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON
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Logo Mělníka patří podle magazínu Czech Design mezi pět nejlepších  
v celé republice. Při vytváření log měst jde většinou o vytvoření nadčaso-
vých značek, které odolají zubu času. 

Pokud je cílem vytvořit dojem důvěryhodnosti, serióznosti, stability a tradice, 
pak by podle odborníků z oboru neměly podléhat módním trendům užívaným 
v reklamě či na internetu. Módní výstřelky z dlouhodobého hlediska mohou 
působit zastarale, v krajním případě až trapně. Loga měst by měla být neza-
měnitelná, snadno zapamatovatelná, k čemuž přispívá výraznost a jednodu-
chost. A to se týká i tohoto případu. Mělník leží nad soutokem dvou velkých 
řek a právě v jeho logu to vytváří onu symboliku, která je nezaměnitelná. 

CO SE U NÁS DĚJE

BRANDÝS NAD LABEM – 
STARÁ BOLESLAV

Návštěva z ordinace  Nekonečný 
seriál „Ordinace v růžové zahradě“, který  
v příštím roce oslaví neuvěřitelných pat-
náct let, se objevil na televizních obrazov-
kách 6. září 2005. Spolu s „Ulicí“ patří tak 
k nejdelším seriálům v historii českého 
televizního vysílání. Mnozí diváci tak celou 
řadu protagonistů takřka přijali do rodiny. 
Dva z nich zavítají ve středu 23. října od 
19 hodin do brandýského kina. Budou to 
jedni z nejznámějších herců seriálu Martin 
Zounar alias Bobo Švarc a Martina Rando-
vá jako jeho manželka Heluš. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Pavel Dobeš se představí i ve Vltavě    
Kdo z příznivců českého folku by neznal 
písničky jednoho z nejvýraznějších, nejo-
riginálnějších a nejznámějších písničkářů 
jako „Jarmila“, „Něco o lásce“, „Zpátky 
do trenek“, „Pražce“ nebo „Jumbo jet“. 
Za dlouhá léta vystupování na našich i za-
hraničních pódiích se staly skutečnými, 
časem prověřenými, hity. A také mimo 
jiné zazní ve středu 23. října od 19 hodin 
ve Vltavě. Společně s Pavlem Dobešem 
vystoupí jeho parťák Tomáš Kotrba. 
Dopisy Olze  Projekt s názvem „Do-
pisy Olze“ vznikl za účelem uctění 30. 
výročí sametové revoluce a samozřejmě  
paní Olgy Havlové. V rámci jedinečného 
programu zazní skladby světových i čes-
kých autorů, které přednesou: Kateřina 
Englichová – harfa a Eva Garajová – mez-
zosoprán. Hudba bude prokládána čtenou 
korespondencí Václava Havla v podání 
herečky Valérie Zawadské, kterou mnozí 
zdejší občané znají ze Seifertových Kra-
lup. Tento skutečně výjimečný večer se 
uskuteční v kulturním domě Vltava v úte-
rý 12. listopadu od 19 hodin. 

LYSÁ NAD LABEM
Autosalon Kola 2019  Na Autosalo-
nu Kola 2019, který bude probíhat od 8. 
do 10. listopadu vždy od 9 do 17 hodin 
budou mít návštěvníci možnost podrob-
ně se seznámit s novinkami i tradičními 
modely téměř všech automobilových 
značek. Těšit se mohou také na tuningové 
skvosty, závodní automobily a motocykly. 
Cílem výstavy je ve třech výstavních ha-
lách i na venkovní ploše ukázat široké ve-
řejnosti nejen osobní a užitkové vozy, ale 
zároveň seznámit návštěvníky s automo-
bilovými novinkami v České republice. Vy-
staveny zde budou i motocyklové novinky. 

VELTRUSY
Dušičková slavnost  Ve Veltrusech 
si občané připomenou v pátek 1. listo-
padu v 18 hodin tradiční české Dušičky 
a sejdou se před kostelem Narození sv. 
Jana Křtitele, kde uctí památku Rudolfa 
hraběte Chotka z Wojnina, který zde na-
lezl svůj poslední odpočinek. Posléze se 
všichni přesunou na místní hřbitov, kde 
si prohlédnou běžně nepřístupnou hrob-
ku dalšího z majitelů zdejšího panství 
Ferdinanda hraběte Kinského z Wchynic 
a Tetova. 

V pondělí 16. září 2019 v 15 hodin přijal ve své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan Baxant projektanta 
a fotografa pana Karla Lojku s rodinou a blízkými přáteli. Při této příležitosti předal panu Lojkovi vyzna-
menání Pro Ecclesia et Pontifice, které mu udělil papež František za dlouholetou záslužnou práci pro církev.

Vyznamenání (čestný kříž) byl pře-
dán v přítomnosti generálního vikáře 
Martina Davídka, děkana českobu-
dějovické katedrály sv. Mikuláše Dr. 
Zdeňka Mareše, kanovníka Mons. 
Karla Havelky, a přátel pana Lojky, 
JUDr. Jana Kotouse, Petra Mikuly, 
paní Mikulové a Zdeňka Machana, 
členů rodiny, tj. sestry Hany Císařové 
st. a neteře Hany Císařové. Z účasti 
na slavnostním aktu se omluvili po-
zvaní zástupci města Mělníka, neboť 
se ve stejný čas konala schůze zastu-
pitelstva, avšak zaslali mu svá osob-
ní blahopřání.

 Pan Karel Lojka seznamuje zejmé-
na na sociálních sítích zájemce s vý-
znamnými osobnostmi, které se ně-
jakým způsobem zapsali do historie 
Mělníka i jeho blízkého okolí. Dále 
přibližuje díky své bohaté fotodo-
kumentaci významné stavby, a i ty, 
jež „díky“ rozsáhlé demolici, a tím 
pádem i devastaci dnešního náměstí 
Karla IV. a jeho okolí v sedmdesá-
tých letech minulého století, zmizely 
v nenávratnu. Avšak není to „pouze“ 
dávná či nedávná historie. Pan Loj-
ka se svým fotoaparátem zachycuje  
i současné dění. 
 Ať jsou to různé festivaly, kul-
turní a společenské akce či jiné vý-
znamné události v Mělníku. Kromě 

toho zachycuje různá zákoutí tohoto 
města v různých ročních obdobích 
a tak přibližuje místa, jenž běžně 
míjíme bez povšimnutí. Za tuto zá-
služnou práci mu patří hluboký dík.
 Pro Ecclesia et Pontifice (česky 
Pro církev a papeže) je papežské 
záslužné vyznamenání udělované 
kněžím i laikům za zvláštní zásluhy. 
Ocenění, nazývané též čestný kříž, 
bylo zavedeno 17. července 1888 
papežem Lvem XIII. na památku 
padesátého výročí jeho kněžského 
svěcení. Jedná se o nejvyšší vyzna-
menání, které může papež udělovat 
i laikům.
 Srdečně blahopřejeme! 
 Bedřich Marjanko

VYSOKÉ VYZNAMENÁNÍ 
MĚLNICKÉMU PATRIOTOVI 

Vysoké vyznamenání mělnickému patriotovi. Foto: Dominik Faustus, Martin Davídek

MĚLNICKÉ LOGO 
PATŘÍ 

K NEJLEPŠÍM

PIETNÍ AKT PŘIPOMENE 
OBĚTI VÁLEK

U příležitosti 28. října, kdy si 
připomínáme Den vzniku samo-
statného Československa, se v 
Brandýse nad Labem uskuteční 
vzpomínka na oběti obou světo-
vých válek.
 Pietní akt proběhne v pátek 25. 
října od 10 hodin za účasti před-
stavitelů města, zástupců Armády 
ČR, Svazu bojovníků za svobodu, 
místních spolků, škol a reprezen-
tace regionálních sdružení u pa-
mátníku obětí války Na Plantáži 
v zámecké aleji. Po skončení akce 
budou položeny kytice i u pomní-
ku prvního prezidenta Českoslo-
venské republiky T. G. Masaryka.
 mar
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JUDr. Petr Kowanda

5 JAK S ODPADY NA MĚLNICKU

POJĎME SI TO ŘÍCT
Již několik let probíhá soutěž obcí 
„My třídíme nejlépe“, kterou pořádá 
EKO-KOM a Středočeský kraj v rám-
ci projektu „Podpora recyklace a vy-
užití odpadů z obcí“. Do soutěže se 
v r. 2018 zapojilo celkem 1 137 obcí 
Středočeského kraje.

 zMělník se umístil v kategorii 
nad 10 000 obyvatel na velmi dob-
rém 2. místě z 20 měst kraje. 
 Blíží se doba, kdy bude možno 
skládkovat jen 10 % komunálního 
odpadu a dle Směrnice EU musí ČR 
zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy 
k opětovnému použití a recyklace 
komunálních odpadů nejméně na 55 
% celkové hmotnosti komunálního 
odpadu. K dosažení tohoto cíle by 
měl být Mělník v rámci regionu dob-
ře připraven. Přes určitou snahu kraj-

ského úřadu však zůstává řešení na 
obcích. Pro ně to znamená soustředit 
se na všechny články hierarchie na-
kládání s odpady, vč. prevence vzni-
ku odpadů. 

 z Je nutné, aby obce v krátké 
době zpracovaly koncepci naklá-
dání s odpady. 
Jednou z možností je třídění komu-
nálního odpadu.
 V Mělníku je plně funkční síť sběr-
ných dvorů a v některém by mohla 
být umístěna třídící linka komunální-
ho odpadu pro mělnický region v do-
hodnutém okruhu cca 30 km. 
 Další možností je zařízení pro me-
chanicko-biologickou úpravu odpadů 
nebo výroba tuhého alternativního pa-
liva s možností jeho prodeje pro spolu 
spalování. 

 z Jedna z variant energetického 
využití komunálního odpadu je 
bioplynová stanice. 
 Zde se může využít i biologic-
ky rozložitelný komunální odpad. 
Perspektivní šancí je vybavení   bi-
oplynové stanice čistícím zařízením 
pro přeměnu bioplynu na biometan 
s parametry zemního plynu. Při 
vtláčení do plynovodní sítě a prode-
ji by se výrazně zlepšila mimo jiné 
i ekonomická efektivnost bioplyno-
vé stanice. 

 zFinančním přínosem výše uve-
dených opatření bude i snížení 
nákladů na likvidaci zbývajícího 
směsného komunálního odpadu.
Záleží tedy na nastavení mixu naklá-
dání s odpady a motivačním systému 
pro občany. 

DO STŘEDOČESKÉHO KRAJE MÍŘÍ 
ODPADOVÉ OSKARY. NEJMÉNĚ ODPADŮ 

VYHAZUJÍ ŠAMPIONI V HÝSKOVĚ
STŘEDOČESKÝ KRAJ – První místa ve dvou kategoriích obsadily obce Hýskov se 47,5 kg a Sedlčany se 146,8 kg na osobu a rok. V obcích 
nejen skvěle třídí, ale dosahují i vynikající úrovně recyklace. Vítězům gratulujeme a věříme, že se stanou inspirací pro ostatní. 

Soutěž Odpadový Oskar vyhlašuje spolek Arnika už pátým rokem. Jeho 
snahou je upozornit na potřebu zodpovědného nakládání s odpady a záro-
veň obce motivovat ke snižování množství směsného odpadu.

 zVýsledky obcí ve Středočeském kraji podle údajů za rok 2018
obce od 1001 do 5000 obyvatel
1. Hýskov  – 1806 obyvatel – 47,5 kg/ob/rok – recyklace 41 %, PAYT 
2. Družec  – 1055 obyvatel – 71,4 kg/ob/rok – recyklace 55 %, PAYT
3. Klobuky – 1010 obyvatel – 79,1 obyvatel – recyklace cca 20 %, PAYT

 změsta nad 5000 obyvatel
1. Sedlčany  – 7147 obyvatel – 146,8 kg/ob/rok – recyklace 50 %, PAYT

 zVíce o letošním ročníku soutěže Odpadový Oskar na webu: www.
arnika.org/odpadovy-oskar-2019  
 Nízké produkce směsných odpadů obce dosahují díky efektivnímu na-
stavení odpadového hospodářství, podmínek pro třídění včetně bioodpadu 
a především motivace obyvatel. 
 Obec Hýskov získala bronz ve své kategorii i za celou Českou repub-
liku. Za zmínku stojí také Družec, který jde příkladem ostatním. Rozbor 
odpadů dokázal, že lidé v obci do černých popelnic vyhazují stále velký 
objem, až 40 %, kompostovatelných odpadů. Na snížení směsných odpadů 
v obci budou tedy dále pracovat.
 „Oceněná města jsou důkazem, že lidé mohou produkovat méně odpadu 
a výborně třídit. V obcích se osvědčilo rozmístění dostatečného množství 

sběrných míst, osvěta, otevřená komunikace s obyvateli, zavedení pro-
gramu pro živnostníky a především různé formy motivace lidí. Díky tomu 
města dosahují podobných výsledků jako ve vyspělých státech Evropy,“ 
komentoval výsledky odborník na odpadové hospodářství Milan Havel 
z Arniky.

Kontakt pro média:
Ing. Milan Havel | odborník na odpadové hospodářství

 milan.havel@arnika.org, 731 256 691

TISKOVÁ ZPRÁVA ARNIKY – PROGRAMU TOXICKÉ LÁTKY A ODPADY K 24. ZÁŘÍ 2019

Česká republika má výrazně vyšší produkci směsného komunálního 
odpadu než vyspělé země. Obyvatelé České republiky v průměru roč-
ně vyhodí 270 kg, zatímco v Rakousku nebo v Německu je to 170 kg.  
V Rakousku a Německu došlo k poklesu produkce po zákazu skládko-
vání během 7 až 10 let. V České republice máme nejvyšší čas začít se 
efektivnímu nakládání s odpady věnovat.
Nastavením účinných opatření mohou obyvatelé reálně snížit průměr-
nou produkci odpadů až o 50 kg za rok, v případě živností jde o 20 až 
40 kg za rok. Pokud budou občané do černých popelnic dále vyhazovat 
obrovské množství odpadů, nelze splnit cíle oběhového hospodářství  
a postupně v letech 2025, 2030 a 2035 navýšit materiálové využití ko-
munálních odpadů na 55, 60 a 65 %.
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POLICIE AKTUÁLNĚ

PÁR RAD PŘI ZDRŽENÍ  
V DOPRAVNÍ ZÁCPĚ 

Téměř všichni řidiči se shodnou na 
tom, že nemají rádi kolony na sil-
nicích. Brzdí je totiž na jejich ces-
tách a prodlužují tak dobu jejich 
jízdy. Kolony ale nevznikají jen tak, 
vždy existuje příčina a kolona je jen 
jejím následkem. Dopravní zácpa 
může vzniknout po dopravní neho-
dě, po delším stání na semaforech, 
z důvodu prací na silnici, vlivem 
snížené rychlosti v určitých úsecích 
a v mnoha dalších případech. Víte 
ale, jak se správně zachovat a řadit, 
když dojíždíte pomalu jedoucí nebo 
stojící kolonu?
•  V případě, že dojíždíte kolonu 
nebo stojíte v koloně jako poslední, 
nechte zapnutá výstražná světla.
•  Zastavte s dostatečným odstu-
pem od vozidla, které v koloně již 
stojí.
•  Již po příjezdu na místo kolony 
se ihned řaďte za ostatní řidiče. Dá-
vejte pozor na to, jakým směrem se 
řadí vozidla před vámi, a následujte    
je.

