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STArOSTA MVDr. CTIrAD MIKEš POKrAčUjE

Na úvod starosta MVDr. Ctirad Mi-
keš vystoupil se svým omluvným 
proslovem. Na ten reagovali i někte-
ří zastupitelé. Nejprve se o slovo při-
hlásil Fidler  (KSČM), který pronesl 
velmi emotivní řeč, poté například 
Šnajdr (ANO 2011) nebo Herinková 
(TOP 09) a další.
 Starosta v květnu naboural lavič-
ku a zaparkované vozidlo při parko-
vání u budovy městského úřadu. Při-
pomeňme jeho prohlášení o události:
„Velice se omlouvám všem obča-
nům za své nezodpovědné chování, 
kdy jsem 27. května večer sedl u za-
hradnické školy za volant v podnapi-
lém stavu a cestou do centra města 
způsobil škodu na majetku. Beru na 

Starosta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš po hlasování zastupitelů na jednání 26. června 2017  
v čele města zůstává a nadále bude vykonávat funkci i přes svůj nedávný incident.

Zastupitelstvo města Mělník při hlasování o odvolání starosty

sebe plnou zodpovědnost za důsled-
ky svého chování. Je mi to nesmírně 
líto. Toto zkratkovité jednání beru 
jako své lidské selhání. Celou situ-
aci nyní šetří policie, se kterou plně 
spolupracuji. 26. června předložím 
toto své pochybení k projednání Za-
stupitelstvu města Mělníka.“

JAK NAKONEC CELÉ 
HLASOVÁNÍ DOPADLO?

 zPro odvolání (7)
Petr Kowanda (ČSSD), Petr Patera 
(ČSSD), Rudolf Fidler (KSČM), 
Robert Šlégl (KSČM), Ilona Němco-
vá (TOP09), Zbyněk Šnajdr (ANO  
2011), Petr Limprecht (Mé město)

 zProti odvolání (4)
Alena Herinková (TOP 09), Jiří 
Kašparec (Mé město), Jiřina Liptá-
ková, Stanislav Kotek (Mé město)

 zZdrželi se hlasování (5)
1. místostarosta Milan Schweigstill 
(TOP 09), 2. místostarosta Petr Volf 
(Mělničané), Stanislav Barda (Mé 
město), Vilém Kraus (Mé město), 
Martin Legner (Mé město)

 zNehlasovali (3)
Marie Housková (TOP 09), starosta 
Ctirad Mikeš (Mé město), Ondřej 
Tichota (TOP 09)

 zNepřítomní (2)
Kryštof Marounek (Mé město), Ru-
dolf Kraj (ODS)

OSUD POšTY V TIšICÍCh

„Česká pošta chce již delší dobu 
méně rentabilní pobočky zrušit nebo 
převést do systému Pošta partner, 
kde služby pošty zajišťuje smluvní 
subjekt. V určitých vlnách se tlak od 
České pošty na převedení do tohoto 
systému objevuje i v Tišicích. Pro 
mne osobně je zcela zásadní, aby 
se tento typ služby pro naše občany 
v žádném případě neomezoval.
 Naopak, plánujeme modernizaci 
budovy pošty a jejího okolí. Před ně-
kolika lety se na této budově vymě-
nila střešní krytina a na letošní rok 
připravujeme na budově pošty výmě-
nu otopného systému, výměnu oken, 
dveří a zateplení celé budovy. Asi ta 
nejzásadnější změna pro zákazníky 

bude spočívat v tom, že se provoz 
přesune do pravého křídla budovy 
a vchod bude řešen z pravého boku 
přes nově přistavěné zádveří. Záro-
veň se přebuduje přilehlé parkoviště 
tak, aby se navýšila jeho kapacita 
a zároveň se zvýšila bezpečnost při 
vyjíždění na hlavní silnici.
 V plánu obce je co nejdříve po-
bočku v Tišicích vybavit i banko-
matem, což by mohlo být reálné už 
v příštím roce. Poštovní služby vní-
mám jako nedílnou součást občan-
ské vybavenosti naší obce a budu se 
zasazovat vždy jen o zvyšování úrov-
ně těchto služeb.“

Bc. Pavel Končel, DiS., 
starosta obce Tišice

Pravděpodobně jste již zaznamenali v médiích diskuze 
o rušení poboček České pošty v obcích, případně tlaku 
na zefektivnění provozu.

"Problematikou tramvaje do Zdib se 
zabývám od podzimu loňského roku. 
Aktuálně se řeší studie proveditel-
nosti se zástupci Hl. m. Prahy, Stře-
dočeského kraje a obcí Sedlec, Líbe-
znice a Zdiby. V této věci pravidelně 
probíhají pracovní schůzky, kde se 
řeší trasa a umístění parkovišť P+R. 
 Z pohledu obce Zdiby je třeba 
prokázat, že dojde ke zlepšení do-
pravní situace a obec Zdiby se ne-
stane jedním velkým parkovištěm. 
Předpokládám, že v letošním roce 
se k tomu budou vyjadřovat dotčené 
samosprávní celky."

Ing. Jiří Žáček,
 místostarosta obce Zdiby

TrAMVAjE DO ZDIb? 
ZEPTALI jSME SE MÍSTOSTArOSTY 

měsíčník
červenec 2017

   Vycházíme již od roku 1864 

ZDArMAwww.melnicko.cz
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VoLeBNí KoaLici LiDoVců a STaN zVoNí hRaNa

oKÉNKo STaRoSTY 

Poslední průzkumy volebních preferencí ukazují, že hnutí ANO 2010 má nakročeno k historickému prů-
lomu v celé historii voleb. Andrej Babiš má velmi blízko k získání většiny v poslanecké sněmovně, a tedy  
i k sestavení jednobarevné většinové vlády. 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta Mělníka Foto Petr Kowanda

Jednobarevně se u nás vládlo již za 
komunistického režimu nebo v čase 
tzv. opoziční smlouvy. Jenže tento-
krát by k tomu poprvé v českých 
dějinách došlo v rámci demokratic-
kých voleb a dominantní politický 
subjekt by se obešel bez pomoci kva-
zi koalice Národní fronty či smlou-
vy s opoziční stranou. Za první re-
publiky v roce 1929 byli nejsilnější 
stranou agrárníci maximálně s 15 % 
hlasů nebo v roce 1935 Sudetendeu-
tsche Partai (SdP) s 15,18 %.  V po-
listopadové éře měla k zisku většiny 
ve sněmovně nejblíže ODS v roce 
2006, kdy dosáhla 35,8 % hlasů a 81 
mandátů. Podle červnového průzku-
mu agentury CVVM či STEM by 
však ANO obsadilo 92 křesel ve sně-
movně. Vysoký zisk ANO není tak 
„zásluhou“ Babišova hnutí, ale spíš 
důsledkem slabých výsledků dalších 
politických subjektů.
 K této historické změně je však 
potřeba, aby se sešly tři podstatné 
okolnosti: 
• ANO by muselo mít v podzim-
ních volbách alespoň 33 až 34 % 
hlasů.
• Systém přepočítávání mandátů 
v krajích by musel hnutí ANO po-
moci víc, než bylo v minulých le-
tech běžné.
• Pokud by propadlo ve volbách  
25 – 30 % hlasů, to  znamená, že by 
se do poslanecké sněmovny nedo-
staly strany jako jsou Piráti, TOP 09 
a třeba Okamurova SPD, a přede-
vším koalice KDU-ČSL a STAN. 
 Zatímco samostatní lidovci by 
se do sněmovny dostali, spolu se 
STAN (jeden a půl procenta) budou 
mít evidentní problém překročit de-
setiprocentní hranici. 
 Samotný záměr lidovců je jistě 
chvályhodný. Rozkročit se ve stře-
du, konfesní tradici strany trochu 
rozředit STAN a ještě tím získat 
podporu regionů, kde KDU – ČSL 
není moc úspěšná. Lidovci oprášili 
starý koncept Josefa Luxe, vytvořit 
třetí sílu, tedy vedle ANO a ČSSD. 
STAN přinesli na kandidátky ve-
lice zvučná jména. Koalice však 
má několik problémů daných svou 
podstatou. Nelze jednoznačně spo-
léhat, že úspěch STAN v regionech 
rozhodně znamená podporu voličů 
v celostátních volbách. STAN se 
v krajských volbách prezentova-
li jako protestní hnutí, alternativa 
zklamaného voliče proti etablova-
ným politickým stranám, proti poli-
tickému establishmentu. Byli volič-
skou variantou pro ty, kteří nechtěli 
volit Andreje Babiše. KDU je však 
právě strana, která zosobňuje vše, 

co STAN v krajských volbách kriti-
zovali. STAN je stranou městských 
liberálů, jež má ve volbách oslovit 
zklamané voliče, kteří již nevěří 
ODS ani postschwanzenbergovské 
TOP 09. Paradoxně se však stále 
mnoho voličů domnívá, že STAN 
jsou součástí TOP 09.  Při vší úctě 
ke STAN, jejich síla je stále vhod-
ná k podpoře silnějších kandidátek, 
ale ne k rovnoprávným koalicím. 
Lidovci nejsou v pozici ODS v roce 
1992, která byla tak populární, že 
velkoryse mohla křesťanům z KDS 
(křesťanskodemokratická strana) 
nabídnout volební koalici. 
 Pokud KDU a STAN nadále zů-
stanou na devíti procentech, měli 
by se začít hodně bát averze české-
ho voliče k rizikům. Proč riskovat 

s touto koalicí, když jsou zde přija-
telné alternativy, které pět procent 
jistě překročí? Navíc ve vrcholu 
kampaně mnozí vlažní podporova-
telé jistě zamíří k silnějším stranám. 
Stávající stav nevypadá dobře. Li-
dovce a STAN do tohoto uspořádání 
nikdo nenutil. Vždyť pokud voliče 
přesvědčí, že jsou tou pravou stře-
dovou silou, budou je volit tak jako 
tak. Volič, který nechce většinovou 
vládu hnutí ANO, stojí před dile-
matem. Pokud lidovci nedosáhnou 
v červencovém průzkumu více jak 
11 %, měli by zrušit svou volební 
koalici a přihlásit do volebního boje 
jen svou kandidátku s podporou 
STAN. 
 Čas na to mají jen do 15. 8. 2017 
do 16.00 hodin. 

ZAPOjTE SE DO 
fOTOgrAfICKé SOUTĚžE
Do 31. srpna je možno zasílat fotografie, 
které během léta zachytí život v Kralupech 
nad Vltavou a blízkém okolí. 
 Zaslané obrázky budou následně vloženy 
na instagramový profil města Kralupy: www.instagram.com/mestokralu-
py/. Zvítězí fotografie, která posbírá největší počet tzv. lajků. Na nejú-
spěšnějšího autora čeká zajímavá cena z rukou starosty města Petra Ho-
lečka. K fotografii je nutno uvést datum pořízení, krátký popis obrázku 
a případně název filtru a zaslat na e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz 
nebo přes Facebook formou zprávy. Pod každou soutěžní fotografií bude 
uveden text: SOUTĚŽNÍ FOTOGRAFIE + číslo. Určitě tak vznikne celá 
řada skvělých snímků, neboť léto a prázdniny se k tomu přímo nabízí.
 mar

SLOUPEK 
r O M A N A 
rOUbÍčKA

MáMe, co Si 
zaSLoužíMe?