 Řidiči, kteří se ocitnou v koloně, 
ihned neznají příčinu jejího vzni-
ku, proto je třeba, aby neprodleně 
začali vytvářet záchrannou uličku. 
Jedním z důvodů dopravních kom-
plikací může být totiž již zmíněná 
dopravní nehoda. Složky integro-
vaného záchranného systému se na 
místo potřebují dostat co nejrych-
leji. Při záchraně lidského života 
a zdraví rozhodují vteřiny, proto je 
velice důležité znát správné řazení 
a vytvořit tak uličku pro zasahující 
složky. Od října minulého roku vze-
šla v platnost novela zákona, která 
upravuje pravidla tvorby uličky pro 
průjezd vozidel s právem přednost-
ní jízdy. Jak tedy správně vytvořit 
záchranářskou uličku?
• Záchranářskou uličku je třeba 

Zákon myslí i na tuto neohledupl-
nost řidičů. Za neoprávněné použití 
záchranářské uličky hrozí řidiči ve 
správním řízení pokuta až 2 500 Kč. 
Paragraf hovoří jasně:
§ 41 odstavec 8 zákona o provozu 
na pozemních komunikacích:
,,Není-li dálnice nebo silnice pro 
motorová vozidla s nejméně dvě-
ma jízdními pruhy volně průjezd-
ná z důvodu kolony stojících nebo 
pomalu jedoucích vozidel, jsou ři-
diči vozidel povinni vytvořit mezi 
jízdními pruhy prostor pro průjezd 
vozidel s právem přednostní jízdy; 
při tom smějí vjet na krajnici nebo 
na střední dělící pás. Jsou-li v jed-
nom směru jízdy více než dva jízdní 
pruhy, vytváří se tento prostor mezi 
jízdním pruhem, který je nejvíce vle-
vo, a k němu přiléhajícím jízdním 
pruhem. Do tohoto prostoru smějí 
vjet pouze vozidla s právem před-
nostní jízdy, vozidla správce po-
zemní komunikace a vozidla slou-
žící k odstranění následků dopravní 
nehody nebo překážky provozu na 
pozemních komunikacích.“

Záchranářská ulička
 (zdroj: www.ibesip.cz)

vytvářet ihned, jakmile se ocitnete 
v koloně.
• Pokud jedete po dvouproudové 
komunikaci, vozidla se rozestupují 
k okraji. Řidiči v levém pruhu se 
řadí vlevo a řidiči v pravém pruhu  
se  řadí  vpravo.
• Na tříproudové komunikaci se ři-
diči v levém jízdním pruhu řadí vle-
vo ke svodidlům, řidiči jedoucí ve 
středovém a pravém pruhu se řadí 
vpravo ke krajnici.
•  Pokud se chystáte na delší trasu, 
zvyšujete tím pravděpodobnost, že 
se v nějaké koloně ocitnete. S tímto 
rizikem je třeba počítat, proto dbejte 
na to, abyste ve vozidle měli dosta-
tek paliva. Nezapomeňte si s sebou 
přibalit dostatečné množství tekutin 
a jídla. Pokud vyjíždíte na delší tra-
sy v zimním období, vozte ve vozi-
dle také deku nebo nějakou přikrýv-
ku.
•  Je velice důležité, aby řidiči, kteří 
se ocitnou v koloně, byli ohleduplní 
a řídili se výše popsanými pravidly. 
Najdou se totiž tací, kteří vjíždí do 
záchranářské uličky a brání tak v co 
nejrychlejším dojezdu složek inte-
grovaného záchranného systému. 

CO SE U NÁS DĚJE

MĚLNÍK
Knihovna se bude konečně stěhovat 
 Přesun z dnes již nevyhovující budovy 
historické vily Karola do nových prostor 
se plánuje již delší dobu. Konečně však 
během příštího roku dojde svého naplně-
ní. V průběhu zimního období budou pro-
bíhat stavební práce v Domě služeb, kam 
se městská knihovna posléze přestěhuje. 
Na jaře by pak měly být dokončeny. Vede-
ní města bude posléze vyhlašovat ještě 
výběrové řízení na vybavení knihovny. 
Vilu Karolu bude po rekonstrukci využí-
vat Základní umělecká škola v Mělníku. 
Již v současné době probíhají projekční 
práce a po přestěhování knihovny budou 
okamžitě zahájeny stavební úpravy.

MŠENO
Opět se rozsvítí Světlo pro Světlušku 
 V sobotu 9. listopadu od 17 hodin se 
v chrámu sv. Martina ve Mšeně uskuteč-
ní benefiční koncert, nad jehož průběhem 
převzala záštitu Sbírka Světluška. Jed-
ná se o dlouhodobý projekt Nadačního 
fondu Českého rozhlasu, jenž pomáhá 
nevidomým dětem a dospělým s těžkým 
zrakovým postižením. Na tomto koncertě 
vystoupí opět absolventi Konzervatoře 
Jana Deyla pro zrakově postižené v Pra-
ze. Návštěvníci si tak kromě hlubokého 
kulturního zážitku odnesou i dobrý pocit, 
že přispěli na dobrou věc. 

NERATOVICE
Nebojme se štětce ani palety  Od 
konce září každý čtvrtek od 18 hodin 
v DDM Neratovice probíhá „Kurz malby 
od A – Z“, jenž je určen jak pro začá-
tečníky, tak i pro pokročilé malíře. Pod 
vedením lektorky Milli Fišerové, členky 
Sdružení výtvarníků ČR, zájemci zjistí, že 
barvy dávají neomezené možnosti naší 
fantazii, už jen tím, jak se naředí či namí-
chají. Zároveň se dozví, co je to podmal-
ba, jaké druhy štětců používat, čeho se 
při práci s barvami vyvarovat. Součástí 
kurzu je i teoretická výuka – teorie barev, 
kompozice, perspektiva, chování barev 
na plátně, používání médií, apod. Kurz je 
vhodný pro všechny od 14 let. Přihlásit 
se možno DDM Neratovice: tel.: +420 
315 682 187, e-mail: ddmnera@cent-
rum.cz nebo Studio KMM: +420 739 251 
148,e-mail: studio.kmm@seznam.cz. 

ROUDNICE NAD LABEM
Kdo nepláče, není Čech!  Tak se na-
zývá show komika Lukáše Pavláska s pod-
titulem „Češi, alkohol a rock and roll“, ve 
které se diváci dozví, který národ je nejlep-
ší na světě, kde začíná zóna debilů, proč 
pití prospívá naší civilizaci, co pít, když 
chcete, aby se vám narodil Václav Klaus. 
Rovněž si sestavíme pořádnou nekompro-
misní punkovou kapelu, koukneme se na 
dokonalý televizní program, a nakonec 
si všichni společně zazpíváme o tom, co 
všechno nás štve, protože „každej správ-
nej Čech není nikdy spokojenej“…A proto 
– Kdo nepláče, není Čech! „Zaplakat“ si 
bude možno ve školícím středisku hotelu 
Koruna v úterý 22. října od 19 hodin. 

JAK SE ZACHOVAT V KOLONĚ A JAK SPRÁVNĚ UTVOŘIT 
ZÁCHRANÁŘSKOU ULIČKU?

HASIČI SE SEJDOU POD HOROU ŘÍP
Přímo symbolicky 28. října, kdy oslavíme 101. výročí vyhlášení 
samostatné Československé republiky, se na úpatí památné hory 
uskuteční „První setkání hasičů pod Řípem“. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout historickou techniku jako na-
příklad koněspřežku hasičů z Libkovic a Cítova, tak i tu současnou. 
Nebudou chybět ukázky zdatnosti, umu a především profesionality 
hasičských sborů. O kulisu se postará Velký dechový orchestr Masary-
kova kulturního domu v Mělníku pod taktovkou Josefa Šebesty, jenž 
bude vyhrávat již před polednem při slavnostním aktu u sochy praot-
ce Čecha v Roudnici nad Labem. Posléze bude doprovázet slavnostní 
průvod na místo setkaní, kde zahraje československou státní hymnu 
a po uvítání starostou města Roudnice nad Labem uvede další skladby. 
Ty už však budou patřit k pestrému programu, v němž budou mimo 
jiné i ukázky mladých hasičů z Vědomic a Tuhaně.  
 mar
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SEIFERTOVY KRALUPY 
BUDOU MÍT PŘÍŠTĚ ČTVRT STOLETÍ

Předložené básně vyhodnotila porota 
v čele s předsedou PhDr. Adamem 
Krupičkou, PhD. (členem Obce 
spisovatelů ČR) z Mladé Boleslavi 

Jedním z vrcholů letošního zářijového dvoudenního XXIV. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy 
Kralupy 2019“ byla kromě přehlídky vítězů dětské recitační soutěže především tradiční autorská literární 
soutěž mladých i vyzrálejších poetů. 

Drahomíře Stínilové, která byla oceněna druhým místem za cyklus svých básní, blahopřejí předseda hodno-
titelské komise Adam Krupička (vlevo) spolu se starostou Kralup Markem Czechmannem. 
 Foto Studio Krátký

 V kategorii 14 – 18 let získali 
nejvyšší ocenění Johana Timplová 
z Týnce nad Sázavou (1. cena), 2. 
cena David Jagrik – Praha a 3. cena 
Hanina Bouzková – Klatovy. Cena 
za sonet byla udělena Davidu Jagri-
kovi – Praha. Cenu města Kralupy 
získala Johana Timplová – Týnec 
nad Sázavou a čestné uznání Anež-
ka Sedlářová – Choryně. 
 Ve vyšší věkové kategorii básní-
ků nad 18 let patřilo 1. místo Zdeň-
ce Pospíšilové z Brna – Starého Lís-
kovce. Laureátkou ceny za 2. místo 
se stala Drahomíra Stínilová – Pra-
ha a 3. cena byla předána Tamaře 
Borovkové z Prahy. Cena za sonet 
patřila Jiřímu Květoslavu Hrubé-
mu – Olomouc. Porotci udělili cenu 
města Kralupy Zdeňce Pospíšilové 
z Brna – Starého Lískovce. Čestné 
uznání převzal Jiří Rezek z Telče. 
 Součástí programu festivalu, kte-
rý oficiálně zahájil starosta Kralup 
Ing. Marek Czechmann, byl i slav-
nostní koncert Komorního orchest-
ru Dvořákova kraje. Hostem tohoto 
hudebního tělesa pod taktovkou di-
rigenta Mgr. Václava Mazáčka byl 
známý zpěvák a kytarista Miroslav 
Paleček, který uvedl několik zhu-
debněných básní Jaroslava Seifer-
ta. Pietní zastavení s pásmem básní 
bylo jako každoročně uspořádáno 
u hrobu básníka Seiferta na kralup-
ském hřbitově – hudební doprovod 
byl v podání žáků a pedagogů zá-
kladní umělecké školy. Dílčí akce 
festivalu se konaly pod záštitou 
tamní radnice, kulturního domu 
a městského muzea. 

a dalšími odbornými posuzovateli 
– doc. Mgr. Radkem Malým, PhD., 
básníkem, spisovatelem a překla-
datelem (Olomouc) a PhDr. Hanou 

Soukupovou (České Budějovice), 
publicistkou a redaktorkou Českého 
rozhlasu. Vítězné práce recitoval zná-
mý seriálový herec Ondřej Pavelka.

Střední Čechy, 
kolébka národních 
patronů

13. 9. – 1. 12. 2019
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STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
A SPOLEK SVATÁ LUDMILA 1100 LET VÁS ZVOU NA VÝSTAVU

Kněžna 
sv. Ludmila

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy  
a spolek Svatá Ludmila 1100 let  Vás zvou
na vernisáž výstavy

Kněžna sv. Ludmila
Střední Čechy, 
kolébka národních patronů

pátek 13. září 2019 od 17 hodin
Historický sál muzea

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo  
k nadcházejícímu 1100. výročí mučednické smrti kněžny Ludmily  
první zastavení putovní výstavy, která připomíná počátky  
českého státu a nejstarší domácí světce sv. Ludmilu, sv. Václava,  
sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Výstava autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky  
a Mgr. Stanislava Boloňského vznikla ve spolupráci  
se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. 

Výstava se koná pod záštitou  
hejtmanky Středočeského kraje  
Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy    stredoceskemuzeum_roztokywww.muzeum-roztoky.cz        www.svataludmila.cz    

 

STŘEDNÍ ČECHY, KOLÉBKA 
NÁRODNÍCH PATRONŮ

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo k nadcházejícímu 1100. výročí 
mučednické smrti kněžny Ludmily první zastavení putovní výstavy, která připomíná 
počátky českého státu a nejstarší domácí světce sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Vojtěcha 
a sv. Prokopa. 

Výstava autorů PhDr. Zdeňka Kuchyňky a Mgr. 
Stanislava Boloňského vznikla ve spolupráci se 
spolkem „Svatá Ludmila 1100 let“.  Toto výro-
čí si totiž budeme připomínat v roce 2021, kdy 
uplyne 1100 let od jejího zavraždění na Tetíně 
z příkazu kněžny Drahomíry. 
 Jedná se o první politický atentát v našich 
dějinách. Nebyla pouze manželkou a ochránky-
ní rodinného krbu, která přivedla na svět šest 
dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie 
a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou 
situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vrati-

slava. Významnou roli sehrála také při výchově 
vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla 
důraz na chlapcovo vzdělání. I v dnešní době, 
či právě proto, je její osobnost aktuální. Může 
inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou 
úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozi-
ce ženy v raném středověku byla jiná než dnes. 
Výstavu, která byla zahájena 13. září, možno 
zhlédnout až do 1. prosince letošního roku.
 Výstava se koná pod záštitou hejtmanky 
Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné 
Jermanové.  mar
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CO SE U NÁS DĚJE

ODOLENA VODA
Vodolské dýňování  V sobotu 2. listo-
padu od 14 hodin na Dolním náměstí se 
budou dlabat z dýní roztodivné strašidel-
né i usměvavé hlavy, jež pak budou zdo-
bit okna či balkony domů či bytů.. A když 
dýně, tak i v podobě ochutnávek dýňové 
polévky, a dokonce i dýňového piva. Vše 
vyvrcholí společným rozsvícením vysta-
vených dýňových výtvorů. 

VŠETATY
Palachův památník zpřístupněn ve-
řejnosti  Ve středu 9. října Národní 
muzeum slavnostně otevřelo Palachův 
památník. Expozice vznikla v jeho rod-
ném domě, ve vedlejší nové budově si 
návštěvníci připomenou Palachův osud 
a dobu multimediální formou. Promítat 
se zde bude i dokument, který připravila 
dokumentaristka Olga Sommerová. Ote-
vření památníku bylo odloženo od srpna, 
důvodem byly stavební komplikace. Mezi 
čestnými hosty slavnostního aktu byli 
ministr kultury Lubomír Zaorálek, ředitel 
Národního muzea Michal Lukeš a arci-
biskup pražský a primas český Dominik 
kardinál Duka.

ZELČÍN
Za zvířátky do ohrádky  Zdejší ZO-
OPARK se zaměřuje na domácí zvířata, 
třebaže zde nechybí ani exotika. Pro 
mnohé městské děti je ovce či kozička 
také již tak trochu „exotické“ zvíře. A tak 
v předvečer státního svátku, v neděli 27. 
října se otevřou vrátka výběhů a ohrad, 
a všichni budou zváni dovnitř, co nejblíže 
ke zvířátkům. Bude možnost nahlédnout 
do ubikací zvířátek, nakrmit je, dozvědět 
se něco nového a pohladit je. Komento-
vaná prohlídka začíná v 10 hodin a sraz 
je před vchodem do stájí. A pokud máte 
suché pečivo – vezměte ho s sebou, ať si 
zvířátka také pochutnají…  

MÁSLOVICE
Máslovické dýňování  V sobotu 19. 
října od 13 hodin se již potřinácté usku-
teční Máslovické dýňování, na kterém si 
účastníci mohou vydlabávat různé výtvo-
ry z dýní různých velikostí. Na své si při-
jdou i chuťové buňky, neboť na návsi se 
bude podávat občerstvení z dýní a jedlíky 
bude čekat soutěž v pojídání dýňových 
specialit. Pamatováno je i na děti, pro něž 
jsou připraveny tvořivé dílny, hry a také 
rozličné soutěže. Večer od 19 hodin se 
rozjede „Strašidelná trachtace“ za dopro-
vodu kapely MOTEL, v podobě tanečního 
reje v maskách upírů, strašidel a dalších 
nadpřirozených bytostí. 