 S radostí jsem nafotil do fa-
cebookové skupiny Mělník OK 
krásně zrekonstruované a udržo-
vané mělnické koupaliště. Těšil 
jsem se na pochvalné příspěvky, 
jak je naše koupaliště hezké a kva-
litní. Bohužel, opak byl pravdou. 
Komentáře příliš pochvalné neby-
ly.
 Koupaliště v Mělníku je staré 
skoro půl století. Provoz je drahý a 
jeden čas bylo dokonce uzavřeno. 
Po kompletní rekonstrukci přibyl 
tobogán a mírnější širší klouzač-
ka, hřib s tekoucí vodou a malá di-
voká řeka. Hřiště na nohejbal má 
umělý povrch a hřiště na volejbal 
nový písek. Vše ostatní tak nějak 
pamatuji ze svého dětství, a to  
už je hodně dávno. Šatny jsou 
původní, bufet je původní, dětské 
hřiště je už dost možná historicky 
chráněná památka. Betonové pin-
gpongové stoly také pamatují so-
cialismus a pár věcí dokonce zmi-
zelo. Chybí kuželky, chybí mini 
klouzačky v dětském brouzdališti. 
 Byly doby, kdy nám koupaliště 
v Mělníku okolní města záviděla. 
Ještě nedávno jezdili obyvatelé 
Mladé Boleslavi na koupačku do 
Mělníka. Dodnes potkáte v měl-
nickém autokempu turisty z Ho-
landska a Německa pochvalující 
si naše rekreační zařízení.  
 Doba se však rychle mění. 
V Mladé Boleslavi mají nové 
krásné koupaliště se spoustou 
atrakcí a to mělnické teď vypadá 
jako malý skanzen. V Kladně mají 
dokonce aquapark. Prý i nedaleké 
Štětí má koupaliště hezčí a dokon-
ce levnější. V nedalekém Cítově 
mají vstupné na obecní koupaliště 
poloviční.
 Už chápu kritické komentáře 
na sociální síti. Koupaliště máme 
sice hezké, udržované, Mělníku 
však  pomalu, ale jistě ujíždí vlak. 
Bude-li stávající vedení města 
otálet s postupným vylepšováním 
o další atrakce a služby, může se 
v budoucnu stát z mělnického 
koupaliště opět chátrající neatrak-
tivní areál.
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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

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Provádíme repase původních 
špaletových oken, více na tel. 777 741 221
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BRaNDÝS NaD LaBeM – 
STaRá BoLeSLaV

Kdo si letos zaslouží ocenění  Sva-
továclavská plaketa má tradici od roku 
2009 a  je udělována každoročně u pří-
ležitosti Národní svatováclavské pouti, 
která se uskuteční 28. září. Cílem tohoto 
čestného uznání je vyjádřit poděkování 
těm občanům, kteří přispívají k rozvoji 
města a k šíření jeho dobrého jména, 
a to v oblasti kulturní, společenské, 
sportovní, pedagogické, ale například 
také v oblasti podnikatelské či bezpeč-
nosti. Město Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav vyzývá občany, aby do pondělí 
30. července zasílali své nominace, včet-
ně stručného medailonku navrhované 
osobnosti s popisem její působnosti 
a zdůvodněním návrhu na e-mail zdenka.
ticha@brandysko.cz (předmět: Svatovác-
lavská plaketa), případně do podatelny 
MěÚ na jméno Zdeňka Tichá, s označe-
ním „Svatováclavská plaketa“. 
Proboštská jezera přivítají „koráby 
silnic“  Po roce opět zaburácí motory 
amerických vozů i motocyklů ve zdejším 
areálu. Předposlední červencový víkend 
se zde uskuteční již 22. ročník legendár-
ního srazu Howling – American Cars and 
Bikes. Již od pátku 21. července se do 
zdejšího kempu budou sjíždět „koráby 
silnic“, které brázdily nekonečné silnice 
Ameriky a rovněž nablýskané motorky, 
jenž jistě nadchnou každého fanouška 
tohoto životního stylu. Kromě předsta-
vení klasických i moderní vozidel je při-
praven i bohatý doprovodný program. 

KRaLuPY NaD VLTaVou
Kralupští střelci budou usilovat o titul 
mistrů Evropy  Poslední červencový 
víkend 28. – 30. července se v KaSS Vl-
tava uskuteční prestižní Evropský pohár 
ve sportovní střelbě z praku. Do Kralup 
se totiž sjede absolutní evropská špička, 
aby zde svedla souboj o krále této velmi 
pozoruhodné disciplíny. V minulém roce 
se kralupským závodníkům, kteří na ME 
reprezentovali Českou republiku, podaři-
lo v obrovské konkurenci získat stříbro. 
Stalo se tak v belgickém Geelu, avšak 
v domácím prostředí se budou chtít míst-
ní borci představit ještě v lepším světle. 
Držme jim palce, ať jsou mistry!

MěLNíK 
Další zajímavá výstava v archivu  
Ve Státním okresním archivu Mělník se 
27. června uskutečnila vernisáž výsta-
vy členky Sdružení výtvarníků české 
republiky Martiny Pokorné. Výtvarnice 
se zabývá oděvní a textilní tvorbou, 
v níž uplatňuje přímo malbu na látku, či 
tisk z kolorované perokresby, které jsou 
návrhem pro tisk již hotových oděvů či 
látek k dalšímu zpracování. Věnuje se 
ale i linorytu a dalším technikám. Její 
umělecká tvorba zasahuje i do divadelní 
oblasti, neboť provozuje malé divadélko 
pro děti. Zde si zároveň sama zhotovuje 
loutky a kostýmy, které budou také sou-
částí této výstavy. Celou expozici bude 
možno shlédnout až do 21. srpna.

co Se u NáS Děje

Kateřina Valachová, dvojka na kandidátce ČSSD do říjnových parlamentních voleb a bývalá ministryně 
školství, strávila víkend návštěvami obcí ve Středočeském kraji.

Kateřina Valachová nejdříve zaví-
tala na Pojizerský folklorní festival  
v Bakově nad Jizerou, který zahájila 
společně s režisérem Zdeňkem Troš-
kou a starostou Radimem Šimáněm. 
Poté se zúčastnila rodinného dne 
v Michalovicích a sobotu zakončila 
návštěvou Prokopské pouti v Příbra-
mi. „V Bakově mě zaujala profesio- 
nalita, se kterou se místní chopili 
přípravy tamního folklorního fes-
tivalu. V Michalovicích měli zase 
úžasný program pro rodiny s dětmi. 
Je dobře, že město Mladá Boleslav 
pořádá tyto akce pro děti zejména 
v době prázdnin. A v Příbrami na 
Prokopské pouti mi učaroval průvod 
hornických světlonošů za doprovodu 
hornické kapely,“ shrnula svůj so-
botní program. 

 Neděli pak strávila v Poděbra-
dech na akci k 100. výročí bitvy 
u Zborova. „Byl to silný okamžik 
a čest připomenout si hrdinství na-
šich legií v bitvě u Zborova,“ oko-
mentovala svou návštěvu Poděbrad. 
„Během víkendu nám sice sluníčko 
ne vždy úplně přálo, ale všude bylo 
něco zajímavého a hlavně jsem po-
tkala spoustu skvělých a příjemných 
lidí ve Středočeském kraji,“ pochva-
lovala si Kateřina svůj předvolební 
výjezd. „Je pro mě strašně důleži-
té setkávat se s lidmi, nabíjí mě to 
energií a dává mi to možnost dozvě-
dět se více o tom, čím žijí, co se zlep-
šilo a kde je potřeba naopak přidat 
plyn, ať trápení zmizí,“ doplnila.

KATEřINA VALAChOVÁ 
NA CESTÁCh PO KrAjI

„ZELENé KUžELKY“ 
Z CENTrA MĚSTA ZMIZÍ 

Před časem byly v rámci rekonstrukce ulice Pražská v Mělníku  
na křižovatkách instalovány směrové sloupky, tzv. balisety, které 
kromě toho, že napomohly zpomalit řidiče na této frekventované sil-
nici, vyvolaly také velmi silné emoce. 
 
 Vzhledem k podmínkám dotace, kterou město na rekonstrukci ulice 
získalo, nebylo možné rovnou nahradit balisety jiným bezpečnostním 
prvkem. V současné době je připravena projektová dokumentace, podle 
níž budou balisety v historickém centru města na křižovatce ulic Pražská 
a Fibichova nahrazeny zadlážděnými ostrůvky. Ostatní balisety na Praž-
ské ulici zůstanou. Realizace se dle finančních možností města předpo-
kládá na podzim letošního roku, nejpozději na začátku roku 2018. Odstra-
něné balisety budou mít v depozitu technické služby a budou instalovány 
na potřebná místa ve městě. mar
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 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

Tajemník Městského úřadu  Mělník vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., 
o úřednících územních samosprávných celků výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

rEfErENT/KA ÚSEKU LESŮ, MYSLIVOSTI A rYbÁřSTVÍ 
ODbOrU žIVOTNÍhO PrOSTřEDÍ 

Tajemník Městského úřadu  Mělník vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

INfOrMATIK

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník 
Platové zařazení:   9. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: zajišťuje komplexní výkon st. správy na úseku agendy lesů, myslivosti a rybářství dle zák. č.   
289/1995 Sb., o lesích, zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
  fyzická osoba, která je stát. občanem Čr, příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt  

a dosáhla věku 18 let, úplné střední nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na obor lesnictví a myslivost, bezúhonnost, 
 způsobilost k právním úkonům
Požadavky:
	prokazatelný zájem o danou problematiku včetně znalosti daných oblastí
	dobrá znalost práce na PC (Word, excel, internet, e-mail atd.), samostatnost, pečlivost, spolehlivost
	dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost týmové práce, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Výhodou: 
	praxe v oboru, další znalosti k dané činnosti, zkoušky odborné způsobilosti dle z. č. 312/2002 Sb. 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
		přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, 

místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
 a odborných znalostech, motivační dopis, výpis z evidence rejstříku  trestů ne starší než 3 měsíce, 
 ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní  poměr: na dobu neurčitou    
Předpokládaný termínu nástupu: dohodou
Termín doručení přihlášky:  8. 8. 2017 do 10:00 hodin

Místo výkonu práce: Městský úřad Mělník 
Platové zařazení:  10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Charakteristika vykonávané činnosti: 
zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury, informačních systémů, aplika-
cí pro koncové uživatele, sítí databází apod. 
zejména v těchto oblastech:
		uživatelská podpora pracovních stanic s OS Windows a Windows serverem, včetně tiskáren a dalších připojených zařízení, podpora a správa 

aplikací klient/server a správa aplikací v prostředí MS Office,  exchange Server, MSSQL, Oracle a uživatelská podpora  pro aplikace MS Office. 
	Podpora a správa pracovních stanic a aplikací tenkých klientů v prostředí VMWare  VMWare vSphere. 
	Podpora a správa GIS aplikací v prostředí GeostoreV6, Marushka. Podpora provozu a správa Windows serverů v prostředí VMWare vSphere. 
		Podpora a správa provozu aktivních prvků– switch, router (CISCO, HP) v síti LAN. Správa databází MS SQL a Oracle.  

Správa uživatelů v prostředí Windows Active Directory. 
	Organizace a správa zálohování v prostředí programu Veeam. 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
	 vzdělání VŠ bakalářské nebo vyšší odborné se zaměř. na obor informatiky, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadavky:   
  prokazatelný zájem o danou problematiku  samostatnost a spolehlivost  dobré komunikační a organizační schopnosti, 
	ochota stále se učit a pracovat na vlastním rozvoji
Výhodou:   vzdělání v oboru informačních technologií  praxe v oboru  další znalosti k dané činnosti 
  praxe v oblasti technologií a správ GIS  praxe s prostředím VMWare
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 
		přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, 

místo trvalého pobytu uchazeče, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady: strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních 
  a odborných znalostech, motivační dopis, výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladů 
 o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní  poměr: na dobu neurčitou    
Předpokládaný termínu nástupu: dohodou
Termín doručení přihlášky:  11.  9. 2017 do 10:00 hodin

Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník,  
personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, 
bližší informace na tel. č. 315 635 430, 431

Adresa doručení přihlášky: Městský úřad Mělník,  
personální a mzdové oddělení, nám. Míru 1, 276 01 Mělník, 
bližší informace na tel. č. 315 635 430, 431
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co Se u NáS Děje PrOč ObTĚžUjÍ hLUKEM?

NA MĚLNICKU hOřEL rODINNý DŮM
 Na místě zasahovaly desítky ha-
sičů. Pravděpodobnou příčinou vý-
buchu byla propanbutanová láhev, 
řekl ČTK mluvčí středočeských 
hasičů Petr Svoboda. Příčinu a okol-
nosti výbuchu bude zjišťovat vyšet-
řovatel.
 11. července kolem 07.00 hodin 
vybuchl v rodinném domě plyn. 
„V domě byla jedna osoba, ta sama 
před příjezdem hasičů budovu opus-
tila,“ uvedl mluvčí. Záchranná služ-
ba ji převezla s popáleninami do 
pražské vinohradské nemocnice.
 Hasiči dostali oheň pod kontrolu 
krátce po příjezdu na místo, pod tro-
skami ještě některé části hoří, podle 
Svobody ale nehrozí rozšíření ohně. 
Na místo jede bagr, který sutiny 
rozhrne, poté bude možné provést 
expertizu vybuchlé lahve, případně  
i připojeného spotřebiče.
 sbe kš mal

Tak nějak jsme si zvykli, že v Mělníku slyšíme rachotící vlaky, zejména v noci, až na druhém konci města. 
Přístav, rozrůstající se na gigantické mezinárodní překladiště, tomuto faktu jen přidává trpkou pachuť 
bezmoci mělnických občanů. 

Desítky let ustupování mělnické 
radnice tlaku na zvyšování kapaci-
ty průjezdnosti vlečky, vedoucí od 
hlavního nádraží kolem městského 
koupaliště, rodinných domů Malého 
Spořilova a pár metrů kolem rekre-
ačních chatek autokempu, přináší 
nyní trpké ovoce v narůstající ne-
spokojenosti občanů se zvyšujícím 
se hlukem a lomozem. Dokonce 
obyvatelé nedalekého sídliště Podo-
lí u Kauflandu si stěžují na neúnosný 
narůstající hluk od vlečky do přísta-
vu. Spát v noci s otevřeným oknem 
je prý velmi rušivé.
 A tak se ptám, proč radní, zvoleni 
občany, aby je zastupovali při říze-
ní města, nic nečiní? Proč nekladou 
přístavu smysluplné podmínky, aby 
se život v Mělníku nezhoršoval? 
Odpověď přinesla na posledním 
zasedání mělnického zastupitelstva 
vedoucí přístavu Mělník, Lucie Pe-

tržílková. Krom jiného pravila, že 
jejich firma má na všechna rozšiřo-
vání provozu mezinárodního pře-
kladiště platná povolení. Že splňují 

V obci Stránka na Mělnicku hořel po výbuchu rodinný dům, jeden člo-
věk je zraněný. Oheň zasáhl celou budovu. 

V Mělníku jezdí dieslová vlečka pár desítek metrů od rekreačních cha-
tek, ale i rodinných domů, bez jakékoliv protihlukové zábrany

Protihlukové stěny dodnes SŽDC vybudovala na spoustě míst v ČR

všechny požadavky, které na ně byly 
kladeny. A za vlečku do přístavu, tak 
za tu oni nemohou. Vlečka do pří-
stavu je totiž státní. Nepatří přístavu, 
ale Ministerstvu dopravy, potažmo 
jejich organizaci SŽDC, tedy Správa 
železniční dopravní cesty. 
 Tato státní organizace je tedy na 
vině, že se občané Mělníka bouří 
proti rámusu z železnice. Přístav ani 
jeho majitel pan Miloslav Černý s 
vlečkou nemají nic společného. 
 A tak se ptám, proč radní z Mělní-
ka neosloví státní organizaci SŽDC 
a nevytváří systematický tlak v zá-
jmu občanů, aby státní vlečka byla 
odhlučněna oboustrannými protihlu-
kovými stěnami? Co brání požado-
vat po státu, aby nám za naše daně 
zaplatil alespoň malý kousek snížení 
utrpení způsobeného rozrůstajícím 
se překladištěm? Je to pohodlnost?  
Je to neschopnost? Je to nezájem? 
Každý ať si odpoví sám.  ror 

Ilustrační foto 

MŠeNo 
Městským lázním se vrátilo původní 
oplocení   Areál mšenského koupali-
ště, od jehož otevření uplynulo 19. červ-
na 85 let, se dočkal nového oplocení. 
Původní betonový plot byl na mnoha 
místech ve velmi žalostném stavu, proto 
se město rozhodlo pro jeho kompletní 
rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že jde 
o přesnou repliku plotu z roku 1932, 
stavební práce podle starosty města 
Martina Macha nebyly vůbec jedno-
duché. Všechny peníze šly totiž pouze 
z městského rozpočtu, protože kvůli 
chybě, k níž došlo v devadesátých letech 
minulého století, město nedosáhlo na 
žádnou dotaci. Celý areál je památkově 
chráněn, tudíž na budovu i doplňky se 
dotace získaly, ale na oplocení se tenkrát 
pozapomnělo.
Navštivte Máchův kraj  Až do konce 
prázdnin jsou v provozu letní víkendové 
autobusové spoje, které propojí Měl-
nicko, Kokořínsko a oblast kolem Doks, 
kam jede i cyklobus. Novinkou letošní 
sezóny je nová okružní linka ze Mšena 
do Lobče a Nosálova a zpět do Mšena, 
která umožní návštěvu pivovaru a mu-
zea v Lobči nebo rozhledny na Vrátenské 
hoře. Všechny tyto spoje je možné zkom-
binovat s vlaky.

oDoLeNa VoDa
Kdo bude letos Čestným občanem  
Každoročně uděluje město Odolena Voda 
Čestné občanství několika svým spoluob- 
čanům. Ocenění je projevem uznání za 
mimořádný počin v oblasti vzdělávání, 
sociální, sportu, kultury nebo veřejného 
života těm, kteří se zasloužili o rozvoj 
nebo proslavení města. Návrhy na oce-
nění je možné zasílat do 31. srpna na 
e-mail: hana.plecita@odolenavoda.cz, 
a rovněž  je možné jej předat v písemné 
podobě osobně na podatelně městské-
ho úřadu nebo zaslat poštou na adresu 
Město Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 
250 70 Odolena Voda. Návrh musí mít 
tyto náležitosti: jméno, příjmení (titul), 
adresa, aktivity, přínos pro obec, oblast 
činnosti, za kterou je občan nominován, 
a dále stanovisko navrhovatele a kon-
taktní údaje navrhovatele.  

RouDNice NaD LaBeM
„Dar nebes“ Jana Štursy   V cyklu 
Počátky moderny uvádí zdejší Galerie 
moderního umění na scénu umělce z pře-
lomu 19. a 20. století. Představili se tu již 
například František Kaván, Jaroslav Pa-
nuška, Otakar Nejedlý, nejnověji Antonín 
Hudeček. V roce 2017 se v rámci cyklu 
bude poprvé prezentovat sochařská tvor-
ba. Pod názvem jednoho z vrcholných děl 
Jana Štursy – ženského aktu z roku 1918 
– bude uveden reprezentativní průřez dí-
lem této zakladatelské osobnosti českého 
sochařství 20. století. Stane se tak díky 
spolupráci s Horáckou galerií v Novém 
Městě na Moravě, která spravuje velkou 
kolekci Štursových soch. Výstavu zde 
budou moci návštěvníci zhlédnout po celé 
léto až do 10. září. 

FOTO: HZS Středočeského kraje
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ODSTÁVKA PřErUšILA PrOVOZ V TEPLÁrNĚ 
Pravidelná odstávka přerušila provoz v teplárně Energotrans v Horních Počaplech na Mělnicku, která zá-
sobuje i část Prahy. Do provozu bude znovu uvedena příští týden. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ČEZ 
pro severní a střední Čechy Ota Schnepp. Podle něj jde o každoroční odstávku, která se pravidelně koná 
během července. Společnost Energotrans do energetické skupiny ČEZ patří.

„Během pevně stanovených sedmi 
dní v roce, které letos připadly na 
11. až 17. červenec, se musí usku-
tečnit veškeré předem naplánované 

opravy, revize a údržbářské práce, 
které si vyžadují úplné odstavení 
výroby,“ uvedl dnes technický ředi-
tel Energotrans Martin Hora.

 Podle něj je vždy nutné termín 
odstávky stanovit půl roku předem 
a je o něm informován odběratel 
tepla, což je Pražská teplárenská. 
„Dodržení plánovaného harmono-
gramu je pro nás závazné, neboť 
jinak by mohly na obou stranách 
vzniknout nemalé finanční ztráty,“ 
podotkl Hora.
 Teplárna Energotrans zásobuje 
zhruba čtvrt milionu domácností, 
vedle Prahy také v Mělníku, Nera-
tovicích a okolí. Je součástí kom-
plexu Elektrárny Mělník. Z Hor-
ních Počapel do hlavního města 
putuje teplo 35 kilometrů dlouhým 
horkovodem. Tepelná energie se 
v něm přenáší pomocí horké stla-
čené vody, jejíž teploty se podle 
ročního období pohybují od 90 do 
140 stupňů Celsia. Hora dodal, že 
v rámci letošní odstávky je na tra-
se horkovodu naplánována výměna 
několika už dosluhujících kompen-
zátorů a také kontrola a případná 
výměna armatur a dalšího zařízení. 
Současně bude v provozní pauze 
dokončena montáž a uveden do 
provozu nový řídicí systém regula-
ce průtoku v horkovodu.
 Původně Elektrárna Mělník I  
(nyní už Teplárna Energotrans) byla 
uvedena do provozu mezi lety 1957 
až 1960 jako kondenzační elektrár-
na, později prošla rekonstrukcí na 
teplárenský provoz.
 rdo mal

V Základní škole a Mateřské škole Řepín se dětem podařilo odevzdat 
k recyklaci úctyhodných 4 400 kusů baterií o celkové hmotnosti 76 ki-
logramů. Žáci baterie sbírali v rámci programu Recyklohraní aneb 
Ukliďme si svět a do sběru zapojili i obyvatele Řepína. Ve škole si vyro-
bili malé sběrné boxy a odznaky a s posláním agenta 008 BAT vyrazili 
mezi místní, aby od nich vybrali baterie, a zároveň jim vysvětlovali, 
proč je správné třídit odpad.