ČEČELICE
Posvícenské posezení  Tradiční akce 
se uskuteční v sobotu 19. října od 16 ho-
din v místní sokolovně. Nejprve proběhne 
tematická přednáška a beseda s kroniká-
řem Čečelic doc. PhDr. Jaroslavem Jaro-
šem a po ní je připravena komentovaná 
degustace produktů Sommerier pana 
Martínka. Vše vyvrcholí Posvícenskou 
zábavou se skupinou VITAMÍN z Lovosic. 

PROJEKT PREVENCE BEZPEČNÉ DOPRAVY 
PRO DĚTI ODSTARTOVAL V MĚLNICKÉM MUZEU 
V mělnickém muzeu byl 27. 9. slavnostně zahájen další sociálně preventivní projekt pro školy a rodiny 
Dopravka včera a dnes. Jde o osmý počin dlouhodobé spolupráce Programu prevence kriminality města 
Mělníka, Policie ČR, Městské policie Mělník a Regionálního muzea Mělník, který tentokráte zacílí na 
bezpečnost v dopravě. 

Volba tématu není náhodná. Počet 
nehod a úrazů v souvislosti s nere-
spektováním rizik v silničním provo-
zu, v nichž figurují děti, hovoří jasně. 
Lektorský tým složený z místních 
profesionálních policistů, strážníků, 
preventistů a muzejní edukátorky 
se tedy chce zaměřit na prevenci 
nástrah v ulicích, na vozovkách, 
v městském i venkovském prostředí 
s využitím interakce, aktivizačních 
technik, hraného příběhu i prostředí 
se zajímavými exponáty.
 Na letošní rok připadají oslavy 
stého výročí vzniku Služby dopravní 
policie. Výstava, doprovázející pro-
jekt, připomene slovem a obrazem 
zrod této složky a její působnost 
především v první republice i s pře-
sahem do současnosti. Návštěvníci 
se tak seznámí s četnickými silnič-

ními kontrolními stanicemi, způsoby 
měření rychlosti, podobami řidič-
ských průkazů v toku času, či třeba 
změnami v protektorátu. Zajímavé 
jsou i mělnické perličky objevené 
v archivu, či dioráma z třicátých let 
s uniformovaným strážníkem. K vi-
dění bude několik exponátů, které 
provázely dopravní službu konají-
cího muže zákona v minulosti (mj. 
regulka, starý přístroj na měření 
alkoholu v dechu a další technické 
pomůcky). Pro srovnání vývoje zde 
bude k nahlédnutí i výbava součas-
ná. 
 Dominantní částí projektu budou 
programy pro školy, přesněji pro děti 
z mateřských škol a ty od prvního do 
třetího ročníku základek, které ještě 
neabsolvovaly dopravní výchovu 
přímo v lavicích. Přihlášených více 
než šest stovek nejmenších frek-
ventantů čekají modelové situace, 
nácvik simulace tísňového volání, 
bezpečnostní desatero, nácvik využí-
vání ochranných pomůcek, správné 
přecházení. Dostatek prostoru bude 
i na využití interaktivních výuko-
vých prvků v herní zóně s dopravní-
mi značkami a kvízy. 
 Na přípravě a realizaci akce par-
ticipovalo mnoho partnerů, vyjma 
výše uvedených k nim patří Muze-
um Policie ČR, Státní okresní archiv 
Mělník, bývalí policisté – sběratelé 
a další podporovatelé. Programy pro 
školáky odstartovaly 8. října a pro 
rodiny s dětmi ve středu 9. října. 
Akci doprovodí tradičně výstava vý-
tvarných prací žáků Základní umě-
lecké školy Mělník s korespondující 
tématikou Křižovatky. Výstavu ze 
navštívit až do 28. října. 
 Mgr. Jitka Králová

Taneční škola Dětinských má v Mělníku již dlouholetou tradicí. Tvoří 
jí trojice renomovaných odborníků v tomto oboru – pedagožka, choreo-
grafka, lektorka a moderátorka  Mgr. Jana Dětinská, profesionální tanečnice  
a choreografka Vanda Dětinská, vicemistryně české republiky v latinskoame-
rických tancích, finalistka řady mezinárodních tanečních soutěží a rovněž 
účastnice televizní soutěže Star Dance 2, kdy jejím tanečním partnerem byl 
sportovní moderátor Robert Záruba. A konečně hudebník Pavel Dětinský, 
kterého mnozí znají jako bubeníka mělnické skupiny Pátá Dimenze.  
 Od října opět otevírá již populární Taneční pro dospělé ve třech výkonnost-
ních kategoriích; pro začátečníky, mírně pokročilé a pro pokročilé tanečníky. 
Kromě toho se nabízí i individuální lekce pro samotné páry. 
 V titulku jsou sice  osloveny „dámy a pánové“, ale škola je určena i pro ty 
malé „dámy a pány“. Tradičně je zde věnována pozornost výchově malých 
tanečnic a tanečníků v přípravce pro děti od 4 do 7 let. U starších dětí od 8 do 
15 let se zde zaměřují především na show dance, latinskoamerické a moderní 
tance. Tato taneční skupina má již za sebou celou řadu úspěchů na celostát-
ních soutěžích, z nichž možno jmenovat dvakrát druhé místo za skvělou cho-
reografii. 
 V prostorách Rodinného centra Chloumek se až do vánočních svátků roz-
víří zdejší taneční parket. Bližší informace si zájemci mohou najít i na: http://
www.tanecnimelnik.cz/ mar

DÁMY A PÁNOVÉ, ZADEJTE SE

Fotografie z vernisáže výstavy.  Foto: archiv muzea
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773 800 680

773 800 680

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

podpora@pocitace-pohotovost.cz

www.pocitace-pohotovost.cz

Sledujte nás také na facebooku a instagramu

MAXIMÁLNÍ VÝKON

VODNÍ CHLAZENÍ

EXTRA TICHÝ

LED OSVĚTLENÍ

HERNÍ SESTAVY
KOMPLETNĚ NA MÍRU

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT

REPASOVANÉ POČÍTAČE
Windows 10
Intel core i5od 6 490,- 

PRO VELKÝ
ZÁJEM JSME
NASKLADNILI

DALŠÍCH 500 KUSŮ

VOLEJTE NA ČÍSLO:

NOTEBOOKY

od 10 190,-
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CO SE U NÁS DĚJE

TUHÁŇ 
Přátelské posezení dříve narozených 
 Obecní úřad Tuháň pořádá v sobotu 
26. října od 14 hodin ve své společenské 
místnosti pro starší občany společen-
skou akci. Opět zde bude příležitost si po-
povídat, zhodnotit uplynulý rok a třeba si 
vyměnit zkušenosti ohledně překonávání 
různých neduhů, jenž přináší život. K dob-
ré pohodě přispěje vystoupení nejmlad-
ších občanů, žáků zdejší mateřské školy 
a zahraje harmonikář Josef Zahradníček.   
Tuhaňská stezka odvahy  V pátek 1. 
listopadu v 17 hodin si účastníci s lampi-
óny a mnozí i v maskách dají sraz na náv-
si. Posléze se vydají kilometrovou trasou 
okolo fotbalového hřiště, na které bude 
čekat plno různých strašidel a celá řada 
obtížných i méně obtížných úkolů. Za od-
vahu bude pro každého připravena odmě-
na. Pro nejmladší účastníky je připraveno 
promítání pohádky „Čertí brko“.

ÚNĚTICE
Slavnostní narážení vánočního speci-
álu  V sobotu 23. listopadu v 15. hodin 
v pivovarské stodole začne vše slav-
nostním naražením Únětického speciálu 
- polotmavé 13. Následovat bude koncert 
pražské kapely SHIVA ROCK DIVA, která 
si hraje s žánry popu, rocku, soulu, rythm 
& blues, indie. V širším repertoáru má 
však i převzaté skladby rockové klasiky 
– Led Zeppelin, Janis Joplin nebo AC/DC. 
Na dospělé čekají soutěže a pivní kvíz. 
Vše vyvrcholí folk-rockovou veselicí ve 
stodole za doprovodu pražské skupiny 
FLÁM.

LÍBEZNICE
Sběrný dvůr opět v provozu  Kom-
pletně opravený sběrný dvůr se v sobotu 
5. října otevřel veřejnosti. První návštěv-
níci si hned vyzkoušeli „bezbariérové“ 
vyhazování odpadu. Nejdůležitější úpra-
va spočívala ve vytvoření nových stání 
pro kontejnery zapuštěných do terénu 
tak, aby bylo možné se odpadu snadno 
zbavit přímo z úrovně plochy sběrného 
dvora. Zcela v souladu se zákonem bude 
odkládání kuchyňských spotřebičů a dal-
šího elektroodpadu. Kromě pohodlnější 
a bezbariérové obsluhy nabídne sběrný 
dvůr rozšířenou otvírací dobu. Nově bude 
otevřeno nejen ve středu a v sobotu, ale 
také každé pondělí od 17 do 19 hodin.

ŠTĚTÍ
Den zdraví nabídne spoustu dobrot 
Ve čtvrtek 24. října ve Velkém sále KS 
Štětí proběhne 8. ročník populární akce 
Den zdraví. Od 10 do 17 hodin si návštěv-
níci budou moci zakoupit potraviny i ná-
poje, které budou moci i ochutnat. Dále 
zde budou k dispozici výrobky ekologické 
drogerie, různé ovocné či bylinkové čaje, 
ovocné koktejly a domácí limonády. K dis-
pozici budou tradiční služby v podobě mě-
ření cholesterolu a cukru v krvi, měření zá-
kladních tělesných hodnot či osteoporózy. 
Takže to bude i skvělá příležitost si zjistit, 
jak na tom jsme a v jaké jsme kondici. 
 mar

POZVÁNKA NA ZNOVUOTEVŘENÍ 
VRÁTENSKÉ ROZHLEDNY

LAICKÁ PRVNÍ POMOC NA ZDRÁVCE

28. 10. uplyne již 20 let od slavnostního otevření rozhledny na Vrátenské hoře. Z historie víme, že první 
vyhlídková stavba na vrcholu Vrátenské hory byla realizována v roce 1893, když Okrašlovacímu spolku 
pro Mšeno a okolí darovalo město 12 m vysokou hasičskou věž. 

Pro nedostatek prostředků na údrž-
bu byla tato věž následně provozo-
vána Klubem Českých turistů a za 
trvalého chátrání v době 1. světové 
války spadla. Výstavba novodobé 
rozhledny byla iniciována Sdruže-
ním obcí Kokořínska s velkým při-
spěním tehdejšího Okresního shro-
máždění a představitelů Okresního 
úřadu v Mělníku, základní kámen 
byl položen 6. 7. 1999, v říjnu pak 
nákladem 12 mil. Kč mělnickou 
stavební firmou Rybář Horčík  a do-
davatelem konstrukce firmou Eckel 
z Jindřichohradecka byla stavba 
dokončena. Od počátku byly spo-
luvlastníky stavby telekomunikační 
giganti Eurotel (dnes Cetin) a Ra-
diomobil (dnes T – mobile Czech) 
a i přes velké dotační zastání trvalo 
obcím a Sdružení obcí Kokořín-
ska ještě dalších 5 let, než byl obě-
ma spoluvlastníkům doplacen tře- 
tinový podíl stavby.
 Provoz věže pro turisty zajišťo-
valy postupně obecní společnosti 
provozující malé busy – SOK o.p.s.  
a Kokořínský SOK s.r.o., po vzniku 
krajů cca od roku 2004 dodnes pak 
Sdružení obcí Kokořínska. 
 Z aktivity Sdružení jsou rozhled-
na i její okolí v letošním roce rekon-
struovány nákladem 1,2 mil Kč – 
jedná se o komplexní opravy nátěrů, 
nevyhovujících spojů, osazení oken 
do tubusu schodiště, úprava oploce-
ní, parkoviště… práce jsou hrazeny 
z tzv. „správcovského fondu“, do 
kterého přispívají všichni spoluvlast-
níci rozhledny. Výškové a lezecky 
náročné práce provádí firma Arane-
uss, elektroinstalaci rekonstruuje fir-
ma Andelt ze Mšena, stavební práce 
firma Novák z Radouně.

 Záměrem Sdružení obcí Kokořín-
ska je vybudování zázemí pro obslu-
hu Vrátenské rozhledny dle projekto-
vé dokumentace Ing. Pustějovského 
PhD. z Lobče, které umožní rozšíře-
ní nabízených služeb turistům a opět 
zvýší přitažlivost tohoto místa.

 Na 28. 10. 2019 je tedy připra-
vována připomínka 20 let existen-
ce této dominanty našeho regionu 
i znovuotevření rozhledny po aktuál-
ních opravách a údržbě věže.

Srdečně zve 
Sdružení obcí Kokořínska. 

Nejprve byli mladí „zdravotníci“ se-
známeni s historií a fungováním ško-
ly a posléze proběhlo krátké opako-
vání zásad první pomoci, v němž si 
roli lektorů vyzkoušeli tentokrát sa-
motní studenti třetího ročníku zdra-
votnické školy. A pak už se jednot-
livé soutěžní týmy vydaly na trasu, 
kde byly připraveny celkem 4 stano-
viště. Na prvním žáci řešili napade-
ní nožem, kdy je nejvíce z hlediska 
ošetření potrápila pobodaná dívka  
a zranění břicha. Dalším úkolem bylo 
pomoci mladé ženě s epileptickým 
záchvatem. Na třetím stanovišti na 

ně čekala parta nešikovných řemesl-
níků, kteří nezvládli práci na štaflích 
s elektrickou vrtačkou. Žáci muse-
li řešit zásah elektrickým proudem  
a zkusili si i srdeční masáž. Poslední 
stanoviště bylo umístěno do odborné 
učebny, kde se soutěžící ocitli v ne-
mocničním pokoji a museli si pora-
dit s pacientem se zlomenou nohou, 
dále s nepříjemným, hysterickým  
a také kolapsovýmm stavem. Vždy 
bylo nutno pacienta ošetřit, dodržet 
bezpečnost a správně přivolat RZS.
 Nejlépe si v celé soutěži vedl ryze 
chlapecký tým ze ZŠ J. Matiegky 

Ve středu 25. 9. 2019 přivítala Soukromá zdravotnická škola v Mělníce 10 týmů mladých zdravotníků  
ze 6 základních škol Mělnicka a okolí. Čtyřčlenná družstva přišla změřit své dovednosti a vědomosti v sou-
těži poskytování laické první pomoci. 

Mělník, druhé místo obsadili žáci ze 
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem 
a třetí místo náleželo žákům ze ZŠ 
28. října Neratovice. Pro nás jsou ale 
vítězové všichni, poněvadž prokázali 
své schopnosti v tak potřebné oblas-
ti, jako je právě laická první pomoc. 
 Doufáme, že se s některými bu-
deme moci potkat při plánovaných 
Dnech otevřených dveří pro školy  
a veřejnost, např. 20. 11. 2019, nebo 
v budoucnosti jako s našimi studen-
ty. Za SSZŠ Mělník, o.p.s. 

Mgr. Š. Jančárová 
a Mgr. K. Šebíková
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SLÁNSKÝ AQUAPARK SLAVÍ 20 LET

AQUAPARK V KOSTCE

Od slavnostního otevření slánského aquaparku uběhlo letos 20 let.  
K této příležitosti si vedení aquaparku pro své návštěvníky připravilo 
velkou soutěž, na jejímž konci získá 20 vylosovaných účastníků zají-
mavé a hodnotné ceny. Soutěž má 3 kola a lze se zapojit již nyní až do 
6. prosince 2019. 

Podmínkou účasti v soutěži v losování o ceny je účast alespoň v jedné dis-
ciplíně v každém z vypsaných kol a registrace u plavčíků. Slavnostní vylo-
sování výherců proběhne 7. prosince 2019 v prostorách Aquaparku Slaný. 
Soutěžní kola a disciplíny jsou následující:

 z 1. kolo v termínu 20. 9. - 18. 10. 2019
- skok do bazénu nebo přeplavání bazénu jedním stylem (25 m). 

 z 2. kolo v termínu 19. 10. - 15. 11. 2019
 - projet tobogán nebo šlapat vodu 1 min. 

 z 3. kolo v termínu 16. 11. - 6. 12. 2019 
- vylovit předmět z bazénu nebo přeplavat bazén stylem prsa (25 m).

Vylosovaní soutěžící mohou získat permanentky do aquaparku, balíčky a po-
ukazy od sponzorů akce. Hlavní výhrou je permanentka do aquaparku na 
20 vstupů, večeře formou 4chodového menu pro rodinu (2 dospělí + 2 děti) 
v hotelu Hejtmanský dvůr, herní konzole Nintendo + jedna hra od Expert 
Elektro Slaný, voucher na sportovní vybavení v hodnotě 1000 Kč v prodejně 
eMSport Slaný, balíček Ekofrukt. 
 Veškeré informace naleznete na www.aquaparkslany.cz nebo www.vshsla-
ny.cz. 
 Kromě soutěže připravil aquapark pro návštěvníky limitovanou edici per-
manentek za zvýhodněnou cenu na 20 vstupů za 990 Kč s platností na 1 rok. 
Tyto permanentky lze zakoupit po dobu konání soutěže včetně 7. 12. 2019. 

Kontakt: Markéta Růtová, Vnější vztahy Městský úřad Slaný
 rutova@meuslany.cz 

V současnosti probíhá proces budování týmu 
klíčových zaměstnanců administrativy 
a začíná příprava náboru zaměstnanců do výroby. 
Do svého týmu hledáme nové kolegy na pozice:

Třídič řeziva
•	 Kontroluje	kvalitu	dřeva
• Nastavuje programy v PC a fyzicky kontroluje
• Kontroluje a obsluhuje stroj
Elektrikář
• Orientace v technické dokumentaci
• Simatic 7, Vyhl. 50,§6
•	 Znalost	náhradních	dílů-elektro
Automechanik
• Znalost práce s hydraulikou
•	 Znalost	elektromotorů,	dieslových	motorů
•	 Odstraňuje	poruchy	na	kolových	nakladačích	a	VZV
Obsluha vagónů
•	 Kurtuje	řezivo	na	vagónech
•	 Kontroluje	rozměry	paketů	a	správnost	údajů	na	štítcích
•	 Uklízí	vagóny

V	případě	zájmu	nás	prosím	kontaktujte	na	tel.	čísle	 
477	070	541	nebo	na	e-mail:	prace@labewood.cz.

Společnost	LABE	
WOOD s.r.o. buduje 
ve	Štětí	na	Litoměřicku	
moderní pilu na 
zpracování	měkkého	
jehličnatého	dřeva.	

V letošním roce slaví slánský aquapark 20 let od svého slavnostního otevření. 
K této příležitosti jsme si pro Vás připravili soutěž, na jejímž konci získá 

20 vylosovaných účastníků zajímavé a hodnotné ceny. 
Veškeré informace naleznete na www. aquaparkslany.cz 

Dále jsme pro Vás připravili limitovanou edici permanentek na:

20 vstupů za zvýhodněnou cenu 990 Kč. 
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

LET S VÁMI
Oslava20

A
Q

U
APARK SLANY

S  V Á M
I20 LET

JIŽ

•	Slavnostní otevření 29. 7. 1999
•	Náklady cca 80 miliónů korun
 Vytvořeny vodní atrakce, které 
jsou funkční dodnes. 
- 87 m dlouhý tobogán, divoké vod-
ní koryto o objemu 8 m³, plavecký 
bazén s 5 dráhami a délkou 25 m, 
dětský bazén s hloubkou 0,6 m, ví-
řivka Whirpool, vzduchová masážní 
lůžka, protiproud, dámská a pánská 
parní sauna.
•	  Roční návštěvnost aquaparku 

je přibližně 120 000 návštěvníků. 

 Vedení slánského aquaparku 
chystá rekonstrukci zastaralého 
vybavení i technického zařízení. 
V plánu jsou opravy za bezmála  
20 milionů Kč. K předpokláda-
né realizaci oprav by mohlo dojít 
již v roce 2021. „Vše se odvíjí od 
zpracování projektové dokumentace 
a zajištění všech potřebných povo-
lení včetně souhlasu s rekonstrukcí 
ze strany města“ dodává jednatel 
Víceúčelové sportovní haly pan 
Mgr. Radek Hlavatý. 
  Aktuálně je v přípravě projekt 
na rekonstrukci vzduchotechniky, 

zateplení budovy, podhledů a osvět-
lení. Finální rozsah rekonstrukce za-
tím nebyl dán. „Cílem má být neje-
nom ekonomičtější provoz, ale také 
snadnější obsluha, údržba a v ne-
poslední řadě především zvýšení 
komfortu návštěvníků“ doplňuje pan 
jednatel Hlavatý. 
 Zajímavým doplňkem služeb pro 
návštěvníky slánského aquaparku 
by mohla být výstavba sauny. Pro 
tu se nyní hledá vhodné místo. Do 
budoucna se dále plánují nové šatní 
skříňky a nový atraktivnější tobo-
gán.
 Slánský aquapark poskytuje pra-
videlné zázemí Tomáši Řenčovi, 
jednomu z nejlepších českých triat-
lonistů; připravovali se zde potápě-
či s ploutví, kteří získali medaile na 
mistrovství světa a také zde stabilně 
působí plavecký oddíl od DDM Os-
trov. Kromě jiného se zde nachází 
plavecká škola Medúza a Plavecká 
akademie. V nich probíhá výuka 
pro slánské základní školy a školy 
ze slánského regionu. 
 Aktuálně nabízí akci pro seniory 
a rodiče na mateřské.
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V našem regionu se orloje také 
konstruovaly. Byly ovšem mnohem 
skromnější, co do velikosti a vněj-
šího vybavení. Byly pojmenová-
ny jako stojací, interiérové. Byly 
z dílny kralupské firmy Planička 
– Pacovský. Jeden z těchto salon-
ních orlojů vlastnil v Kralupech 
nad Vltavou i účetní šikovatel Jan 
Vaněk, známý z Haškova románu 
o Švejkovi. Orloj, kterého se dotý-
kala jeho ruka, je dosud v péči kra-
lupských potomků této románové 
postavy. 
 Jak se říká, všechno většinou 
souvisí se vším. Platí to i v násle-
dujícím příběhu. Dům na kralup-
ském Palackého náměstí, nesoucí 
dodnes číslo popisné 95, koupil 
přibližně roku 1913 drogista Jan 
Vaněk, Pražan ze Žižkova (naroze-
ný 25.5.1888). Vaňkova kralupská 
drogerie byla původně lékárnou. 
Vlastnil ji Ph. Mgr. Jaroslav Pacov-
ský. Dům pouhý rok před globál-
ním světovým válečným konfliktem 
koupil právě Vaněk a začal ve vel-
kém podnikat v drogistickém obo-
ru. Tehdy šestadvacetiletý šikovatel 
Vaněk musel narukovat do císařsko 
– královské armády. První záznam 
o jeho údělu vojáka existuje v Kar-
patech, následovně byl ve sběrném 
táboře v Mostu nad Litavou neda-
leko Vídně. A tady se seznámil v r. 
1915 jako účetní šikovatel (němec-
ky: rechnungsfeldwebel) se spiso-

vatelem Jaroslavem Haškem. Bylo 
to setkání patrně velice významné, 
protože pozdější autor na něho ve 
svém světově proslulém románu 
„Osudy dobrého vojáka Švejka“ 
nezapomněl. Vaněk se dožil z dneš-
ního pohledu pouhých 39 let (ve 
stejném věku zemřel i Hašek). 
 Vraťme se ale k historii kralup-
ské malosériové výroby interiéro-
vých orlojů určených pro obývací 
pokoje, haly či sály. Tu spolu začali 
psát dva pro jejich konstrukci veli-
ce zapálení lidé – výše vzpomenutý 
lékárník Jaroslav Pacovský a Fran-
tišek Planička. Právě osud hlavního 
konstruktéra orlojů Františka Pla-
ničky je místy až neuvěřitelný. Jeho 
život se převrátil naruby poté, co 
svou manželku přistihl při nevěře, 
když se vrátil ze Srbska, kde sháněl 
zakázky pro svou živnost. Snažil se 
jí domluvit, ale ona se mu v té chvíli 
vysmívala. Planička ji v afektu na-
padl a zabil. Nešťastná událost se 
stala v roce 1908. Prvotní trest smrti 
byl u vídeňského soudního dvora 
změněn na 20 let a roku 1918 pak 
dostal z Vídně od císaře milost a byl 
propuštěn. Až k mocnáři se prý do-
stala zvěst o plodu jeho úsilí.
 Planička, povoláním krejčí, byl 
jako konstruktér orlojů samouk. Je 
skoro neuvěřitelné, že ve věznici 
v Plzni - Borech studiem více než 
šesti set knih o astronomii a přede-
vším jeho oblíbeného oboru, stroj-

JAK SE KRALUPY ZAPSALY DO HODINÁŘSKÝCH DĚJIN 
Nahlédneme-li do historie, pražský Staroměstský orloj je se svými více než šesti sty 
roky jedním z nejstarších na světě. Že byl jeho konstruktérem později oslepený mistr 
Hanuš, to byla fikce spisovatele Aloise Jiráska. Otázka autorství se vší pravděpodob-
ností zůstane badatelům ještě dlouho otevřená. 

nictví, dosáhl hlubokého teoretic-
kého vzdělání. V trestním ústavu 
v Plzni prý byla v té době velká 
odborná knihovna. Díky tomu i své 
erudici byl schopen zkonstruovat 
složitý mechanismus orloje. Byl to 
prý člověk vysoce inteligentní, ne-
měl však praktické zkušenosti se 
stavbou podobných přístrojů. Na 
vlastní žádost si odbýval trest v sa-
movazbě a tam také začal pracovat 
na sestavování stroje. Za konstrukč-
ní materiál mu sloužily dřevěné 
špulky na nitě, zlomené jehly či 
kousky dřívek. Ve vězení totiž pra-
coval jako krejčí. Soustrojí nebylo 
konstruováno na velkou trvanlivost. 
Mechanismus jeho prvního astro-
nomického orloje byl po technic-
ké stránce sice funkční, ale způsob 
provedení se neblaze odrážel v ko-
lísavém chodu stroje. Originální prý 
bylo pojetí mechanismu, pohybu ho-
dinových ručiček, astronomických, 
astrologických a datových ciferníků. 
Skříňový astronomický orloj je ši-
roký 1,63 metru, vysoký 2,4 metru 
a hluboký 0,54 metru a váží přibližně 
330 kilogramů. Je v expozici muzea 
v Ústí nad Orlicí. Po opuštění žalá-
ře s ním Planička sklízel při veřejné 
prezentaci po Čechách i na Moravě 
zasloužený obdiv. O jeho vskutku 
mistrovské dílo, v němž byly jako 
materiál použity třeba i řetězy z bi-
cyklů či motocyklů, projevují odbor-
níci zájem dodnes.

 Rozbitý letitý orloj opravovali tři 
roky pro orlickoústecké muzeum 
erudovaní restaurátoři – manželé P. 
a M. Skálovi. 
 A jaké je spojení tvůrce orloje 
s dolním Povltavím? Po dokončení 
orloje a jeho ukazování na veřejnosti 
založil konstruktér firmu na výro-
bu domácích, značně jednodušších 
a menších salonních orlojů. Druhým 
podílníkem byl vzpomenutý kralup-
ský lékárník Jaroslav Pacovský. 
 Produkce salónních orlojů byla 
zahájena roku 1921. V historii čes-
kého hodinářství se ovšem stala poj- 
mem. Avšak po roce existence firmy 
slibná konjunktura skončila. Není 
ani známo, kolik lidí provozovna 
zaměstnávala. Společník, lékárník 
Pacovský z Kralup, z dodnes ne-
známých důvodů spáchal sebevraž-
du. Výroba orlojů tím definitivně 
skončila. Po roce 1922 také stopa 
konstruktéra Planičky z historie čes-
kého hodinářství mizí. I přes krátkou 
existenci firmy se však dodnes řada 
kralupskou firmou vyrobených or-
lojů dochovala. Bývají na čestném 
místě nabízeny v internetových auk-
cích. Salónní orloje jsou dnes značně 
ceněny, a tak se orlojům firmy Fr. 
Planička a Jar. Pacovský dostává po 
skoro stovce let zaslouženého uznání, 
přestože řada z nich už nejsou funkč-
ní, jako ten v opatrování kralup- 
ské rodiny Vaňků.
 Jiří Herain 

Jeden z dvojice erudovaných restaurátorů, Petr Skála, u velkého Planičkova parádní-
ho orloje v muzeu v Ústí nad Orlicí, kde je ve stálé expozici.  Foto archiv muzea

Rechnungsfeldvébl Jan Vaněk, jedna z čelních osobnos-
tí Haškova románu. Foto archiv
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ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
P.Č. 643/2 A 645 V K.Ú. KOZLY U TIŠIC, NOVĚ ROZPARCELOVÁNY NA P.Č. 643/7, 643/8 A 643/9  
Obec Tišice, IČ: 00237221, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích záměr prodat tyto pozemky: p.č. 643/2 o výměře 6 845 m²  a 645 o výměře 446 m² v k.ú. Kozly u Tišic

Předmětné pozemky jsou rozparcelovány a prodávají se jako jednotlivé parcely a to:
●  p.č. 643/7 o výměře 1400 m²    ●  p.č. 643/8 o výměře 1112 m²    ● p.č. 643/9 o výměře 1071 m².

Tyto pozemky jsou vedeny na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. 
Zájemce se přihlašuje do nabídkového řízení písemnou přihláškou v českém jazyce, v níž uvede: 
     a) kontaktní údaje na sebe (jméno a příjmení nebo název zájemce, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla, jiná kontaktní adresa,  
         telefonní číslo, popř. e-mailová adresa, datum narození nebo identifikační číslo)
     b) navrženou cenu za pozemky
     c) podpis účastníka nabídkového řízení
     d) zájemce v přihlášce prohlásí, že uznává bez výhrad všechny podmínky takto stanovené pro tento způsob prodeje

Způsob podání nabídky: zalepená obálka označena „cenová nabídka p.č. 643/7; p.č. 643/8; p.č. 643/9 v k.ú. Kozly u Tišic – neotvírat“.

Termín a místo k podání nabídky: do 25. 11. 2019 do 9.00 hodin, Obecní úřad Tišice, M. Podvalové 334, 277 15 Tišice.

Místo a čas otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: 
25. 11. 2019 v 9.15 hodin v kanceláři starosty na Obecním úřadě Tišice. Otevírání obálek provede tříčlenná komise jmenovaná 
starostou obce (zúčastnit otevírání obálek se mohou pouze uchazeči, kteří podali včas nabídku). 
Základní kritéria pro výběr zájemce bude cena nabídky, přičemž minimální nabízená cena za m² bude akceptována
● p.č. 643/7 o výměře 1400 m² - 1 700 Kč/ m²  ● p.č. 643/8 o výměře 1112 m² - 1 700 Kč/ m²   ● p.č. 643/9 o výměře 1071 m² - 1 500 Kč/ m²

Prodej vybranému uchazeči podléhá schválení zastupitelstvem obce Tišice na veřejném zasedání.Zájemci nebude poskytnuta žádná úhrada 
nákladů spojených s jeho účastí v nabídkovém řízení a zaslané nabídky nebudou vráceny. Kupující uhradí náklady spojené se vkladem práva 
do katastru nemovitostí. Obec Tišice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a prodej zrušit.  
� Bc.�Pavel�Končel,�DiS.,�starosta��

ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
P.Č. 617/3 A 617/8 V K.Ú. KOZLY U TIŠIC, 
NOVĚ ROZPARCELOVÁNY NA P.Č. 617/3, 617/8, 617/15, 617/16, 617/17  
Obec Tišice, IČ: 00237221, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. 
o obcích záměr prodat tyto pozemky: p.č. 617/3 o výměře 1478 m²  a 617/8 o výměře 3967 m² v k.ú. Kozly u Tišic

Předmětné pozemky jsou rozparcelovány a prodávají se jako jednotlivé parcely a to:
●  p.č. 617/3 o výměře 1101 m²   ●  p.č.  617/8 o výměře 1096 m²   ●  p.č.  617/15 o výměře 1098 m²
●  p.č.  617/16 o výměře 1077 m²   ●  p.č.  617/17 o výměře 1073 m².