V řEPÍNĚ SE DĚTI PrOMĚNILY V AgENTY 
ECOBAT s.r.o., je nezisková organizace, která 
od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recykla-
ci přenosných baterií v České republice. V roce 
2016 zpětně odebrala 1 638 tun baterií, což před-
stavuje 45,3 % baterií dodaných na trh. ECOBAT 
provozuje více než 20 000 míst zpětného odběru.

Projekt Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, 
vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat 
a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé 
ČR o problémech životního prostřední a nut-
nosti recyklace. V průběhu školního roku jsou 
vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální 
tématikou. Zájemci o praktickou výuku třídění a 
recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sbě-
rových akcí na podporu zpětného odběru použi-

tých baterií a drobného elektrozařízení. Do listopadu 2016 se do progra-
mu zdarma registrovalo 3 460 škol. Bližší informace o aktivitách v rámci 
projektu, včetně fotogalerie lze najít na stránkách www.recyklohrani.cz 
nebo na www.facebook.com/recyklohrani. Program je podporován kolek-
tivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

„Paní ředitelka Ilona Fryčová udě-
lala z žáků 4. a 5. třídy tajné agenty. 
Naším úkolem bylo seznámit oby-
vatele Řepína s tím, že v naší škole 
sbíráme baterie, a poučit je o tom, 
aby baterie nevyhazovali do popel-
nic. Zjistili jsme, že hodně lidí neví, 
že v naší škole máme sběrný box. 
Velice nás potěšilo, že lidé nosí ba-
terie např. do práce a do obchodů,“ 
napsaly děti ze školy do školního 
časopisu. 
 Projekt trval 14 dní. Žáci zjis-
tili, že lidé z Řepína většinou od-
pad třídí. Setkali se však i s lidmi, 
kteří netřídí nebo o třídění vůbec 

nic neví. „Program Recyklohraní 
aneb Ukliďme si svět děti krásně 
motivuje. Děti byly skvělé. Obdi-
vuji jejich nasazení a hlavně, jak 

si poradily s počátečním ostychem, 
když oslovovaly lidi v obci. Věřím, 
že je projekt bavil. Jeden žák do-
konce vyrobil větší sběrný box na 
baterie a umístil ho na chodbu v 

našem Obecním úřadě. Za odměnu 
děti dostaly lízátka s agentem BAT 
008,“ dodává Mgr. Ilona Fryčová, 
ředitelka Základní školy a Mateřské 
školy Řepín.

CENY POhONNýCh hMOT KLESAjÍ

lokalita Natural 95 Nafta

Středočeský kraj 30,00 28,99
Benešov 30,89 30,31
Beroun 31,26 30,63
Kladno 29,53 28,40
Kolín 30,10 28,46
Kutná Hora 29,47 28,13
Mělník 29,18 27,86
Mladá Boleslav 29,75 28,82
Nymburk 29,25 28,37
Praha-východ 30,29 29,01
Praha-západ 30,59 29,40
Příbram 29,82 28,86
rakovník 29,07 28,24
Čr 29,68 28,63

Ceny pohonných hmot ve Středočes-
kém kraji k 6. červenci (Kč/l):

Ceny pohonných hmot ve Středočeském 
kraji i nadále klesají. Litr nejprodáva-
nějšího benzinu Natural 95 stojí prů-
měrně 30 korun, o deset haléřů méně 
než minulý čtvrtek. Litr nafty stojí 28,99 
koruny, o jeden haléř méně než před 
týdnem. Vyplývá to z údajů společnosti 
CCS, která ceny pohonných hmot sle-
duje.

Nejlevnější Natural 95 řidiči po-
řídí na Rakovnicku, a to za 29,07 
koruny za litr. Naopak nejdražší 
benzin řidiči natankují na Be-
rounsku, kde cena překročila 
hranici 31 korun a benzin tady 
průměrně stojí 31,26 koruny.
 Nejdražší naftu řidiči na-
tankují také na Berounsku, litr 
v průměru za 30,63 koruny. Nad 
hranici třiceti korun se průměrná 
cena nafty vyšplhala ještě na Be-

nešovsku. Nejlevněji šoféři litr 
nafty koupí na Mělnicku, a to za 
27,86 koruny. Mělník je jediným 
okresem, kde cena nafty spadla 
pod 28 korun.
 Ceny pohonných hmot ve 
Středočeském kraji se dlouho-
době drží nad celostátním prů-
měrem. Litr Naturalu 95 stojí 
v Česku průměrně 29,68 koruny, 
litr nafty 28,63 Kč.
 Zdroj: CCS, bns kš
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K prvnímu případu došlo 18. června 
2017. Druhý případ se stal v brz-
kých ranních hodinách 28. června 
t. r. Případem se mělničtí policisté, 
ve spolupráci s kolegy z Krajského 
ředitelství policie Středočeského 
kraje intenzivně zabývají. Postupují 
standardním způsobem. Vzhledem 
ke stádiu případu nebudeme zatím 
poskytovat žádné bližší informace.

 V této souvislosti připomínáme 
obecně známá pravidla bezpečnosti:
  Při návratech v nočních hodinách 

se nechte doprovodit pouze spo-
lehlivou osobou nebo si zavolejte 
odvoz.

  Noste u sebe i jednoduché pro-
středky osobní obrany (spreje, pa-
ralyzátory, osobní alarmy, klíče).

  Noste u sebe nejnutnější telefonní 
čísla.

  Neostýchejte se při pocitu ohro-
žení přivolat POLICII – lepší pla-
ný poplach než poškozený život.

 zKe každodenní ostražitosti pa-
tří také:
  Říkejte svým blízkým, kam 

a s kým jdete a kdy se vrátíte.
  Jdete-li na setkání s neznámým 

člověkem, na neznámé místo 
nebo na schůzku ve večerních ho-

dinách, nechoďte sama.
  Nepodléhejte nátlaku při pozvání 

známých i neznámých osob na 
nebezpečné akce plné vzrušení 
a experimentů. Nenechte se vylá-
kat na neznámá místa.

  Nezanechávejte u neznámých 
osob kontakty na sebe, nenechte 

z DeNíKu PoLicie čR

se jimi doprovázet.
  Vyhýbejte se autostopu a dopravě 

cizími lidmi.
  Nebojte se být přímé a říkat NE 

v okamžiku, kdy se děje něco, co 
nechcete. 

 Mgr. Markéta Johnová, 
mluvčí P ČR Mělník

Ilustrační foto

KrAj VYDAL KATALOg 
MUZEÍ, gALErIÍ, PAMÁTNÍKŮ A DALšÍCh OrgANIZACÍ V ObLASTI KULTUrY 

LOUPEžNÁ PřEPADENÍ MLADýCh žEN

Středočeský kraj vydal publikaci, která podrobně popisuje činnost všech devatenácti příspěvkových  
organizací kraje z oblasti kultury a památkové péče. Sedmdesátistránkový katalog obsahuje nejen texty, 
ale i poutavé fotografie, mapky, kontakty a piktogramy, které zejména rodinám s dětmi či handicapovaným 
pomohou s plánováním výletů za poznáním.
„V této brožuře vám chceme před-
stavit středočeská muzea, galerie, 
památníky a další kulturní stánky, 
které jsou příspěvkovými organi-
zacemi Středočeského kraje. Naší 
trvalou snahou je tyto instituce  
a jejich různorodé aktivity podporo-
vat, neboť množství pozoruhodných 
památek vytváří nejen příznivé pod-
mínky pro rozvoj cestovního ruchu, 
ale působí zároveň jako genius loci 
celého kraje a vstupuje tak do živo-
ta jeho obyvatel. Jsem moc rád, že 
podrobnosti o nich můžete najít tak-
to na jednom místě, a věřím, že vás 
některá z nich zláká k návštěvě. To je 
to, čeho bych rád dosáhl,“ uvedl ná-
městek hejtmanky pro oblast kultu-
ry a památkové péče Daniel Marek 
(Nezávislí Středočeši).
 Středočeská muzea a galerie vy-
stavují artefakty z historie a expo-
náty uměleckého, přírodního i tech- 

nického zaměření. Instituce sídlí 
většinou přímo v historických ob-
jektech, některé však našla zázemí 
i ve zcela nových stavbách. Je to 
například Letecké muzeum Metodě-
je Vlacha v Mladé Boleslavi, které 
sídlí v unikátní budově, vyhláše-
né Stavbou roku 2014. Muzeum je 
i nositelem ceny Gloria musaealis. 
Tímto prestižním oceněním se může 
pochlubit rovněž Galerie Středo-
českého kraje, která naopak působí 
v bývalé jezuitské koleji v Kutné 
Hoře. 
 Nebo například nedávno ote-
vřený Památník národního útlaku 
a odboje je umístěný v historickém 
areálu Panenských Břežan, který 
se skládá z citlivě opraveného ba-
rokního zámku a kaple sv. Anny, 
projektované slavným architektem 
barokní gotiky Janem Blažejem 
Santinim-Aichelem. I toto místo, 

kde se snoubí dávná historie s po-
měrně nedávnou, a které také zís-
kalo ocenění Gloria musaealis, roz-
hodně stojí za návštěvu. 
 K největším investičním akcím  
v oblasti kultury a památkové péče  
z poslední doby patří také náročná 
rekonstrukce Veigertovského domu 
v Kolíně, památkově chráněného 
měšťanského domu z druhé polovi-
ny 13. století, v němž můžete obdi-
vovat nejcennější poklady ze sbírek 
Regionálního muzea v Kolíně. A to- 
to je jen malá ochutnávka z pest-
ře prostřeného stolu opravdových 
skvostů středních Čech. 
 Zalistujte v zajímavé brožuře a na- 
plánujte si výlety za jejich poznáním. 
Můžete si ji vyzvednout zdarma na 
Odboru kultury a památkové péče 
Středočeského kraje nebo v jednot-
livých příspěvkových organizacích, 
kam se nyní začne distribuovat. 

Policie ČR prověřuje od začátku roku zatím dva - na sobě nezávislé - případy loupežných přepadení mla-
dých žen, ke kterým došlo v nočních hodinách ve městě Mělník. Policisté oba případy vyšetřují jako loupež.

co Se u NáS Děje

NeRaToVice
Řidiči si budou moci dobít svůj vůz  
Elektromobily si pomalu začínají budovat 
své pozice v dopravě. Problémem však je 
dobíjení jejich baterií, neboť na rozdíl od 
benzínových pump není síť dobíjecích 
stanic hustá. Město Neratovice v rámci 
podpory ekologického provozu v silnič-
ní dopravě, ve spolupráci se skupinou 
ČEZ, se tak stává dalším místem, které 
umožní veřejné dobíjení elektromobilů, 
a to jako první v širokém okolí. Nově 
instalovaná veřejná dobíjecí stanice na 
parkovišti na Náměstí Republiky umožní 
nezávisle na sobě dobíjet dva elektromo-
bily, každý z nich výkonem až 22 kW. 

VeLTRuSY
Dožínky hraběte Chotka   Žně jsou 
vyvrcholením celoroční práce zeměděl-
ců. Úspěšná sklizeň je důvodem k osla-
vě. A to jsou dožínky. Areál zámecké ku-
chyňské zahrady se  v sobotu 12. srpna  
zaplní dožínkovými dílnami i stanovišti, 
kde si každý bude moci například vy-
zkoušet jak se sklízí obilí a ze získaných 
zrn si pak třeba upéct placku. Děti si užijí 
brouzdaliště, dospělí jistě nepohrdnou 
produkty rodinných pivovarů. Celé žně 
pak zakončí průvod, který vyvrcholí slav-
nostním předáním dožínkového věnce 
Jeho Milosti hraběti Chotkovi z Vojnína.

SLaNÝ
Muzeum představuje život a dílo vý-
znamného občana  Vlastivědné mu-
zeum ve Slaném pořádá výstavu, na kte-
ré představí podnikatele Jaroslava Jana 
Pálu (1882–1963). Svými inovacemi 
uspěl v oblasti elektrotechniky a produkcí 
kvalitních baterií, svítidel, rádií, ale pozdě-
ji i plynových masek nebo drogistických 
výrobků. Novátor Pála dosáhl svou akcí 
za „Lepší Slaný“ takového věhlasu, že jej 
vynesla do starostovského křesla ve vá-
lečných letech 1940-44. Osud bývalého 
starosty je bohužel dáván do pokřivených 
souvislostí s lidickou tragédií, přičemž 
jeho role byla za minulého režimu značně 
zveličována, aby jej komunističtí před-
stavitelé mohli coby kapitalistu držet 
v podmínkách tvrdých žalářů až do jeho 
smrti v roce 1963. Výstavu je možné 
zhlédnout po celé prázdniny až do 2. září.

ŠTěTí
Čadíci opět uvedou zajímavé filmy  
Kinematograf bratří Čadíků navštěvuje 
v průběhu prázdnin města i městečka, 
kde vždy po čtyři večery nabízí zajímavé 
snímky. Do Štětí dorazí ve středu 2. srp-
na a setrvá zde až do soboty, kdy se vždy 
po setmění od 21.30 na Husově náměstí 
uskuteční filmová projekce. A na jaké 
snímky se diváci mohou těšit? Nejprve 
to bude veselá pohádka o rozmazlené 
princezně – „Řachanda“. Následovat 
bude zajímavý cestopisný dokument 
„Trabantem do posledního dechu“. Ko-
medie „Teorie tygra“ určitě všechny 
pobaví skvělým hereckým obsazením 
a posledním snímkem bude koprodukční 
česko-slovensko-polská romantická ko-
medie „Všechno nebo nic“. mar
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Požadavky:
  minimálně středoškolské vzdělání s maturitou  

(zejm. střední hotelová škola, střední ekonomická škola), 
případně vyšší vzdělání

  praxe v oboru stravování nejméně 4 roky
  plná svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)
  bezúhonnost
  zdravotní způsobilost
  znalost problematiky organizace a řízení školského 

stravovacího zařízení včetně příslušných právních předpisů
  znalost problematiky příspěvkové organizace, 
  základní přehled o ekonomických zásadách řízení 
 příspěvkové organizace
  znalost práce na PC
  řídící, komunikační a organizační schopnosti
  řidičské oprávnění skupiny B.

Předpokládaný nástup do funkce: 15. 9. 2017

Náležitosti písemné přihlášky:
  jméno, příjmení, titul uchazeče
  datum a místo narození uchazeče
  státní příslušnost uchazeče
  místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa 
 uchazeče
  kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)
  datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno přiložit:
 
a) strukturovaný profesní životopis
b)  ověřené kopie dokladů o vzdělání v oboru a nejvyšším 

dosaženém vzdělání
c)  doklady o průběhu dosavadního zaměstnání a délce praxe 

potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení 
funkčního zařazení (lze nahradit čestným prohlášením 
uchazeče obsahujícím rekapitulaci dosavadních zaměstnání)

d)  výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce,  
originál nebo úředně ověřená kopie)

e)  originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávané 
funkci (ne starší dva měsíce)

f )  koncepci řízení a fungování školní jídelny  
(max. 3 strany strojopisu formátu A4)

g)  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 
tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, v platném znění.

informace o školní jídelně: 
  školní jídelna je příspěvkovou organizací obce Dolní 

Beřkovice
  součástí organizace je:
 - školní jídelna s kapacitou 600 strávníků
 - školní jídelna – výdejna s kapacitou 70 strávníků.

Podávání přihlášek:
Vlastnoručně podepsanou přihlášku uchazeče se všemi 
úplnými požadovanými doklady je nutno doručit (rozhodující 
je datum doručení, nikoliv datum odeslání) v zalepené obálce:
  na adresu: Obec Dolní Beřkovice, Obecní úřad Dolní 

Beřkovice, Klášterní 110, 277 01 Dolní Beřkovice 
  nejpozději: do 31. 7. 2017 do 12.00 hod.

Obálka musí být označena jménem, příjmením a adresou 
uchazeče a slovy:  „Konkurs ŠJ Dolní Beřkovice – NeOTVÍrAT“.

      KoNKuRS Na oBSazeNí VeDoucího PRacoVNího MíSTa

ŘeDiTeLe/ŘeDiTeLKY ŠKoLNí jíDeLNY DoLNí BeŘKoVice
se sídlem: Dolní Beřkovice 333, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník, IČO: 71009884.

RaDa oBce DoLNí BeŘKoVice 
jako orgán obce vykonávající působnost zřizovatele příspěvkových organizací zřizovaných obcí ve smyslu 
ust. § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

VYHLAŠUJe
v souladu s ust. § 166  odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ust. § 3 vyhlášky Ministerstva školství,  
mládeže a tělovýchovy Čr č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

Případné dotazy a informace 
na tel. čísle: 315 692 034

nebo e-mailu: starosta@dolniberkovice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného 
z uchazečů a vyhlásit nový konkurs. 
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hoŘíN
Skupina historického šermu „Rytíři 
Mělničtí“ připravují bitvu  Její členy 
spojuje především láska k historickému 
šermu a vztah ke královskému věnnému 
městu Mělník. Jejich doménou je pořádá-
ní nejrůznějších šermířských vystoupení. 
5. srpna připravují již sedmou Bitvu na 
Mělníku. Příznivci historie a velkolepých 
šermířských podívaných jsou srdečně 
zváni do hořínského parku, a to od 13.00 
hodin. Vlastní bitva pak bude zahájena 
od 16.00 hodin. 

LhoTKa 
Country Lhotka  Již 9. ročník této ob-
líbené kulturní akce se uskuteční v obci 
Lhotka 19. srpna. Místem konání je jako 
tradičně hřiště a program festivalu za-
číná v 16.00 hodin vystoupením kapely 
Michal Tučný Revival Plzeň. Poté od 
18.00 vystoupí Eldorádo, od 20.00 hraje 
Jakub Smolík, následuje vystoupení sku-
pin Kamelot a Taxmeni.

MLÉKojeDY u NeRaToVic 
Veteráni na Pláži  Festival krásných 
starých aut i motocyklů se uskuteční  
v pískovně Beach Park Mlékojedy u Ne-
ratovic. Můžete se těšit na nový koncept 
zábavy nejen pro majitele veteránů, ale 
také youngtimerů. Koncepcí festivalu je 
opuštění škatulky „zkostnatělých” vete-
ránských srazů – podle pořadatelů vete- 
ránské akce nemusí být nutně jen o šňů-
ře zaparkovaných starých aut, debatách 
o jejich spotřebě, „krouťáku” a přehlíd-
kách prvorepublikové módy, ale přede-
vším o moderních doprovodných progra-
mech, které pobaví celou rodinu. Kdy se 
na akci můžete těšit? 5. 8. 2017 od 21.00 
hodin. 

BYŠice 
Byšická pouť  Od 18. 8. do 20. 8. se 
na fotbalovém hřišti TJ Vitana Byšice 
koná Byšická pouť. Zájemce čekají pou-
ťové atrakce i stánky s občerstvením 
a cukrovinkami. Akce je doplněna ko-
náním II. Pivních slavností. Ty je možné 
navštívit v sobotu 19. 8. od 13.00 do 
22.00 hodin. V nabídce budou piva z ma-
lých pivovarů a o hudební pohodu se 
návštěvníkům postará DJ MIWA. Vstup 
na pouť je zdarma, na pivní slavnosti je 
vstupné dobrovolné. 

LiBLice 
Castle tour 2017  Zahrada zámku 
Liblice se 26. 7. promění na koncertní 
sál. Od 19.00 hodin se zde uskuteční se-
tkání s kapelami Pozdní sběr, Folk Team  
a vystoupí zpěvák Petr Bende. Vstupen-
ky je možné zajistit i v předprodeji na 
liblickém zámku. Akce je spolupořádána 
Mělnickým kulturním centrem.

jeLeNice 
Historie ve vzduchu  Na letišti v Je- 
lenicích (cca 7 km od Mělníka) se usku-
teční 26.–28. 8. Mistrovství ČR v lé-
tání s historickými modely. Pokud jste 
fanoušky modýlků a budete mít čas, 
rozhodně si nenechte tuto nevšední akci 
ujít. 

ODhALENÍ POMNÍKU bITVY U ZbOrOVA

PrÁZDNINY V MUZEU

V pátek 23. června se uskutečnila na Zborovském náměstí v Mělníku pietní slavnost v podobě odhalení 
pomníku u příležitosti výročí 100 let od bitvy u Zborova, která proběhla na ukrajinském území ve dnech  
1. a 2. července roku 1917. 

Až do 20 srpna proběhne v mělnickém Regionálním muzeu celá řada 
zajímavých akcí pro celou rodinu. Samozřejmě hlavním „tahákem“ 
bude opět soutěž.

Toto vojenské střetnutí bylo součástí 
tzv. Kerenského ofenzívy a předsta-
vovalo první významné vystoupení 
Československých legií na východ-
ní frontě. Úspěch československých 
jednotek byl natolik výrazný, že 
tehdejší ruská prozatímní vláda poté 
zrušila veškerá omezení na formo-
vání nových jednotek z českých 
a slovenských zajatců. Po vzniku 

samostatného Československa se na 
počest tohoto střetnutí pojmenová-
valy ulice i náměstí. A jedním z nich 
bylo i mělnické náměstíčko na okra-
ji města. Za minulého režimu však 
bylo náměstí přejmenováno na S. 
K. Neumanna a pomníček odstra-
něn. Po listopadu 1989 dostalo svůj 
původní název a nyní byl obnoven 
i památník.  

 Autorem nového pomníku z ho-
řického pískovce je mělnický sochař 
Miroslav Kroupa, který je rovněž 
autorem památníku obětem II. svě-
tové války v Jungmannových sa-
dech. Na pomníku je umístěna pla-
keta se symboly československých 
legií a pamětní deska z původního 
pomníčku. V průběhu pietní slav-
nosti byla rovněž vložena schránka 
s prstí ze zborovského bojiště. 
 Slavnostní projev přednesl sta-
rosta města MVDr. Ctirad Mikeš, 
který také spolu s náčelníkem So-
kola Mělník Bohuslavem Bubníkem 
pomník odhalil. Součástí pietní slav-
nosti byly i hudební vložky kapely 
pod vedením Františka Šťastného. 
Čestnou stráž u pomníku stáli vojá-
ci v dobových uniformách se zásta-
vou. Na závěr k pomníku společně 
položili kytice květin starosta města 
a náčelník mělnického Sokola.