Tyto pozemky jsou vedeny na LV číslo 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník. 
Zájemce se přihlašuje do nabídkového řízení písemnou přihláškou v českém jazyce, v níž uvede: 
     a) kontaktní údaje na sebe (jméno a příjmení nebo název zájemce, adresa trvalého pobytu nebo adresa sídla, jiná kontaktní adresa, 
         telefonní číslo, popř. e-mailová adresa, datum narození nebo identifikační číslo)
     b) navrženou cenu za pozemky
     c) podpis účastníka nabídkového řízení
     d) zájemce v přihlášce prohlásí, že uznává bez výhrad všechny podmínky takto stanovené pro tento způsob prodeje

Způsob podání nabídky: zalepená obálka označena 
„cenová nabídka ●  p.č. 617/3  ●  p.č. 617/8  ●  p.č. 617/15  ●  p.č. 617/16  ●  p.č. 617/17 v k.ú. Kozly u Tišic – neotvírat“.

Termín a místo k podání nabídky: do 25. 11. 2019 do 9.00 hodin, Obecní úřad Tišice, M. Podvalové 334, 277 15 Tišice.

Místo a čas otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: 
25. 11. 2019 v 9.15 hodin v kanceláři starosty na Obecním úřadě Tišice. Otevírání obálek provede tříčlenná komise jmenovaná 
starostou obce (zúčastnit otevírání obálek se mohou pouze uchazeči, kteří podali včas nabídku). 
Základní kritéria pro výběr zájemce bude cena nabídky, přičemž minimální nabízená cena za m² bude akceptována
● p.č. 617/3 o výměře 1101 m² - 2 000 Kč/ m²    ●  p.č. 617/8 o výměře 1096 m² - 2 000 Kč/ m²  ●  p.č. 617/15 o výměře 1098 m² - 2 000 Kč/ m²  
● p.č. 617/16 o výměře 1077 m² - 2 000 Kč/ m²  ●  p.č. 617/17 o výměře 1073 m² - 2 000 Kč/ m².

Prodej vybranému uchazeči podléhá schválení zastupitelstvem obce Tišice na veřejném zasedání. Zájemci nebude poskytnuta žádná úhrada 
nákladů spojených s jeho účastí v nabídkovém řízení a zaslané nabídky nebudou vráceny. Kupující uhradí náklady spojené se vkladem 
práva do katastru nemovitostí. Obec Tišice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a prodej zrušit.
� � � � � � � � � ������������������������������������������������Bc.�Pavel�Končel,�DiS.,�starosta��
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Martina Dejdara si mnozí vybaví 
jako bývalého letce RAF Antoní-
na Maděru ze seriálu „Zdivočelá 
země“ natočeného podle knih Jiřího 
Stránského. Anebo také ze sitcomu 
„Comeback“, kde ztvárnil nezapo-
menutelného „Ozzáka“. 
 Jeho herecká škála je široká. 
Ihned po absolvování DAMU na-
stoupil do dnes ji legendární Ypsi-
lonky, kde ztvárnil celou řadu rolí. 
Hrál například v inscenacích „Praha 
stověžatá“, „Horror band“, „Ameri-
ka nebo Vosková figurína“ či „Mo-
zart v Praze“. Hostoval i v jiných 
divadlech, mimo jiné v Realistic-
kém divadle, kde se představil ve 
hrách „Sluha dvou pánů“, „Othello“ 
nebo „Anna Karenina“.

 Do diváckého podvědomí mimo 
televizní obrazovky se dostal pře-
devším díky mnoha filmovým 
rolím, pro které byl vybrán díky 
svému charismatu a temperament-
nímu projevu. Ve filmu debutoval 
již v roce 1985 v povídkovém sním-
ku „Zelená léta“. Skutečný herecký 
koncert podal ve filmovém muziká-
lu „Šakalí léta“, kde ztvárnil hlavní 
roli výstředně oblečeného mladíka 
Bejbyho, který je úplně posedlý 
rokenrolovou muzikou. Neméně 
přesvědčivý výkon podal ve filmu 
„Učitel tance“, za nějž získal pres-
tižní cenu Český lev 2005 za nej-
lepší herecký výkon v hlavní roli. 
Dále se objevil například ve filmech 
„Amerika“, „Proč“, „Příliš hlučná 

Tato výtvarnice  se od dob studia 
grafické techniky v ateliéru prof. 
Wernera Klemke na Kunsthoch-
schule v Berlíně zabývá volnou gra-
fikou, převážně hlubotiskem. Často 
kombinuje tisky z výšky a z hloub-
ky, přičemž ctí náhodu a improvi-
zaci. Působí rovněž jako výtvarný 
pedagog a v letech 1995-2004 vedla 
ateliér grafických technik na Insti-
tutu restaurování a konzervačních 
technik v Litomyšli v současné 
době Fakulta restaurování Univerzi-
ty Pardubice. Od roku 1991 je člen-
kou Sdružení českých umělců grafi-
ků Hollar. Má za sebou celou řadu 
samostatných výstav, z nichž mož-
no jmenovat například Cheb, GVU, 
Jičín, OG, Praha, Atrium Plauen či  
Galerie bratří Čapků. Podílela se 
na mnoha kolektivních výstavách 
s dalšími výtvarníky, a to i napří-
klad v Berlíně či Moskvě. Helena 
Horálková vytvořila rovněž soubor 

šesti krajových betlémů s figurka-
mi v národních krojích a s míst-
ními stavbami. Kolekce „Tisky“ 
v mělnické galerii představuje vý-
běr z tvorby za posledních dvacet 
let autorčiny tvůrčí práce. V rámci 
volné grafiky jsou zastoupena díla, 
která zachycují zejména přírodu 
v její rozmanité a proměnlivé ba-
revné škále. Dalším tématem velko-
formátových linorytových grafik je 
tepající život velkoměsta se svými 
přízračnými obyvateli.
 Z ilustrační tvorby jsou součástí 
kolekce linorytové grafické listy na 
motivy jarmareční písně „Byla pan-
na, měla pána, byla do něj udělána“, 
v nichž se hrdě hlásí k žižkovskému 
původu a grafický soubor „Mudro-
sloví národa slovanského“ od F.L. 
Čelakovského. A celý tento soubor 
doplní humoristické ilustrace ke 
knize „Muži v offsidu“ od Karla 
Poláčka. 

MARTINEM DEJDAREM
NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S....

Oblíbené a již tradiční setkání tohoto cyklu proběhne tentokrát v pátek 
18. října od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

HELENA HORÁLKOVÁ: „TISKY“
samota“ či „Žabák“, jenž volně na-
vazuje na Zdivočelou zemi. Svůj 
komediální talent uplatnil ve vese-
lohrách jako „Slunce, seno, erotika“, 
„Kameňáky“ či v posledním sním-
ku „Plavčík“, který do našich kin 
vstoupí v příštím roce. Tou dobou 
to bude i mysteriózní drama „Zemřít 
šťastný“, což je příběh o tom, že člo-
věk může ztratit přátele, může ztratit 
svůj sen a smysl života, ale nesmí 
nikdy ztratit víru v to, že na světě 
i přes všechny nástrahy a zlomysl-
nosti, existuje možnost najít štěstí.
 Kromě herectví využil svůj ne-
zaměnitelný hlas i pro dabing. Ten 
například zapůjčil postavičce Barta 
Simpsona v americkém kultovním 
seriálu „Simpsonsovi“. Martin Dej- 
dar je také známým moderátorem 
a bavičem. Na televizních obrazov-
kách uváděl celou řadu zábavných 
pořadů jako například „Šance“ či 
„Ptákoviny“.
Není tak pochyb, že to opět bude 
zajímavé setkání, neboť jeho vy-
právění má tu pravou „šťávu“ a ur-
čitě se návštěvníci nejenom dozví 
mnoho zajímavého, ale především 
se skvěle pobaví. mar

Tak prostě se nazývá výstava grafičky a ilustrátorky Heleny Horálko-
vé, kterou hostí mělnická galerie Ve Věži.

Výstavu, jenž byla zahájena slav-
nostní vernisáží 26. září možno na-
vštívit až do 17. listopadu.  mar

Martin Dejdar.  Foto: archiv

Helena Horálková – Metro Helena Horálková 

VELVARSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN SE VRACÍ
Dobrá zpráva pro všechny výtvarníky. V roce 2012 se konal desátý  
a poslední ročník úspěšného cyklu pravidelných přehlídek amatérských 
i profesionálních výtvarníků „Velvarský výtvarný salón“. 

První ročníky se konaly v Galerii Pražská 71 a jejich duchovním otcem 
byl majitel galerie a čajovny a také kurátor velvarského muzea PhDr. Jan 
Pömerl. Ten jej také přenesl později do muzejní galerie. Po deseti letech se 
však zdálo, že myšlenka se trochu vyčerpala, scházelo se méně výtvarníků, 
kvalita kolísala, a tak po deseti letech klasický výtvarný salón skončil. Mno-
zí výtvarníci ale na tyto výstavy stále vzpomínají, některým chybí možnost 
prezentovat svoje práce, proto se ředitelka městského muzea Jitka Kůrková 
rozhodla, že zkusí myšlenku výtvarných salónů oživit a vyhlásit příští rok 
zkušební ročník nového cyklu. Výstava by byla otevřena opět všem amatér-
ským a profesionálním výtvarníkům věnujícím se kresbě, malbě, sochařině, 
tvorbě šperků, keramiky ap. a konala by se v květnu a červnu. Bližší termíny 
a podrobnější informace budou známy v lednu 2020.
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MUZIKÁL
     S  P O H Á D K O V Ý M  PŘ Í B ĚHEM

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.
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Fenomén tzv. společenských agentů, tedy osob, které byly nasazeny na 
své blízké, byl za normalizace častějším jevem, než by se na první pohled 
zdálo. 

OBSLUHOVAL JSEM 
ANGLICKÉHO KRÁLE
Kdo by neznal tuto snad nejznámější knížku Bohumila Hrabala. Pří-
běh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým snem.

AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ…
Většina agentů byla ke spolupráci 
donucena vydíráním či vyhrožo-
váním, což však nijak nezmírnilo 
dopady jejich hlášení. Ale možná 
je to z jistého úhlu pohledu pocho-
pitelné. Bloudění v labyrintu kom-
promisů a strachu, balancování na 
hranách. Stále větší zapadání do 
bahna ve snaze činit dobro. Doufá-
ní, že to všechno nějak bude a že to 
lze přežít bez trvalých následků... 
A náhle je jednoho dne konec. Ba 
co víc – o spolupráci nikdo neví. 
Konečně lze žít normálně. Je však 
omylem, že už se nic nestane. Prá-
vě nyní to teprve začíná. Navíc je 
tu jeden zcela hmatatelný následek 
dávného úkolu. Dokonce má kon-
krétní jméno. A právě dnes se začí-
ná ptát a odkrývat události, na které 
chtěli všichni zapomenout.
 Téměř detektivní drama z pera 
Martiny Kinské a Marka Schován-
ka prolíná časové roviny normali-
zace a dnešních dnů a vypráví silný 
komorní příběh rodiny, do jejíhož 
osudu zasáhla. Vynořování těžkých 
okamžiků i absurdit, které s sebou 

minulý režim a uhýbání v něm nesly.  
I v těch nejsevřenějších rodinách 
existují tajemství, o nichž si myslí-
me, že je již dávno pohřbil čas. Zra-
něná blízkost a důvěra, a přece rodi-
na jako jediný pevný bod. Co jsme 
to vůbec zač? Přestaňme se schová-
vat za tvrzením „taková byla doba“ 
a odkryjme karty, z nichž jsme si 
pečlivě zbudovali naše domečky 
z karet. Ještě včera jsme si mysleli, 
že se známe. Dnes už ruku do ohně 
za své blízké zřejmě nedáme. Natož 
sami za sebe...
 Inscenace „Agent tzv. společen-
ský“ v režii Martiny Kinské získala 
Cenu Marka Ravenhilla za nejlepší 
českou divadelní inscenaci nového 
textu za rok 2018. 
 V mělnickém kulturním domě 
se představí herci smíchovského 
Švandova divadla Klára Cibulková, 
Tomáš Pavelka, Ivan Řezáč a Viktor 
Kuzník. A to ve čtvrtek 31. října od 
19 hodin.
 Není pochyb, že tato hra zaujme  
i svojí aktuálností v současné době.
 mar

Prochází učňovským obdobím v ča-
sech první republiky, zažívá dramata 
druhé světové války a svůj život uza-
vírá v nelehkých časech budování 
socialismu v Čechách. Jeho drama-
tickou a nevšední cestu vylíčil autor 
svým nezaměnitelným a nádherným 
českým jazykem, typickým humo-
rem i uměním paradoxu. 
 To všechno ožívá i v dramatizaci 
Ivo Krobota a Petra Oslzlého a her-
ců Divadla A. Dvořáka v Příbrami. 
Počátky této divadelní scény spadají 
do roku  1959 představením Gol-
doniho „Poprasku na Laguně“, kdy 
byla zahájena první sezona. Divadel-
ní budova byla slavnostně otevřena 
až o dva měsíce později 8. listopadu 
1959. Při této příležitosti uvedlo di-
vadlo slavnostní premiéru hry Fran-
tiška Pavlíčka „Labyrint srdce“ v na-

studování prvního ředitele Antonína 
Dvořáka, podle něhož bylo později 
divadlo pojmenováno. Za dobu více 
jak šedesátileté existence se v herec-
kém souboru vystřídala řada osob-
ností jako například Radoslav Brzo-
bohatý, Miroslav Zounar, Jan Vala, 
Pavel Nový nebo Jana Březinová.
 V divadelním sále Masarykova 
kulturního domu v Mělníku v neděli 
20. října od 19 hodin si roli hlavní-
ho hrdiny přímo před očima diváků 
předávají herci Viktor Kuzník, Pavel 
Batěk a Pavel Rímský v režii Pavla 
Schejbala.  Premiéra této inscenace 
se uskutečnila v roce 2017, kdy jsme 
si připomněli dvacáté výročí úmrtí 
tohoto českého spisovatele a „pá-
bitele“, který uměl cedit skutečnost 
přes diamantové očko inspirace…
 mar
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 Orchestr vznikl již před více jak 
dvaceti lety po odchodu Ondřeje 
Havelky z Originálního pražského 
synkopického orchestru, kde pů-
sobil řadu let. Někteří členové z 
OPSO odešli zároveň s ním a tvoří 
proto i část Melody Makers. 
 Ondřej Havelka se již od student-
ských let věnuje interpretaci jazzo-
vé a populární hudby 20. a 30. let 
jako zpěvák, tanečník a stepař. Se 
zmíněným Originálním pražským 
synkopickým orchestrem nahrál 
celkem šest alb a napsal i spolure-
žíroval hudební film, který získal na 
festivalu televizní zábavy v Mont-
reux v roce 1991 “Stříbrnou růži”.
 Hudebnímu tělesu Melody Ma-
kers jde hlavně o přesnou interpre-
taci swingové éry a zabývá se nejen 

americkými skladbami, ale i raným 
českým či slovenským jazzem. Ke 
hře používá i dobové nástroje, kte-
ré zaručují skutečnou autentičnost 
skladeb. Kromě zpěváka Ondřeje 
Havelky a kapelníka Petra Tichého 
tvoří orchestr ještě třináct muzikan-
tů.
 Na koncertě představí velikány 
světového jazzu – George Gershwi-
na a Jaroslava Ježka. Hitmakery, 
kteří zásadně ovlivnili vývoj pop-
music 20. století a zároveň chytře  
a invenčně propašovali jazz do 
hudby klasické. Koncert nabitý 
nesmrtelnými evergreeny korunu-
je unikátní swingující provedení 
slavné Gershwinovy „Rapsodie v 
modrém“ v původním aranžmá pro 
klavír a jazzový orchestr.  mar

RAPSODIE V MODRÉM POKOJI
…aneb Dva muži mezi nebem a jazzem“. A kteří to jsou?  Samozřej-
mě Jaroslav Ježek a George Gershwin. Ve Velkém sále Společenského 
domu v Neratovicích tak proběhne takový menší svátek swingu. A to 
ve čtvrtek 28. listopadu od 19 hodin, kdy se zde představí  Ondřej Ha-
velka a jeho Melody Makers. 