 Text a fotografie: Karel Lojka 
mar

„Chceš mě?“ Ptá se legendární ple-
chová beruška na klíček na nástěnce 
muzea. „Jestli jo, tak soutěž!“ Od 
pátku 30. června muzeum vyhlásilo 
další ze svých oblíbených prázdni-
nových soutěží. 
 Na návštěvníky čekají tři záhadné 
bedýnky, které skrývají historické 
předměty. Soutěžící je musí poznat 
po hmatu. Ze všech správných odpo-
vědí vylosuje muzeum tři výherce, 
kteří obdrží plechové hračky od fir-
my Kovap a háčkované dárky z Ate-
liéru Dany Vrbové.
 Soutěž je jedním s doprovodných 
programů k právě probíhající výsta-
vě „Kam s ním? Do muzea!“. Avšak 
to není zdaleka vše. Pracovníci mu-
zea připravili i další prázdninové 
akce.
 Od 13. července zde probíhá vý-
stava historických her a stavebnic 
s herní zónou nejen pro děti. Všichni 
se tak mohou těšit na „Retrohraní“ 
v podání mělnických muzejníků. Ti 
starší si trochu zavzpomínají, s čím 
jsme si vlastně ve školních lavicích 
hráli. Připomenou si kdysi tak po-
pulární Rubikovu kostku či lodě, 
piškvorky nebo Nebe, peklo, ráj? 

Doplní ji další soutěž, při které bu-
dou moci fanoušci vkládat fotky, jak 
hrají společenské hry na muzejní Fa-
cebook.
  8. srpna bude opět tetička Mína 
vyprávět. Uskuteční se totiž pro-
gram pro rodiny s dětmi ve skalním 
obydlí ve Lhotce u Mělníka se čte-
ním a tvořením s muzejní pedagož-
kou Jitkou Královou alias tetičkou 
Mínou. Začátek v 12.30 hodin. Do 
Lhotky je možné cestovat z Mělní-
ka vlakem v 11.40 kdy do cíle je to 
čtvrt hodinky.
 Chybět nebude ani obvyklé Pu-
tování s kocourem Švarcíkem. Pro-
cházka historickým jádrem Mělníka 
pro rodiny s dětmi se uskuteční 16. 
srpna a průvodcem bude historik 
muzea Mgr. Lukáš Snopek, dopro-
vázený svým zvídavým přítelem  
a maskotem muzea Kocourkem 
Švarcem. Tato dvojice hravou for-
mou, vtipnými dialogy a několika 
úkoly přiblíží účastníkům minulost 
města nad soutokem a jeho zajíma-
vosti.
 Takže i v průběhu prázdnin se  
každý může dozvědět mnoho nové-
ho a především zajímavého. mar
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Weber
15% 
SLEVA

   Sádrokarton 
GKB 12,5

47 Kč/m2 s DPh
Porotherm  

45% sleva           
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„Středočeským krajem projede den-
ně zhruba 14 milionů aut, z toho 
velké množství právě po krajských 
silnicích. Budeme opravovat nejvíc 
poškozené úseky silnic a mosty. Pro-
sím proto všechny řidiče o trpělivost 
a pochopení. Protože rekonstrukce 
silnic a doprava je prioritou naší 
krajské vlády, chceme toho opravit 
co největší množství,“ řekla hejt-
manka Středočeského kraje Jarosla-
va Pokorná Jermanová (ANO 2011).

 z  Vybrané části silnic, které bude 
Středočeský kraj opravovat:
- Černošice, kompletní rekonstruk-
ce silnice II/115, předpoklad zaháje-
ní prací v červenci, předpokládané 

řIDIčE ZbrZDÍ ZhrUbA 40 ZÁSADNÍCh UZAVÍrEK
KrAj bUDE O PrÁZDNINÁCh VE VELKéM OPrAVOVAT SILNICE 
Středočeský kraj bude o letních prázdninách kompletně opravovat desítky úseků silnic  
a mostů. Celkem v roce 2017 půjdou z rozpočtu kraje, Státního fondu dopravní infrastruk-
tury, Integrovaného regionálního operačního programu a dalších zdrojů 
na rekonstrukce silnic II. a III. třídy a krajských mostů zhruba 
2 miliardy korun. 

 zAktuální a další dopravní informace o omezeních a uzavírkách na-
jdete na internetových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/, 
www.dopravniinfo.cz,  https://geoportal.rsd.cz

náklady 19 milionů korun
- Chrášťany (okres Praha-západ), 
přeložka silnice II/605, předpoklad 
zahájení prací v červenci, předpo-
kládané náklady 158 milionů korun
- Stavba kruhové křižovatky Klad-
no-Švermov, ulice Na cikánce a sil-
nici II/118, předpoklad zahájení pra-
cí v srpnu, předpokládané náklady 
58 milionů korun
- Stavba okružní křižovatky v Týn-
ci nad Sázavou na silnici II/106, 
předpoklad zahájení prací v srpnu, 
předpokládané náklady 7 milionů 
korun

 zVybrané mosty, které čeká 
oprava:

- Dražice (okres Mladá Boleslav), 
most přes řeku Jizeru - předpoklad 
zahájení prací na konci července, 
stavba by měla trvat 15 měsíců, 
předpokládané náklady 57 milionů 
korun
- Sojovice, most na silnici II/331, 
předpoklad zahájení prací v červen-
ci, práce potrvají rok, předpokládané 
náklady 25 milionů korun
- Davle, most na silnici II/104, 
předpoklad zahájení prací v čer-
venci, práce budou trvat jeden rok, 

předpokládané náklady 13 milionů 
korun
- Vráž, most na silnici II/102, před-
poklad zahájení stavby v srpnu, prá-
ce budou trvat rok, předpokládané 
náklady 12 milionů korun
 Z 1 837 mostů, které Středočes-
ký kraj spravuje, jich je ve špatném 
stavu 446, velmi špatný stav má 114 
mostů a v havarijním stavu jich je 
14. Podle odborných odhadů by 
bylo na jejich opravu potřeba 8,5 
miliardy korun.  

    Navštívili jste zajímavá místa? chcete se se svými zážitky podělit se čtenáři měsíčníku Mělnicko?    melnicko@melnicko.cz 
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2+kk, Mělník, osobní vlastnictví,
v cihlovém domě, po  rekonstrukci.

Cena: 1 390 000 Kč, daň z nabytí hradí kupující.

V případě zájmu volejte 777 666 393

PRODEJ  BYTU

Prodám 
do osobního vlastnictví 

podkroví bytového domu 
včetně bytu 4 +1.

Dům se nachází poblíž centra 
Mělníka v klidné lokalitě, 

je třípatrový, zděný.
V ceně je zahrnut projekt 

na vestavbu čtyř bytů, s platným 
stavebním povolením.

Cena 3 650 000 Kč. 
(daň z nabytí hradí kupující)

PODKROVÍ 	PRODEJ

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

Obec Hostín získala Zelenou stuhu 
za péči o zeleň a životní prostředí. 
Hlavní cenu – Zlatou stuhu – získala 
podle očekávání – velmi zaslouženě 
– malebná obec Hvožďany. V okre-
se Mělník byla úspěšná i obec Cítov, 
která získala Modrou stuhu za spole-
čenský život. 
 V Hostíni porotu nejvíc zauja-
la ořešáková alej na návsi, která je 
perfektně udržovaná a zachovaná. 
Velmi kladně bylo hodnoceno také 
vybudování parku, a s tím souvise-
jící koncept adopce stromů.    Nově 
vzniklý sad a ovocná alej podél ces-
ty od vodojemu k hájovně jsou pro-
jekty, které komisi také významně 
oslovily. 
 Celkově byla péče o zeleň a ži-
votní prostředí v naší obci hodno-

cena jako velmi promyšlená a sys-
tematická. Hodnotící komisi zaujala 
pestrost zelených ploch a kreativní 
přístup obce k dalšímu zvelebování 
a budování – v tomto případě tedy 
vysazování a péči. 
 Zelené stuhy si velmi vážíme 
a jsme za toto ocenění moc rádi. 
Víme, že je naše obec krásná na 
pohled, zahalená do zeleně a sou-
stavně opečovávaná. Máme ale vel-
kou radost, že právě toho si všimla 
i hodnotitelská komise, která měla 
možnost srovnávat Hostín s řadou 
dalších, podobně zodpovědně smýš-
lejících obcí.  
 Prakticky zelená stuha pro obec 
znamená kromě dobrého pocitu 
i další dění. Jednak si Hostín vyslou-
žil odměnu 400 tis. Kč. Tyto peníze 
investujeme zpátky do péče o zeleň 

a životní prostředí. Tím, že jsme 
uspěli v krajském kole, postupujeme 
automaticky do kola celostátního, 
kam postupuje z každého kraje prá-
vě jedna obec. Čeká nás tedy přípra-
va 4 hodinové prezentace před komi-
sí, podobně, jako tomu bylo 30. 5., 
kdy byla prezentace dvouhodinová. 
 V září budeme komisi seznamo-
vat hlavně s přístupem obce k ze-
leni a životnímu prostředí. Stejně 
jako poprvé, ani teď nebudeme 
něco dělat jen proto, abychom za-
bodovali. Jen ve zrychleném režimu 
zrealizujeme nápady, které už dlou-
ho máme, ale zatím se na ně nedo-
stalo. Věříme tedy i nadále, že účast 
v této soutěži, bude mít pro hostín-
ské jen užitek. 
 Děkujeme za skvělou podporu 
a spoluúčast všem hostíňákům.    

OD POčÍTAčE MEZI VOjÁKY
Do soutěže EuropaSecura jsme se jako tříčlenný tým ve složení Vrati-
slav Ležal, Ondřej Chlebovský a Štěpán Vejvoda přihlásili plni nadějí 
a očekávání.
První kolo, které se konalo 28. 3. 2017, bylo formou online kvízu o NATO  
a EU. Na jeho vyplnění jsme měli 90 minut. Toto kolo bylo s přehledem 
nejjednodušší i přes to, že jsme ho řešili, když byl Ondra v Rakousku, pomo-
cí internetové komunikace a sdílených obrazovek. Je nutno dodat, že jsme  
v tomto kole byli z 300 zúčastněných týmů první se 126,5 body ze 130.
 Ve druhém, krajském kole měly všechny týmy za úkol vypracovat bezpeč-
nostní analýzu vylosované problematiky. Naším tématem byl konflikt mezi 
Ruskem a Ukrajinou. Práce musela obsahovat obecné informace o situaci, 
historické pozadí, popis jednotlivých aktérů, predikce možného vývoje a do-
poručení pro EU. Na vypracování jsme měli přibližně dva měsíce a maximál-
ní rozsah byl deset normostran (normostrana =1 800 znaků). 
 Druhá část krajského kola se týkala jen vybraných prací a zahrnovala je-
jich ústní obhajobu a oponenturu vybrané konkurenční práce. Do této části 
se dostaly jen čtyři týmy z kraje, mimochodem dva z naší třídy. Dále tam byl 
tým z Říčan, kterému ale dorazil jen jeden člen a náhradnice, která sloužila 
spíše jen jako psychická podpora, a tým z Kladna, který nakonec nemohl 
dorazit. Stačilo málo a došlo by k duelu mezi naším týmem a týmem z naší 
třídy ve složení Filip Havlák, Michal Holec a Vojtěch Zlesák. I tohle kolo 
jsme vyhráli a nechali své kamarády v těsném závěsu. 
 O posledním kole toho nesmíme moc zveřejnit, protože program je vždy 
podobný a byla by škoda připravit další vítěze o překvapení. Můžeme pouze 
říct, že se konalo na bývalé vojenské základně v Brdech a týmy v něm uplat-
nily jak své znalosti a diplomatické schopnosti, tak i fyzickou a psychickou 
odolnost. Hrábli jsme si na dno svých sil, ale příjemně nás překvapila stra-
va a přívětivost vojáků, kteří nás programem provázeli. Celé kolo proběhlo  
v přátelském duchu, a to nejen v původních soutěžních týmech. Jednou  
z testovaných dovedností byla totiž schopnost spolupracovat v novém týmu. 
 Poslední kolo jsme sice nevyhráli (byli jsme šestí z dvanácti), ale jako 
skutečnou výhru vidíme to, že jsme měli možnost celou soutěž absolvovat 
a zažít fantastický týden v Brdech. Budoucí druhé ročníky středních škol by 
neměly promeškat tu úžasnou příležitost, a až budou mít napřesrok možnost, 
měly by se přihlásit na 11. ročník soutěže EuropaSecura.