Již v devátém ročníku se sejdou v Brandýse nad Labem příznivci rocko-
vé muziky na již tradičním festivalu Rock nad Labem, který se uskuteční 
v sobotu 19. října od 20 hodin. 

Projekt vznikl v roce 2011 z podně-
tu členů místní skupiny VOMBAT 
KRUTON. Jeho cílem bylo propa-
govat polabskou rockovou scénu. 
Festivalu se podařilo získat si pevné 
místo mezi kulturními akcemi v re-
gionu a prezentuje tak i zajímavé 
hosty z blízkého i vzdáleného oko-
lí. Na tradičním místě v brandýské 
hospůdce „Saloon“ se představí čty-
ři kapely. 
 Nejprve zahraje „zakladatelská“ 
skupina VOMBAT KRUTON. 
Jedná se o společné hudební sou-
žití čtyř muzikantů, kde se každý 
jedinec snaží prosadit ve společné 
tvorbě svůj oblíbený hudební směr. 
Kapela vznikla v roce 2008, a o dva 
roky později vyšlo jejich debuto-
vé album pod názvem „VOMBAT 
KRUTON“. Koncem téhož roku se 
umístila s písní „Ikarus“ na druhém 
místě v soutěži Naděje Beatu. 
 Milovníci klasického metalu se 
mohou těšit na klatovskou kapelu 
ASMODEUS, která vznikla v roce 
1988. Skupina během své více než 
dvacetileté historie odehrála přes 

170 vystoupení, natočila pět demo- 
snímků, osm regulérních alb, výroč-
ní DVD + Best of CD a podílela se 
na několika vedlejších projektech 
a kompilacích. 
 Další kapela dorazí z našeho 
hlavního města. Pražská skupina 
Petr Henych InTrio určitě potěší tvr-
dé rockery. Petr Henych je rockový 
kytarista, jež na sebe poprvé upo-
zornil v roce 1992 v kapele JOHN 
DOVANNI. V průběhu let působil 
pak vedle nejvýraznějších osobnos-
tí české hudební scény (Ladislav 
Křížek a KREYSON, Vilém Čok, 
Bára Basiková a PRECEDENS, 
Pancho, Petr Kolář). V roce 2007 
Petr Henych sám složil, nahrál a vy-
dal své první instrumentální album 
„Na vlastních rukou“ a po krátké 
době založil doprovodný band tvo-
řený basistou Martinem Hroňkem 
a bubeníkem Jakubem Homolou. 
A konečně z Havlíčkova Brodu při-
jede kapela s příznačným názvem 
NAŠROT. Jak již název napovídá, 
je to jedna z nejdivočejších českých 
HC-crossoverových part. mar

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.  Foto: archiv

ROBERT VANO
Předposlední letošní setkání cyklu Na kus řeči s... proběhne v pondělí  
11. listopadu od 19 hodin v areálu brandýského zámku. 

Představí se zajímavý host – svě-
toznámý fotograf Robert Vano, kte-
rý se dokázal vypracovat od nuly ve 
Spojených státech.
 Robert se narodil na Slovensku 
v Nových Zámcích v katolické ro-
dině. Odešel studovat do Bratislavy, 
kde se začal stýkat s herci, tanečníky, 
zpěváky a „přičichl“ tak  k umělec-
kému světu. Avšak blížila se vojen-
ská služba a Robert správně tušil, že 
vojenskou šikanu by nezvládl a spo-
lečně s kamarádem a kamarádkou se 
rozhodli pro emigraci. Štěstí stálo při 
nich a nakonec se Robert dostal do 
vysněných Spojených států americ-
kých.
 Začátky samozřejmě nebyly jed-
noduché, tak jako u většiny emigran-

tů. V kapse pár dolarů a nikde nikdo. 
Robert prošel obdobím, kdy dělal 
všechny možné práce. Štěstí stálo při 
něm, když se dostal do kadeřnického 
salonu a začal mýt hlavy zhýčka-
ným zákaznicím. Od mytí vlasů se 
postupně dostal ke kadeřnické práci.  
Pro fotografy, kteří fotili modelky na 
titulní stránky módních časopisů, če-
sal a líčil tváře, které z těchto obálek 
shlížely a stávaly se tak ikonami svě-
tových mol. Robert ale nechtěl jen lí-
čit a vykonávat příkazy. Chtěl to sám 
zkusit a po celkem trnité cestě se to 
povedlo. Posléze se tak zařadil po 
bok slavných fotografů, kteří fotili 
v New Yorku, Paříži, Londýně a Mi-
láně, ve světových centrech módy.
 mar
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Nemocnice Měšice – CIOP, z.s. 
Praha – východ, 

přijme na lůžka násl. péče 

VŠEOBECNÉ 
SESTRY 

Požadujeme	odpovídající	vzdělání,	
pracovitost,	pozitivní	přístup	k	práci.	

Nabízíme příspěvek na zlepšení 
zaměstnanosti 50 000 Kč, 

stabilní zázemí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké	výhody.	
Dostupná doprava MHD.

Kontakt:	vrchní	sestra	J.	Součková,	
tel. 283 981 049, 606 126 009, 

e-mail:	jaroslava.souckova@nemocnicemesice.cz

Požadujeme:
	 •	 	VŠ	vzdělání	v	oboru	právo,	
  praxe na obdobné pozici min. 5 let
	 •	 	zkušenosti	se	zákonem	o	vodovodech	 

a kanalizacích, vodním zákonem, zákonem 
   o obchodních korporacích a zákonem  

o katastru nemovitostí
	 •	 	výborná	znalost	českého	jazyka,	spolehlivost,	

samostatnost,	zodpovědnost

Náplň práce:
•	 zabezpečení	právní	agendy	společnosti
•	 	posuzování	smluv	a	jiné	právní	úkony	a	vnitřní	

předpisy	společnosti	z	hlediska	
  jejich souladu s právem
•	 zabezpečení	monitorování	nových	právních	předpisů

Nabízíme:
•	 	pracoviště	v	Kladně,	U	Vodojemu	3085	(nedaleko	

železniční	zastávky	Kralupy	–	Kladno	–	Praha)
•	 zázemí	stabilní	společnosti
• velmi dobré mzdové ohodnocení
•	 široký	okruh	zaměstnaneckých	výhod

Informace o pozici:
•	 typ	pracovního	poměru:	práce	na	plný	úvazek
•	 typ	pracovního	poměru:	pracovní	smlouva
•	 zadavatel:	zaměstnavatel

Přijmeme	zaměstnance	na	pozici:

Právník společnosti
Vážní	zájemci	zašlou	životopis	
společně	s	průvodním	dopisem	
elektronicky	na	adresu:
adela.kedronova@vkm.cz	

  Inzerujte v měsíčníku Mělnicko.   
  havrankova@melnicko.cz   tel.: 775 099 097  

Máte rodinnou 
či firemní oslavu a chcete 

profesionálního 
baviče, moderátora 

a hudebníka 
i s možností hudby 

dle vlastního výběru? 

Cena 800 Kč/hod. + cena dopravy.
Volejte nám, pište nám. 
Tel.: 602 14 14 04 nebo 

e-mail: hora@bussmark.cz

Nabízíme 
LEVNÝ DOMOV 

TŘEBOVLE   
pro seniory i páry, 

cca 20 min. od Prahy směr Kolín.

Bydlení  v rekonstruovaných 
pokojích bez příslušenství 

(společné toalety, sprchy jsou zvlášť 
pro muže a ženy, společné vybavené 
kuchyně, služba 24 hodin, prádelna, 

výměna ložního prádla, úklid), 
krásná příroda. 


Preferujeme dlouhodobý 
nájemní vztah.


Cena za ubytovací jednotku  
3.500 Kč + služby.

Více informací na tel.: 725 094 737
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TIPY NA VÝLET
PODŘIPSKÉ VINNÉ SKLEPY

Přijďte si do Kralup nad Vltavou poslechnout legendární undergroundovou 
kapelu, která svým příběhem měnila dějiny. Hostem PPU je rocková skupina 
Blaženka, která působí nejen na pražské na hudební scéně od roku 1989.
 Koncert pořádaný k 50. výročí otevření kralupské školy Václava Havla na 
podporu dobré věci. Celý výtěžek  z akce bude v jejím průběhu  předán paní 
Monice Granja – ředitelce VDV – Nadace Olgy Havlové.

Vstupenky za 200 Kč jsou již v předprodeji na pokladně KD Vltava. 
Martin Luksík

Zní to možná neuvěřitelně, ale tato výjimečná hudební formace loni osla-
vila již třicet let svého trvání.  Vznikla totiž na jaře roku 1988 tehdy ještě 
jako I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. 

ČECHOMOR VYSTOUPÍ V NERATOVICÍCH

A o dva roky později vyšlo její první 
album „Dověcnosti“, jenž obsaho-
valo celkem 18 lidových písní, kte-
ré nebyly příliš známé. Roku 1994 

začala skupina pozvolna přecházet 
z akustického zvuku do elektric-
kého. Posléze se kapela rozhodla 
pro zkrácení jména na Českomo-

16. 11. 2019 bude možno od 9 do 20 
hodin navštívit vinaře přímo v jejich 
sklepích. Mezi sklepy budou účast-
níky přepravovat speciální kyvadlo-
vé vínobusy. Ústředím akce bude 
Roudnice nad Labem. Lobkowiczké 
zámecké vinařství nabídne svá vína 
v prostoru hladomorny, zpřístupně-
ny budou také rozsáhlé sklepy pod 
zámkem. V Informačním a doprav-
ním centru Podřipska, Arnoštova 88, 
nabídnou svá vína roudničtí malo-
vinaři. Vínobusy propojí Roudnici 
nad Labem, Libkovice pod Řípem 

a Jeviněves. Letos přibude zastávka 
i v Cítově, kde svá vína představí 
někteří vinaři z Mělníka. Vínobusy 
budou odjíždět ze zřetelně ozna-
čené zastávky na Karlově náměstí 
v Roudnici nad Labem. Jedna linka 
také zaveze účastníky na viniční trať 
Sovice. Tady bude možné ochutnat 
vína ze zdejších historických vino-
hradů, vyznačena bude stezka vinicí 
s jedinečným výhledem na celé Pod-
řipsko. Vinaři nabídnou nejen známá 
vína předchozích ročníků, ale také 
letošní mladá vína roku 2019.

ravská hudební společnost, a pod 
tímto názvem vydává v roce 1996 
album „Mezi horami“, které je 
podle některých kritiků nejlepším, 
které skupina vydala. O čtyři roky 
později vydává skupina nové al-
bum „Čechomor“, podle kterého si 
zkrátila jméno do současné podoby. 
Na tomto albu se poprvé jako host 
podílela i Lenka Dusilová, která je 
dnes stálým hostem (kytara, zpěv). 
Téhož roku se Čechomor vydal na 
turné i s Jarkem Nohavicou.
 Za dobu své existence, kterou 
provázela i obměna členů kapely, 
kdy se jí nevyhnul ani předčasný 
odchod z tohoto světa spoluzakla-
datele skupiny Jiřího Břečka, zís-
kala své příznivce i respekt kritiků. 
Od přelomového roku 2001, kdy 
Čechomor získal tři ceny Anděl 
(jako skupina roku, za album „Pro-
měny“ i za stejnojmennou skladbu), 
je neodmyslitelnou součástí české 

populární hudby. Kapela koncerto-
vala a koncertuje nejen doma a na 
Slovensku, ale i v celé Evropě, pro-
cestovala Severní Ameriku, Austrá-
lii i Asii. Spolupracovala s několika 
výraznými hudebními producenty 
jako například Benem Mendelso-
nem či Gerrym Leonardem a vy-
stupovala společně s několika sym- 
fonickými tělesy jako třeba Colle-
gium českých filharmoniků, japon-
ským hudebníkem Joji Hirotou, 
s americkou písničkářkou Suzanne 
Vega a spoustou dalších.
 V loňském roce se Čechomor 
v rámci svého výročí vydal na turné 
po celé naší vlasti a pokračuje i le-
tos. Jednou ze zastávek bude Velký 
sál Společenského domu v Nerato-
vicích v pátek 18. října od 19 hodin. 
Kapela zde zahraje společně s hos-
tující zpěvačkou Martinou Pártlo-
vou, která vystupuje na jejich nej-
novější desce „Nadechnutí“.  mar

„Podruhé a ještě lépe“. Tak zní podtitul druhého ročníku akce pro mi-
lovníky vína, jenž dává mimořádnou příležitost seznámit se s vinaři na 
Podřipsku. 
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 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

+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o. 
Kamenická 1995, Mělník přijme 

přípraváře do lakovny 
s možností zaučení.  

 Požadujeme zručnost a spolehlivost.

Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonu 603 578 123.

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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RODINKA NA CESTÁCH – V. 
CESTUJTE S MĚLNICKEM

  Navštěvujeme Biaritz, kde byl 
Olda jako malý kluk a připomněl 
si své dětství. Po otevření hranic 
v roce 89 cestovali s tátou ve sta-
ré škodovce po Evropě. No asi mu 
z toho něco zůstalo. Pobřeží Atlan-
tiku sledujeme několik dnů. Jede se 
tu perfektně. Počasí nám přeje, kou-
peme se v moři, stezka je v podstatě 
bez kopců a my pomalu, ale jistě 
měníme názor na Francii. Tahle část 
je vážně úžasná. Lodí proplujeme 
okolo pevnosti Boyard a navštěvu-
jeme La Rochelle. To je jednoznač-
ně jedno z nejhezčích měst, které 
jsme na naší cestě navštívili. Dále 
po stezce navštěvujeme ostrov Ile 
de Noirmoutier, který je známý cho-
vem ústřic a silnicí, po které se dá 
přejet pouze během odlivu. 
 Loučíme se na nějaký čas s mo-
řem a projíždíme Nantes a Rennes 
až dojíždíme k druhé nejnavštěvo-
vanější památce Francie k nádher-
nému ostrovu Le Mont Saint - Mi-
chel (viz foto). Ten nám bere dech. 
Navíc je toto místo proslulé největ-
ším rozdílem mezi přílivem a odli-
vem v celé Evropě. Během pouhých 
6 hod může činit až neuvěřitelných 
15 metrů a voda se v té chvíli valí 
rychlostí cválajícího koně. Dále po-
kračujeme do Normandie. Projíždí-
me podél pobřeží, avšak takhle část 
stezky už nás tahá i po kopečkách. 
Na tento rok vyšlo 75. výročí opera- Foto z rodinného archivu Berkových.

ce Overlord, a tak na každém slou-
pu vidíme fotky vojáků, kteří zde 
během vylodění zahynuli. Působí 
to na nás opravdu silně. Projíždíme 
všechny pláže vylodění, fotíme tan-
ky a památníky a pak už je na čase 
rozloučit se s Francií. 
 Trajektem přeplouváme do sta-
ré dobré Anglie do přístavu v Port-
smouthu. Trajekt je jednoznačně 
nejlepší dopravní prostředek, kte-
rým se dá přesouvat s koly. Vjíždíte 
na něj mezi prvními, upevníte kola, 
vezmete si cennosti a jdete na palu-
bu. Žádné věšení ani odstrojování, 
jako třeba ve vlaku. Po 6 hodinách 
vystupujeme z trajektu a začíná 
nám zvykání se, na ježdění vlevo. 
Ani po několika dnech nemizí náš 
strach, že ze zatáčky vyjede něco 
v protisměru. Projíždíme národním 
parkem New Forest, kterým se pro-
hání volně žijící koně. V Anglii si 
ještě užíváme léto, ale ve Walesu 
nám definitivně končí a začíná pod-
zim. 
 Další na trase je národní park 
Brecon Beacons a ten je plný prud-
kých kopců, větru, deště, ale naštěs-
tí i hezkých výhledu. Přejezd trajek-
tem do Irska už není tak klidný jako 
do Anglie. Moře je divočejší a tak 
naše žaludky poprvé zažijí moř-
skou nemoc. Irsko je krásná země, 
zelená, plná milých lidí, avšak bez 
cyklostezek, a tak většinu času jez-
díme po menších silničkách, které 
jsou obklopeny vysokými keři. Pak 
má člověk pocit, jak když jede v tu-
nelu. Déšť se nám naštěstí vyhýbá, 
ale je znát, že léto je pryč. V Sever-
ním Irsku zažíváme už i větší kopce 
a s tím spojené výhledy na typické 
útesy. Z Ballycastle přejíždíme ma-
lou loďkou do Skotska. A v posled-
ním letošním čísle se dovíte jak se 
nám jelo ve Skotsku, Holandsku 
a jak jsme dojeli až domů. Sledujte 
nás na facebookové stránce Berkovi 
na kolech nebo na našem youtube 
kanále.