Mgr. Dagmar Dvořáková
Gymnázium Jana Palacha Mělník

29. 6. 2017 proběhlo v Kutné Hoře slavnostní vyhlášení výsledků 23. ročníku soutěže Vesnice 
roku, kterého se účastnila i naše obec. Udílely se diplomy a 4 hlavní ceny (tzv. stuhy). 

ObEC hOSTÍN MÁ NEjKrÁSNĚjšÍ ZELEň

euRoPa SecuRa 
NaPSaLi NáM
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PRONÁJEM KANCELÁŘÍ

V případě zájmu volejte 

777 666 393

Cena od 2 300 Kč za měsíc.

v centru Mělníka

Výkup starých 
motocyklů 
JAWA a ČZ

Tel. 
602 292 632
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 zNa pondělním zastupitelstvu 
(26. června pozn. redakce) jste 
doslova osočil pana místostarostu 
Milana Schweigstilla ze špatného 
řízení městských investic a obvinil 
jste ho ze lži na jednání zastupitel-
stva. To je vážné obvinění, můžete 
nám to vysvětlit?
„Již v minulém rozhovoru na téma 
zadávání veřejných zakázek v gesci 
pana místostarosty jsem kritizoval 
„tiché praktiky“ přípravy veřejných 
zakázek. Pan Schweigstill na dubno-
vém zastupitelstvu slíbil, že napříště 
již bude veřejné stavební zakázky 
konzultovat se stavební komisí. Ale 
již o měsíc později jsem ho opět mu-
sel upomínat, že zase „vynechal“ 
konzultaci k zakázce na rekonstrukci 
starého mostu přes Labe.
 Na to odpověděl, že výběrové 
řízení se teprve chystá, a že s námi 

samozřejmě vše řádně zkonzultuje. 
Lze to dohledat na videozáznamu 
z jednání. Po zastupitelstvu jsem 
ale zjistil, že lhal, a že je již jede-
náct dnů vyhlášeno výběrové řízení. 
A nevěřte tomu, že se spletl, jedná 
se o nejdražší stavební akci v le-
tošním roce, to si odpovědná osoba 
prostě splést nemůže! A výsledek? 
Čtrnáct dnů na to byl Radou měs-
ta vybrán dodavatel. Tedy lež spl-
nila svůj účel, kontrola zastupitelů 
a komisí byla vyloučena! On to je 
totiž celý systém, se zastupiteli či 
s komisemi se projednají hlouposti, 
nejlépe každý výtluk, či uvolněný 
obrubník, ale když tam začnou lítat 
miliony, tak pan Schweigstill mlčí! 
Mlčí a jedná samostatně, bohužel 
s výsledky zcela tragickými! 
 O praxi řádného hospodáře ne-
lze mluvit ani při nasazení růžo-
vých brýlí, zahmouření obou očí 
a zacpání uší.“

 zAle pan místostarosta na zastu-
pitelstvu tvrdil, že přísně dodržu-
je zákon o veřejných zakázkách. 
Není tomu tak?
„Ano, pravděpodobně, formálně po-
jato je zákon dodržován a já přece 
neříkám že ne. Ale….“

 zAle co?
„Jedná se například o lhůty. Zá-
kon stanovuje minimální čas, kte-
rý zadavatel musí dát firmám na 
zpracování nabídky. Tyto lhůty jsou 
lhůtami minimálními, tedy označují 
nejkratší možný čas, za který se dá 

nabídka zpracovat a musí být dodr-
ženy i v kritických situacích. Pokud 
chcete získat opravdu nejlepší na-
bídky, musíte tyto lhůty významně 
prodloužit, já tvrdím, že nejlépe na 
dvojnásobek. Bohužel jak tomu je na 
Mělníku, je zřejmé.“

 zPřece jenom bych ocenil, kdy-
byste to upřesnil.
„Dobře, tak třeba zrovna u opravy 
starého mostu. Zákon říká, že po-
kud je zakázka nad 50 milionů, tak 
je minimální lhůta 20 pracovních 
dnů. To, že tato zakázka bude kolem 
50 milionů se předpokládalo, i v za-
dávací dokumentaci byla klauzule 
maximální ceny 50 milionů Kč. Ale 
u nás na Mělníku si najmuli exter-
ního poradce a dali firmám na na-
bídku pracovních dnů 13. Tedy místo 
lhůty cca 40 dnů, kterou by stanovil 
každý, kdo stojí o opravdu výhodné 
nabídky. Víte v takové situaci vám 
podá nabídku pouze firma, která 
měla o zakázce „tiché informace“ 
předem, anebo firma, která je v kri-
zové situaci. Řádný hospodář ale 
ani o jednu z těchto nabídek nestojí.
Takže ano, vše je dle zákona, ale já 
tvrdím, že výběrová řízení jsou zadá-
vána nekompetentně.“

 zMůžete své tvrzení opřít i o jiné 
případy?
Ale jistě. Třeba v našem dubnovém 
rozhovoru zmiňované výběrové říze-
ní na rekonstrukci Městského kultur-
ního domu. (viz. rozhovor v Mělnic-
ku dne 27. dubna 2017). Na náš tlak 

bylo výběrové řízení zrušeno z dů-
vodu, že se přihlásil jediný zájem-
ce. Následně bylo opět vyhlášeno, 
opět se stejným externím poradcem! 
A výsledek? Opět extrémně krátký 
termín, opět jediná nabídka, opět 
zákon neporušen!
 Opakuji, že se jedná o zcela 
obyčejnou rekonstrukci. Opravit 
podlahy, namontovat nové sedačky, 
opravit, či obnovit omítky, obkla-
dy a vzduchotechniku. Ano třeba 
ty sedačky je třeba nakoupit a je to 
věc, kterou nekupujete běžně, tu-
díž pro orientaci na trhu a poptání 
dodavatelů potřebujete minimálně 
dva, tři týdny, ale na celou zakázku 
dostaly firmy čas kratší. Je třeba 
to komentovat dále? A hovořit zde 
o věcech jako je marketingový prů-
zkum, předběžné tržní konzultace, 
avízo zakázky vybraným dodavate-
lům a podobně, to fakt nemá smysl. 
Zákon tyto nástroje sice zmiňuje, ale 
jak pan Schweigstill správně pouka-
zuje, zákon to nenařizuje a on zákon 
tedy dodržel. 
 No a já tomu zase říkám naprostá 
nekompetentnost, na kterou doplácí 
všichni Mělničané.
 A k praktikám „vyřešení“ obtíž-
ných otázek zastupitelů na jednání 
zastupitelstva brutální lží se už více 
vyjadřovat nebudu, zastupitelů je 
jednadvacet, třeba to bude vadit vět-
šímu počtu než jenom mně.“

Zbyněk Šnajdr, 
zastupitel města za hnutí ANO

VEřEjNé ZAKÁZKY V MĚLNÍKU PODrUhé, 
jE VšE V POřÁDKU?

Reagujeme na uplynulé ZM konané 26. 6. 2017, kdy zastupitel Zbyněk Šnajdr kritizoval místostarostu 
Milana Schweigstilla a obvinil ho ze špatné práce a lži.

Otázky kolem nekompetentnosti zadávání výběrových řízení 
vznikly i u nejdražší stavební akce v letošním roce – rekon-
strukce starého mostu přes Labe. Vpravo na fotografii detail 
rezavé konstukce, která vyžaduje opravu.

Zbyněk Šnajdr
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Kdo projíždí ráno po půl osmé měs-
tem kolem některé ze základních 
škol, jistě mi dá za pravdu, že do-
pravní situace na těchto místech je 
náročná. Rodiče vozí děti do školy 
auty, zastavují v jízdních pruzích, 
aby děti mohly vystoupit, a situace 
je místy nepřehledná a komplikova-
ná. Ne jinak je tomu každý všední 
den ve školním roce před školou v 
Jungmannových sadech. Proto se 
objevily úvahy o parkovišti vedle 
Tyršova domu. Místní občané jsou 
ovšem proti, nechtějí proměnit zdej-

bUDE PArKOVIšTĚ 
NA PODhOřÍ?

ší klidovou zónu v parkoviště. Jejich 
námitkám rozumím, proto se studie 
přepracovává, plocha parkoviště se 
zmenšuje a nová verze bude hotová 
v srpnu, kdy o ní s místními občany 
budu osobně jednat. Půjde o finanč-
ně náročnou akci, na kterou se poku-
sí město najít vhodný dotační titul. 
Počítá se s tím, že přilehlá ulice Na 
Podhoří zůstane pěší zónou tak, jak 
už je nyní vnímána a používána, ale 
nyní bude tento stav i kodifikován.

Mgr. Milan Schweigstill,
 místostarosta města Mělníka

Mgr. Milan Schweigstill, I. místostarosta Foto Lot

Byl jsem požádán o reakci na rozhovor Mělnicka s panem zastupitelem Zbyňkem Šnajdrem.

„Nejprve musím konstatovat, že jsem 
na květnovém zastupitelstvu skuteč-
ně mylně informoval zastupitele, že 
výběrové řízení na rekonstrukci mos-
tu Josefa Straky nebylo vypsáno. Ni-
koli však záměrně. Krátce před tím 
jsem pobýval nějaký čas mimo území 
republiky. O zahájení výběrového 
řízení rozhodla Rada města na svém 
jednání dne 10. května (materiál č. 
402/2017), na kterém jsem nebyl pří-
tomen. Následně externí administrá-
tor tuto zakázku zveřejnil 11. května 
na profilu zadavatele. Tato informa-
ce se ke mně nedostala. Je to chyba, 
ale nejsem neomylný. 
 Hovořit o nějakém utajování re-
konstrukce mostu v okamžiku, kdy 
o tom píší i média, je podivné. Na 
tiskové konferenci jsme informova-
li novináře, že nám 26. dubna byla 
přiznána dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury ve výši až 50 
miliónů korun, a dále byl tisk infor-
mován o tom, že oprava je připra-
vena, ale musíme s ní počkat až po 
ukončení oprav nového mostu.
 Z rozhovoru sice vyplývá, že 
dodržujeme Zákon o veřejných za-
kázkách, ale je naznačováno, že ho 
využíváme ve svůj prospěch, což 
není pravda. S částkou 50 miliónů 
se v rozhovoru operuje zcela účelo-
vě.  Dle projektové dokumentace činí 
náklady na opravu mostu J. Straky 
38,3 mil. Kč bez DPH. Předpoklá-
daná hodnota veřejné zakázky se v 
souladu s § 16 zákona č. 134/2016 
vždy uvádí bez DPH. Jedná se tak 
o podlimitní veřejnou zakázku v tzv. 
zjednodušeném podlimitním řízení. 