Pupečník je velmi bohatým zdro-
jem dobře vstřebatelného, organic-
ky vázaného vápníku, ale i hořčíku, 
selenu, vitaminu A, C a skupiny B. 
Aktivuje stagnující periferní krevní 
oběh (studené ruce a nohy), rozšiřo-
váním cév v hlavě omezuje bolesti 
hlavy či migrény. Zlepšuje prokr-
vení mozku, paměť i schopnost učit 
se a v kombinaci s tinkturou jinanu 
dvoulaločného a rozmarýnu nemá 
v této indikaci konkurenci (stejně 
tak v léčbě mozkové ischemie a ně-
kterých typů závratí).
 Pokud již proběhne mozková 
příhoda, zařazuje se pupečník do 
kúry na rekonvalescenci, která po-
siluje prokrvení mozku, vedení 
vzruchu nervem, čistí, regeneruje 
cévy (zkvalitní se jejich pevnost 
a pružnost), nervovou soustavu 
a samozřejmě napomáhá předchá-
zet opakování další mozkové pří-

hody. Postižená osoba 
pak lépe rehabilituje, 
zmírňují se svalové  
atrofie, ztráty hyb-
nosti a dotyčný člo- 
věk se rychleji na-
vrací do běžného ži- 
vota. V psychické ob-
lasti rostlina působí jako 
antidepresivum, tlumí úzkosti a po-
siluje nervový systém, což je pří-
nosné nejen pro pacienty po mozko-
vé příhodě, ale i pro ostatní seniory 
trápící se těmito problémy.
 Pupečník užíváme ve formě ná-
levu (jednu čajovou lžičku spaříme 
250 ml vroucí vody a deset minut 
vyluhujeme pod pokličkou, pijeme 
2 až 3 krát denně asi 20 minut před 
jídlem) nebo v podobě tinktur.   
 Ve druhé polovině měsíce začí-
ná období výsadeb. U většiny druhů 
ovocných stromů, s výjimkou  bro-

skvoní, dáváme přednost výsadbě 
podzimní před jarní. Stromky či 
keře by však měly být dostatečně 
vyzrálé ve dřevě, což mnohdy po-
strádají jednoletí štěpovanci. Při ja-
kékoli manipulaci nesmí u stromku 
přeschnout kořeny. Je jistější, když 
na dobu 24 hodin před výsadbou 
ponoříme rostlinu s kořeny do vody. 
V této době můžeme vysazovat ry-
bíz a angrešt, protože brzy zjara 
raší. Keře sázíme tak hluboko, aby 
byly nejspodnější pupeny zakryty 
zeminou asi 10 až 15 cm.

PUPEČNÍK ASIJSKÝ 
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

Pupečník čili gotukola – ačkoli patří od dávných časů do léčiv čínské a indické 
medicíny, Evropané se s ním seznámili až na konci 19. století.

Přes španělské vnitrozemí jsme došlapali zase do Francie. Tentokrát je-
deme po trase Eurovelo 1, která vede podle Atlantiku.
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

HESSY JONATÁN

Do nového domova půjdou psi očkovaní, odčervení a označení 
čipem. Podmínkou adopce je sepsání adopční smlouvy a úhrada 

adopčního příspěvku. Pokud jste opravdu rozhodnuti si adoptovat 
zvíře, kontaktujte pracovníky Útulku pro zvířata v nouzi Mělník 

v Řipské ulici. www.msoz.cz, tel.: 602 144 145. 

 zHESSY
je dokonalá kráska, kterou kdysi 
někdo jako odrostlé štěňátko hodil 
přes plot v útulku. Krátce po přijetí 
se dostala do adopce, ale protože lo-
vila ostatní zvířata (zejména drůbež), 
byla do útulku vrácena. Hessy je ne-
konfliktní psí dáma v nejlepších le-
tech, která má stále temperamentu na 
rozdávání. Miluje kontakt s lidmi, je 
šťastná v přítomnosti hodných dětí, 
s ostatními psy se většinou snese. Je-
diné, co má tendenci lovit jsou kočky 
a drůbež. Na procházkách je Hessy 
naprosto vzorná. Perfektně zvládá 
chůzi na vodítku, netahá, ostatních 
psů si nevšímá. Prostě dokonalá psí 

dáma, která hledá ten správný gauč 
k bydlení. Tato jednomodrooká psí 
kráska hledá někoho úplně strašně 
moc hodného, kdo bude mít čas cho-
dit s ní na procházky a komu bude 
moci zahřívat místo na gauči při ve-
černím sledování televize. Pro Hessy 
hledáme umístění v bytě nebo v RD 
s přístupem a spaním uvnitř.

 z JONATÁN
je hodný zhruba desetiletý pejsek, 
který se do útulku dostal již začát-
kem minulého roku. Po pár měsících 
našel nový domov, nyní se však ocitl 
u nás v útulku znovu, protože v rám-
ci léčby, kterou musí denně absolvo-

Podzimní nabídka z mělnického útulku ... 

úplatky v podobě piškot. Ostatní psí 
kamarády si vybírá, ale na procház-
kách je obvykle vzorný a ostatních 
pejsků si spíše nevšímá. Jonatán by 
mohl být bezva parťák pro starší lidi, 
kterým nebude vadit trošičku složi-
tější péče v podobě aplikace léčiv, 
ale kteří současně budou mít pevnou 
ruku na to, aby jej zvládli. Je velmi 
čistotný, takže se hodí k umístění do 
bytu nebo k rodinnému domu, ale 
s přístupem a spaním uvnitř.

 zTESAN
byl nalezen v červenci 2018 a pod-
le čipu jsme dohledali, že již prošel 
jiným útulkem. Původní pěstoun se 
o Tesana nepřihlásil, ani se jej podle 
evidence útulku nepodařilo dohledat. 
Tesan je kříženec něměckého ovčáka 
ve středním věku, který má energie 
na rozdávání. Je to vášnivý aportér, 
který nosí úplně všechno. Kde se 
co válí, to přinese, respektive spíš 
odnese, kameny, klacky, cihly, ale 
třeba i konve, pro které má oprav-
du velkou slabost. Do ostatních psů 
přes kotec prudí, proto kontakt s pří-
padným psím spolubydlícím by se 
musel důkladně vyzkoušet. Kočky 
bude mít tendence aportovat. Neměl 
by však mít problém s odrostlejšími 
dětmi, k úplně malým dětem ho však 
nedoporučujeme. 
 Pro Tesana hledáme spolehlivé-
ho páníčka s rodinným domkem, 
dobře oplocenou zahradou a ideálně 
i s velkou „zásobou plastových kon-
ví“. Jitka Kovaříková, red.

vat, paničku kousnul a ta z něj pak 
už měla bohužel strach. Jonatán trpí 
chronickou dermatitidou a zánětem 
uší, takže je potřeba na denní bázi ap-
likovat mastičky a proplachovat ouš-
ka a protože se mu to nelíbí, dává to 
občas najevo. Jinak je Jonatán velký 
psí sympaťák, umí základní povely, 
perfektně chodí na vodítku, moc rád 
aportuje a ještě radši za to dostává 

TESAN

nám řezy pečou, si připravíme čoko-
ládovou polevu. Čokoládu s máslem 
si rozehřejeme nad parní lázní. Po 
upečení ji nalijeme na řezy. Takto 
připravené řezy rovnou naporcuje-
me. Následně vložíme doprostřed 
každého řezu ozdobu (čerstvé ovoce, 
mandle, kokos, atp.)

 zPřejeme Vám dobrou chuť.
Zdroj: www.jidlojinak.cz 

• doba přípravy: max 45 min
•  počet porcí: počet porcí: 33 ks (při 

velikosti jednoho řezu 3×3 cm)

 z Ingredience
• 3 vejce
• 2 lžíce medu
• 2 lžičky prášku do pečiva
• ¾ hrnku mléka
• 1/3 hrnku olivového oleje
• 140 g bílého jogurtu
• 2 lžíce kakaa
• 1 lžíce kokosu
• 1 hrnek špaldové mouky
• 1 hrnek ovesných vloček
• pečící papír

Máte strašnou chuť na nějakou tu sladkou tečku? Milujete čokoládové 
dezerty? Určitě nemusíte trpět a smutně koukat do výlohy cukrárny. 
S naší Čoko-bombou, jak tento dezert přezdíváme, si nejen opravdu 
pochutnáte, ale také budete mlsat zdravě, a to je pro nás i vás to nejdů-
ležitější! Tyto řezy jsou vhodné nejen jako snídaně, ale také mohou být 
vaší dopolední svačinkou.

ČOKOLÁDOVO-KOKOSOVÉ ŘEZY
VAŘÍME ZDRAVĚ S JÍDLOJINAK 

 zNa ozdobení:
• 70% a více čokoládu
•  máslo (na jednu tabulku čokolády 

cca 10 g másla)
•  dle chuti mandle, kokos, čerstvé 

maliny, jahody nebo lesní ovoce

 zPostup přípravy
 Nejprve smícháme všechny tekuté 
suroviny. Následně přidáme prášek 
do pečiva, kokos, špaldovou mouku 
a ovesné vločky a opět vše pečlivě 
promícháme. Celou směs vložíme na 
plech, který jsme si před tím vyložili 
pečícím papírem. Následně pečeme 
20 min při 180 °C. V době, kdy se 
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KONTAK SK8 CONTEST #9 
Dne 14. 9. 2019 se v mělnickém skateparku uskutečnil již 9. ročník KON-
TAKT SK8 CONTESTU, který spolupořádalo Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež – Služby prevence města Mělníka „Kontakt“. Závody 
vznikly opětovně z popudu tradice a uživatelů NZDM, kteří se závodů  
v předchozích ročnících zúčastnili. Letošní ročník by zaměřen na vi-
nařství s ohledem na naše město a jeho tradice. 

Vyhlášení 1. místa katagorie Street do 15 let 

Vítězky katagorie Street 

V mezi-pauze finálky streetu se hrál 
„Game of skate“, kdy principem hry 
je opakování triku ve dvojici ride-
rů. Pokud jeden z nich trik pokazí, 
připisují se mu postupně písmenka 
slova SKATE. Kdo získá celý název, 
prohrává. 
 Jelikož jeli všichni registrovaní, 
šlo o pavoučí systém řazení. Vítě-
zem této kategorie byl borec Jirka 
Břeh. Dále se jel „Hippie jump“, 
kdy smyslem této hry je skok vyso-
ký bez skejtu přes laťku, kdy každý 
jezdec měl 3 pokusy. Výšku 120 cm  
zdolávali dlouho, ale vítězem se 
mohl stát jen jeden a své místo si 
vybojoval Karel Raichl, a stal se tak 
vítězem této kategorie.
 Následovalo finále Streetu, v tom- 
to kole museli jezdci předvést svůj 
UM ve dvou minutách. 
 Nakonec porota dospěla k ná-
slednému rozhodnutí:

 zMALÍ BORCI A BORKYNĚ
1. místo – Štefan Lenč
2. místo – Tobiáš Slavík 
3. místo – Martin Löffelmann

1. místo – Natálie Kučerová
2. místo – Nikola Kaplanová
3. místo – Martina Zahradníková

 zVELCÍ BORCI
1. místo – Pavel Mikolášek
2. místo – Karel Raichl
3. místo – Ivan Thai

Celý den nás provázelo slunce, dob-

rá hudba, kterou pouštěl Ku Bou, 
výborná pohodička a pohodoví lidé. 
Vše se vydařilo na jedničku a or-
ganizátoři jsou na odvedenou práci 
velmi hrdí, a to zejména na základě 
ohlasů zúčastněných riderů i diváků, 
kteří si přišli zpříjemnit den. O pitný 
režim se staral Holba.cz.
 Celková akce by neproběhla bez 
podpory sponzorů, kterými byli: 
Město Mělník, SPMM, OD Tesco, 
mělnické vinobraní, Abassadors, 
ČEZ, Red frog, Cipajs Cruisers, 
Holba, Vinařství Pavel Chorouš, 
Kraus mělnické vinařství, Vinařství 
Betina Lobkowicz, Školní statek 
Mělník, Vinařství Vondrák Mělník, 
skaterock.cz. 
 Veliké díky patří zejména Marku 
Fricovi (skateboardový oddíl SK 
Štětí), který je součástí každého roč-
níku Kontakt SK8 Contestu. A bez 
jehož odborné pomoci by závody 
nikdy nebyly v takové kvalitě, jako 
vždy. DĚKUJEME!
 Do budoucna doufáme, že se nám 
podaří opět, již 10. ročník KON-
TAKT SK8 CONTESTU uskuteč-
nit, a potkáme se tak všichni znovu, 
až se rok s rokem sejde. Zároveň 
bychom Vás rádi pozvali k nám do 
klubu, kde se můžeme spolupodílet 
na uspořádání jakékoli akce, kterou 
byste rádi zažili, případně si jen tak 
„pokecat“. Více informací na Fb: 
Nízkoprah SPMM – „Kontakt“.

NZDM SPMM
Petra, Nikča, Naty, Kačka a Bára

 
Jak hodnotí dosavadní průběh sezóny hráč Olympiku Pavel Šuba ml.?
,,Začátek sezóny není vůbec podle našich představ a plánů. Musíme se srov-
nat a začít dělat body. První dva zápasy jsme měli dobře rozehrané, ale ja-
koby jsme z toho, že vedeme, byli úplně mimo a zápasy jsme prohráli. Teď 
nás čekají dva zápasy s finalisty loňské sezóny a my můžeme jen překvapit. 
Důležitý, a doufám, že zlomový, zápas pro nás bude v Hodoníně, kam si po-
jedeme pro 3 body!‘‘

 zPátek, 6. září 20:00 - 1. kolo - Olympik 5:6 (4:2) FTZS Liberec
Branky:  4. Gabčo, 8. Baláž (vla.), 9. Gabčo (Mažári), 14. Vokoun, 28. Žam-
pa (Zdržálek) – 1. Henzl (Vogt), 5. Kazda (Henzl), 32. Baláž (Daněk), 34. 
Janáček (Bína), 40. Henzl (Bína), 40. Vrabec (Kazda)
SK Olympik Mělník: Mareš (Rusak) – Lehner, Zdržálek, Vokoun „K“, Ga-
bčo, Šuba, Žampa, Gombáš, Mažári, Šmejkal
FTZS Liberec: Vogt (Dlask) – Baláž, Bína P. „K“, Bína M., Vrabec, Kra-
tochvíl, Kazda, Henzl, Janáček, Rumler, Daněk

 zPátek, 13. září 20:30 - 2. kolo - Démoni Č. Lípa 10:7 (3:4) Olympik
Branky: 7. Rott (Fichtner), 12. Abrham (Rott), 18. Havrda (Rott), 25. Ficht-
ner (Havrda), 27. Němec (Mikyska), 32. Havrda (pen.), 34. Havrda, 35. Ha-
vrda (Fichtner), 36. Kubelka (Fichtner), 38. Zapletal – 3. Vokoun (Zdržálek), 
3. Šup, 13. Žampa, 15. Šup (Šustr), 21. Šup (Mareš), 26. Vokoun, 40. Vokoun
FC Démoni Česká Lípa: Kirov (Blaha) – Kubelka, Fichtner, Švec, Havrda, 
Hanzlík, Mikyska, Zapletal, Abrham, Rott
SK Olympik Mělník: Mareš (Rusák) – Lehner, Zdržálek, Vokoun, Nečas, 
Gabčo, Šuba, Žampa, Gombáč, Šmejkal, Šums, Šustr

 z Pátek, 20. září 20:30 - 3. kolo - Olympik 0:13 (0:5) ERA-PACK Chrudim
Branky: 12. P. Drozd, 15. D. Drozd, 17. Max (R. Mareš), 18. Koudelka 
(Max), 20. Felipe (Everton), 22. P. Drozd (Everton), 28. Doša, 30. D. Drozd 
(Koudelka), 30. Slováček, 32. Slováček (Mareš), 36. P. Drozd (D. Drozd), 38. 
Koudelka (Slováček), 39. Doša
SK Olympik Mělník: Rusak (Hnízdil, Šanda) – Lehner, Moravec, Vokoun 
„K“, Nečas, Gabčo, Šuba, Žampa, Mažári, Šmejkal, Machytka
FK ERA-PACK Chrudim: Lytvynenko (Hlouš) – Everton, Mareš R., Mareš 
M., Max, Koudelka, Drozd P., Drozd D., Doša, Slováček, Felipe

 zPátek, 4. října 19:30 - 4. kolo - Helas Brno 7:3 (3:0) Olympik
Branky: 1. Mužík (Cupák D.), 10. Gabčo (vla.), 12. Cupák V. (Cupák D.), 
23. Špička (Lidmila), 25. Sznapka (Lidmila), 38. Cupák V. (Kubíček), 40. 
Šarközy – 27. Gabčo, 31. Vokoun (Gabčo), 32. Gabčo (Vokoun)
Helas Brno: Kubíček, Konečný – Cupák D. „K“, Mužík, Poul, Cupák, Lid-
mila, Šarközy, Špička, Sznapka, Bílý
SK Olympik Mělník: Mareš, Šanda – Lehner, Zdržálek, Vokoun, Nečas, Ga-
bčo, Šuba, Žampa, Gombáš red.

FUTSALOVÝ OLYMPIK 
NA ÚVOD SEZÓNY TÁPE...
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MŠENO
Běh Debří  TJ Sokol Mšeno 
pořádá tradičně 28. října u pří-
ležitosti státního svátku vzniku 
Československé republiky závod 
v přespolním běhu v přírodním 
lesoparku Debř. Běh je určen pro 
všechny kategorie od těch nej-
mladších až po ty nejdříve naro-
zené. Celý závod odstartují  v 10 
hodin předškoláci a mladší žac-
tvo. Následovat budou starší žáci, 
dorostenci a příslušnice něžného 
pohlaví. V půl dvanácté se na 
start postaví muži a veteráni.

 KOSTELEC NAD LABEM

Přijďte si zacvičit  Pohyb je 
přirozený pro všechny tvory 
na naší planetě. Bohužel u lidí, 
zvláště u dětí, pro které je to 
velmi důležité, se to zanedbává. 
Vysedávání u počítačů, tabletů či 
televizních obrazovek tělesnému 
rozvoji příliš neprospívá. Avšak 
je zde možnost to napravit. Od 
začátku září se opět cvičí ve zdej-
ší sokolovně, která dává prostor  
i pro rodiny s dětmi. Za doprovo-
du rodičů, či prarodičů si mohou 
přijít zacvičit a zahrát různé hry 
i ty nejmenší ve věku od 3 do 6 
let. Cvičí se v malém sále, a to 
každou středu od 17 do 18 hodin. 
Ke cvičení se používá různé ná-
řadí a náčiní, které je každý rok 
dokupováno a obnovováno. Na 
cvičení je potřeba akorát  spor-
tovní oblečení a obutí, také dobrá 
nálada a radost z pohybu.

VOLEJBALISTKY KRALUP NA ČELE 
PRVOLIGOVÉ JUNIORSKÉ TABULKY

VE SLANÉM NEZVÍTĚZILI 
LEPŠÍ, ALE ŠŤASTNĚJŠÍ…
Zatímco do prvního kola nové-
ho ročníku krajské ligy mělničtí 
vstoupili vítězně, kdy na svém 
ledě porazili Dvůr Králové 7:4, 
první zápas na ledě soupeře se 
jim nevydařil.

 První dvě třetiny drželi se slán-
skými Lvy krok vyrovnaným skó-
re. Do třetí třetiny Junioři nastupo-
vali s odhodláním, že zápas zlomí 
na svoji stranu. Avšak po chybách 
v před brankovém prostoru soupeř 
odskočil do dvoubrankového vedení. 
Před koncem utkání stáhli sestavu na 
dvě pětky a tři minuty před koncem 
vstřelil Tomáš Havel kontaktní gól. 
Závěrečné power play však hostům 
nevyšlo a naopak domácí zvýšili na 
konečných 6:4. 

 zLev Slaný – HC Junior Mělník  
6 : 4
Třetiny: 3:3, 0:0, 3:1 
Branky a nahrávky: 6. Vodička 
(Lapáček), 9. Slánský (Sekerka), 
14. Slánský (Frolík), 50. Vošahlík 
(Zilcher), 56. Kubinčák, 60. Frolík 
(Vošahlík) – 6. Šípek (Stinka, Ška-
rohlíd), 9. Litera (Vernek), 10. Šípek 
(Stinka, Škarohlíd), 58. T.Havel (Ja-
nele)

Kralupské juniorky působí v sezóně 
2019 - 2020 ve skupině „A“. Tvoří 
ji volejbalové kluby SK Mikulova 
Praha, Vavřinec Kladno, SG Jablo-
nec, VK Karlovy Vary, VK Kralupy 
a VK Šanov Teplice. Právě dva po-
sledně jmenované kluby změřily své 
herní síly v tělocvičně kralupské Zá-
kladní školy Generála Klapálka při 
mistrovském dvojzápasu. 
Ten první, úvodní, vyhrály Kralu-
panky s přehledem 3:0 a následně 
je po pauze čekala odveta. David 
Němec, trenér prvoligového týmu 
juniorek VK Kralupy, uvádí: “První 
zápas jsme jednoznačně vyhráli 3:0. 
Dovolil jsem si vystřídat všechny 
hráčky a myslím si, že podaly velmi 
vysoký výkon. Čeká nás dneska ale 
ještě další, druhé mistrovské utkání 
a věřím, že ho také vyhrajeme roz-
dílem třídy.“
 V prvním setu odvetného zápasu 

Skupin prvoligové juniorské ženské volejbalové soutěže, tvořených vždy šesticí celků z Čech a Moravy, je i letos celkem šest. V součtu to repre-
zentuje šestatřicet výborně hrajících týmů. Jedná se o druhou nejvyšší soutěž v ČR této věkové kategorie hráček do 19 let. Ta nejlepší družstva 
se utkávají v závěru jarní části sezóny o prvenství s vidinou postupu do extraligy.

Karolína Fejtová, kapitánka prvoligového juniorského týmu VK Kra-
lupy (tmavý dres), útočí na dvojblok družstva VK Šanov Teplice v Če-
chách.  Foto (her)

se opět projevila dominance kralup- 
ských volejbalistek. Zaznamenaly 
průběžně i jedenáctibodový náskok 
a zakončily ho v poměru 25:17. 
Druhý set byl už vyrovnanější. Se-
veročešky ale vždy s velkým úsilím 
dotahovaly. Obětavé zásahy do-
mácích na kurtu a dobře odražené 
smeče na síti vedly k vítězství VK 
Kralupy těsnějším rozdílem 25:18 
bodům. Poslední set Tepličanky pro-
hrály 25:22 bodům.
 Aktuálně drží juniorky Kralup 
čelní pozici v tabulce, následovány 
týmy Jablonce a Karlových Varů. 
Cílem zdejšího družstva je udržet 
také v sezóně 2020/2021 pro město 
i diváky ženský volejbal na opravdu 
špičkové úrovni.
 Jiří Herain

Vyloučení: 7-6, Využití: 1-0, V osla-
bení: 0-0

Rozhodčí: Kálal - Holý, Čajan
HK Lev Slaný: Matoušek (Roll) - 
Vošahlík, Slabý, Zilcher, Ujfaluši, 
Voháňka, Malát, Vodička, Sekerka, 
Lapáček, Slánský, Špičan, Kasala, 

Tuček, Kubinčák, Frolík
HC Junior Mělník: Škubal (Šrá-
mek) – Novotný, Prejza, Cicávrek, 
Kubica, Kapoun – Vernek, Litera, 
Stinka, Šubrt, Macek, Šípek, T.Ha-
vel, Kratochvíl, Janele, Škarohlíd
                                                                                                      mar
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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 i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY

Nabízíme: obřady na Chloumku, dále ve všech síních a hřbitovech, pohřby bez obřadu, převozy 
zemřelých po celé ČR i zahraničí, smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu.  

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

VZPOMÍNÁME

V životě se loučíme mnohokrát, 
s tatínkem jenom jednou.

Kdybychom si oči vyplakali, 
jeho už se neohlédnou.
Dne 9. října 2019 jsme 

si připomněli osmé výročí 
úmrtí našeho nejdražšího 

tatínka, dědečka, pradědečka 
pana Jaroslava Hajny 

z Červených Písků.
Nikdy nezapomeneme. 

Dcery s rodinami, vnoučata 
a pravnoučata.

V tomto roce by se dožila 25. září  
100 let 

moje maminka 
paní Marie Cirklová z Cítova. 

Zemřela v roce 1952.

Vzpomínají: 
Petr Cirkl s rodinou z Broumova 

(okr. Náchod), Tomáš Cirkl, 
vnuk z Broumova a jeho rodina, 

Petr Cirkl – vnuk z Prahy
a jeho rodina a všichni Cirklovi potomci 
žijící v USA (ve státech Iowa, Wisconsin, 

Minnesota, Texas, Alabama).

Čas nám Tě maminko povolal,
oči se marně vzpomínkám brání.

Vše jsi z lásky darovala, 
zůstalo jen vzpomínání.

Dne 13. září 2019 uplynulo 
smutných 19 let, 

co nás navždy opustila 
naše drahá maminka a babička 
paní Miloslava Popelářová 

z Tuhaně.
V našich srdcích je stále s námi, 

nikdy nezapomeneme. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte spolu 

s dcerou a rodinou. Děkuji.

 
Čas nikdy neběží tak rychle,

aby se dalo zapomenout.

Dne 5. září 2019 tomu 
byly čtyři roky 
co nás opustila 

Eva Razáková.

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte.

 
Dne 28. září 2019 uplynulo 

pět smutných let, 
kdy nás navždy opustila

 
paní Hana Holoubková

z Kelských Vinic. 

S láskou vzpomínají 
manžel Václav,

synové Václav a Petr, 
vnouček Venoušek, 

sestra a švagrová s rodinami 
a ostatní příbuzní.

Dne 14. září 2019 
uplynulo 10 let 

od úmrtí naší maminky 

paní 
Květy Duchoslavové 

ze Spomyšle. 

Vzpomínají 
děti s rodinami.

Dne 26. dubna 2019 
jsme si připomněli 

30 let od úmrtí 
našeho tatínka

 pana 
Zdeňka Duchoslava 

ze Spomyšle. 

Za tichou vzpomínku 
děkují děti s rodinami.
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SEZNÁMENÍ
zz Vdova 69/170 hledá muže z Měl-

nicka k vážnému seznámení. Telefon: 
733 112 192.

PRODÁM
zz Prodám části vojenských unifo-

rem, kabát vojín, sako vojín 2x, sako 
vojín PS, kabát vojín PS 2x, vojenská 
helma, čutora. Výborný stav. Kapitán 
VB sako, kalhoty, košile, čepice. Uni-
formy hasič 70. léta 2x. Cena dohodou.  
Telefon: 720 251 353. 
zz Klec na křečka s výbavou. Cena 

200 Kč.  Telefon: 720 251 353. 

zz Prodám vysoké pracovní boty fil-
cáky. Nové. Vel. 42, 3x. Cena 100 Kč 
za kus. Telefon: 720 251 353. 
zz Knihy Eben Na plovárně, 3 díly. 

V dárkovém balení. Zabalené. 200 Kč. 
Encyklopedie vojenských uniforem 
nová, zabalená ve folii. Cena 800 Kč. 
zz Prodám 30 knih Dicka Franci-

se, brožované. Většina nová, nečtená. 
Pouze komplet, cena dohodou. Tele-
fon: 720 251 353. 
zz Prodám pšenici a ječmen, cena za 

1q činí 500 Kč. Telefon: 728 453 463, 
315 623 779.

RŮZNÉ
zz Kdo přenechá kazety s nahrávka-

mi dechové hudby. Telefon: 603 919 
399.

KOUPÍM
zz Koupím staré peřiny a nedrané 

peří. Telefon: 720 543 953.
zz Koupím Jawa, Simson, Stadion, 

Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ 
a jiné. Telefon: 728 222 938.
zz Koupím pšenici. Dovoz Mělník. 

Nabídněte, děkuji. Telefon: 720 251 
353.

Velký výběr 
řezaných  

i hrnkových květin.
Otevřeno od pondělí do pátku  

od 7.30 do 17.00 hodin, 
v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.

Zahradnictví Štěpánka 
a Jarda Hobíkovi

1. listopadu 2019 se dožívá naše maminka 
paní Marie Karabáčková z Nebužel 90 let. 

Přejeme ji hodně zdraví a štěstí.
Dcery a synové s rodinami, vnoučata,

 pravnoučata a prapravnoučata. 

Máme Tě moc rádi, 
naše zlatá maminko!

Pozvánka na sobotní workshopy 
v Ateliéru Stará škola Vehlovice

Každou sobotu od 10 do 14 hodin, 
materiál, pomůcky a občerstvení v ceně. 

Více na www.staraskolavehlovice.cz, 
přihlášky na adrese autenticopaint@seznam.cz

NAUČTE SE PRACOVAT  
S KŘÍDOVÝMI BARVAMI

Firma Gastro Plch s.r.o.
 přijme 
řidiče 

na jednosměnný provoz 
od 6:00 do 14:30 hodin. 
Nástupní plat 18 000 Kč. 

Telefon: 602 306 250

Firma Gastro Plch s.r.o.
 přijme 

skladníka – řidiče
na jednosměnný provoz 
od 6:00 do 14:30 hodin. 
Nástupní plat 18 000 Kč. 

Telefon: 602 306 250

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s. 
EVŽEN ZAVADIL

Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz 
pojišťovny a Allianz penzijní společnosti

 

Optimalizace pojištění a poradenství
Zajištění výhodných hypotečních a spotřebitelských úvěrů

Provozní doba: po–čt  9.00 –13.00       13.45–18.00
pá         9.00 –13.00       13.45–15.00

asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260, 
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

Palackého 134/9, Mělník



Nabízíme prostor pro firemní inzerci, 
pro vánoční přání či novoročenky.
Hotový inzerát v elektronické 
podobě ve formátu PDF, TIF, 
popřípadě přesný text, 
obrazové podklady a návrhy 
v dostatečném rozlišení můžete
zasílat na adresu 
melnicko@melnicko.cz

Inzerci přijímáme také v redakci 
měsíčníku Mělnicko 
každé pondělí od 9 do 17 hodin. 

Můžete nás kontaktovat 
také telefonicky 
na čísle 775 099 097.

Uzávěrka 
pro příjem inzerce
je 25. listopadu 2019.

V ÚTERÝ 3. PROSINCE 2019 VYCHÁZÍ 

SPECIÁLNÍ 
VÁNOČNÍ ČÍSLO 