Podle §53 zadavatel vyzývá neome-
zený počet dodavatelů zveřejněním 
zakázky na profilu zadavatele (11.
května, ve 14 hod. 11 min). 
 Libovolná firma tento profil může 
sledovat a má možnost se přihlásit. 
Zákon umožňuje, kromě zveřejnění 
na profilu zadavatele, oslovit mini-
málně 5 dodavatelů přímo.“
„A já se ptám: Kteří to budou? Kdo 
je určí? Podle jakého kritéria budou 
vybráni? Na tyto otázky odpověď ne-
mám, a proto tuto metodu používat 
nechci. U menších zakázek, které 
nepodléhají zákonu, se tento postup 
používá. Za dobu mého působení na 
radnici jsem přiměl úředníky k tomu, 
že běžně oslovují 5, častěji i více do-
davatelů, abychom měli co nejvíce 
nabídek k výběru.
 Stanovené lhůty jsou věcí názoru. 
Vážím si p. Šnajdra jako zkušené-
ho stavitele, ale myslím si, že v této 
otázce trochu přehání. Zákon pro 
veřejné podlimitní zakázky stanoví 
minimální lhůtu 11 pracovních dní 
(nikde se tam nehovoří o tzv. kritic-
kých situacích). My jsme ji stanovili 
na 14 dnů. Nacenění této zakázky 
spočívalo ve vyplnění slepého výka-
zu výměr, který byl součástí zadání a 
který v tomto případě čítal jen 115 
položek. Uchazeč doplní, za kolik je 
schopen konkrétní činnost v přesně 
daném rozsahu udělat. Stavební fir-
my mají své rozpočtáře, pro které je 
to práce na několik hodin, nejvýše 
dnů. Navíc čím delší lhůta, tím vět-
ší prostor na vzájemné kontaktování 
firem mezi sebou a dohadování spo-
lečného postupu.

Poznámka z redakce:
K výše uvedenému doplňujeme přepis z jednání Zastupitelstva města, kde 
Mgr. Schweigstill říká: „Co se týče konkrétně tohoto mostu, tak ten je za-
tím v tak dalekém horizontu, že si myslím, že když se to dozvíte teď, nebo 
za měsíc, nebo za dva, tak to budete mít času dost, protože to výběrové 
řízení se teprve skutečně chystá, zdaleka ještě není vyhlášeno.“ 

ZAKÁZKY jSOU V POřÁDKU

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

 Ještě se musím vyjádřit k externí-
mu administrátorovi (nikoli poradci, 
protože organizuje celý průběh vý-
běrového řízení). Námi zvolený ex-
ternista dělal pro město již 12 zaká-
zek (z celkového počtu více než 170 
za posledních 5 let), a to i zakázky, 
které byly spojené s dotacemi, které 
jsou přísně kontrolovány ze strany 
poskytovatelů dotace. Jím vedená 
výběrová řízení byla vždy bezproblé-
mová a korektně vedená. Kontrolní 
orgány neměly výhrady k těmto za-
kázkám.
 Závěrem chci říci, že plním slib 
daný panu zastupiteli a podrobně 
jsem na posledním jednání staveb-
ní a dislokační komise informoval 
o všech připravovaných akcích. 

Z jednání je pořízen zápis veřejně 
přístupný ne webu města. Stejně 
tak jsou mu nyní k dispozici všech-
ny dokumenty k výběrovým řízením. 
Přesto mohou nastat mimořádné 
události, o nichž nestihnu z časo-
vých důvodů dopředu informovat. 
Aktuální případ: Hokejisté HC Juni-
or naléhavě požádali o řešení nevy-
hovujícího stavu šaten a sociálního 
zařízení na zimním stadionu, v sou-
vislosti s avizovaným příchodem ma- 
lých hokejistů ze zahraničí. Rada se 
rozhodla jim pomoci, a proto se nyní 
v nejkratším možném termínu bude 
vybírat zhotovitel zakázky na rekon-
strukci šaten a sociálního zázemí.“

Mgr. Milan Schweigstill
I. místostarosta



AKTUÁLNĚ        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   18

PozoR Na LeTNí SLuNíčKo!
Na SLoVíčKo S  MuDR. iVaNou KoBRLoVou

Léto je nejenom časem prázdnin a dětských radovánek, ale také ob-
dobím, kdy zdraví dětí může ohrozit řada nástrah, které bývají často 
podceňované. 

Téma bohoslužby bylo věnová-
no 500. výročí světové reformace 
a osobnosti Martina Luthera. Ten 
svým činem, když zveřejnil svých 
95 tezí zaměřených proti odpust-
kům v říjnu 1517, rozpoutal zápas 
o podobu křesťanské církve. Le-
tošních bohoslužeb se jako kaza-
tel zúčastnil farář evangelického 
luterského sboru Gruna – Seidnitz  
z Drážďan. Ve svém kázání připo-
mněl, že kdo mluví o reformaci a 
Lutherovi, musí v té souvislosti zmí-
nit jméno velkého Čecha Jana Husa. 
Zdůraznil, že nejde nyní o popiso-
vání dějin, ale o přemýšlení, proč je 
reformace dodnes důležitá.  
 Mšenský evangelický farář Mi-
chal Šimek zmínil vztah Martina 
Luthera k českým zemím. Duchovní 
i laici považovali Luthera za pokra-
čovatele úsilí Jana Husa o reformu 
církve. „S Lutherem vstoupili do 
přímého kontaktu představitelé re- 
formačních církví v Čechách – 
utrakvisté a Jednota bratrská. Byly 
zde velmi záhy překládány a vydává-
ny Lutherovy spisy. Do Wittenbergu, 
kde Luther na universitě přednášel,  
jezdili studovat mladí Češi,“ připo-
mněl M. Šimek.
 Šimek také připomněl zápas o 
svobodu svědomí. Německé pro-
testantské církve byly po Lutherově 
smrti úspěšné v zápase o svobodu 
svědomí. Naproti tomu protestanti  
v Čechách a na Moravě v 17. stole-
tí nemohli svobodně vyznávat svoji 
víru. Pro české katolíky byl Luther 
kacíř a nepřítel. K zásadnímu ob-
ratu došlo až po několika staletích. 
Na Druhém vatikánském koncilu, 
v roce 1965 byl zásluhou pražské-
ho arcibiskupa a kardinála Josefa 
Berana přijat dokument o svobodě 
svědomí. Josef Beran řekl, že řím-
skokatolická církev v jeho vlasti trpí 
– bylo to v době komunistického re-
žimu. Pravděpodobně jako následek 
činů proti svobodě svědomí v minu-
losti, které se staly v jejím jménu: 
upálení kněze Jana Husa v 15. sto-
letí a rekatolizace v Čechách  v 17. 
století podle proncipu „Cuius regio 
– eius religio“ 

Bohoslužeb ve skalách na Vyhlídkách u Romanova se počátkem 
července zúčastnilo téměř 60 lidí všech věkových vrstev. Přijelo  
i několik lidí z Německa.

bOhOSLUžbY VE SKALÁCh NA VYhLÍDKÁCh  

 V roce 1983, 500 let  po Luthero-
vě narození, papež Jan Pavel II. pod-
pořil snahu  katolicko-luteránské ko-
mise o společné studium osobnosti 
tohoto reformačního teologa. Luther 
i z katolické strany začal být poklá-
dán za svědka evangelia, učitele víry 
a hlasatele duchovní obnovy. 
 Michal Šimek FARÁŘ MICHAL ŠIMEK

MICHAEL FUHRER (VLEVO) S ÚČASTNÍKY BOHOSLUŽBY

Sluneční paprsky a letní teploty lá-
kají děti i dospělé k pobytu venku. 
Dětská pokožka je však velmi tenká 
a náchylná, a proto je nutné věnovat 
zvýšenou pozornost její ochraně. 
„Děti do jednoho roku věku by se 
vůbec neměly vystavovat přímým 
slunečním paprskům. I další vě-
kové skupiny by měly trávit čas na 
sluníčku jen minimálně, obzvláště 
by se měly vyhýbat ostrým paprs-
kům mezi jedenáctou a patnáctou 
hodinou. Rodičům doporučuji, aby 
s dítětem trávili čas raději ve stínu, 
pokožku chránili lehkým oděvem, 
samozřejmostí je opalovací přípra-
vek s vysokým UV faktorem dosahu-
jícím až SPF 50,“ říká MUDr. Ivana 

Kobrlová, praktická lékařka pro děti 
a dorost z Nemocnice Mělník, kte-
rou provozuje společnost VAMED 
Mediterra.
 Vysoké teploty a sluneční paprs-
ky nemusí potrápit jen pokožku dí-
těte, ale mohou přivodit i vyčerpání, 
které může vést až k přehřátí orga-
nizmu. Poškození teplem má různé 
projevy, proto je nezbytné umět je 
rozeznat. Velmi často dochází k zá-
měně úpalu a úžehu, a to především 
kvůli tomu, že se mnohdy vyskytují 
společně. Úpal lze popsat jako re-
akci těla na nadprůměrné působení 
tepla a je možné ho dostat, když kro-
mě pobytu v horkém prostředí ještě 
zapomeneme na dostatečný přísun 

tekutin. Naproti tomu úžeh vzniká 
následkem přímého působení slu-
nečních paprsků na nekryté části 
těla, především na hlavu, kdy dochá-
zí k podráždění mozku a jeho blan. 
„Příznaky obou těchto zdravotních 
stavů jsou obdobné. Jedná se přede-
vším o nevolnost, někdo má dokonce 
nutkání až ke zvracení, bolest hlavy, 
horečku, zrychlené dýchání a tep. 
U úžehu se mohou jeho charakteris-
tické projevy objevit i později po vy-
stavení slunečním paprskům. Účin-
nou prevencí proti těmto zdravotním 
komplikacím je důsledné dodržování 
pitného režimu dětí, nošení pokrývky 
hlavy a také ochlazování v podobě 
koupání, zvlhčování kůže a vlásků či 
sprchování,“ dodává MUDr. Ivana 
Kobrlová.

MUDr. Ivana Kobrlová
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+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o. 
Kamenická 1995, Mělník
přijme 
� Autolakýrníka � Přípraváře, 
� Automechanika � Autoklempíře 

Možnost zaučení.
Volejte 603578123, hlavacekstanislav@seznam.cz

INSPEKTOr rADÍ, KÁrÁ, DOPOrUčUjE

„Rok se s rokem sešel a moji tři 
kluci 7 až 12 let mě opět donutili, 
abychom zajeli do duhového parku 
v Třebovli cca 30 km od Prahy směr 
Kolín (po starokolínské).
 Příjezd byl stejně jako vloni bez 
problému. Z Prahy jsme dojeli asi za 
dvacet minut. Parkování je zdarma, 
kapacita parkoviště umožňuje bez-
problémové parkování v blízkosti 
vchodu do duhového parku. Potě-
šující je fakt, že pro tuto sezónu je 
parkování bezplatné. Přijeli jsme na 
místo v sobotu v čase oběda. Kluci 
se již projevili značně hladově, proto 
jsme využili v areálu duhového par-
ku restaurace Stodola. Jídlo neztra-
tilo od minulé návštěvy nic ze své 
kvality, takže po uspokojení hladu, 
byli kluci plní energie a radosti a 
já vzhledem k věku dospělého, kte-
rý potřebuje trochu odpočinku, jsem 
upadal do slastné polodřímoty.
 Velice jsem ocenil nápad organi-
zátorů, kteří na travnaté louce roz-
ložili odpočinkové „pytle a vaky“, 
které jsou naprosto dokonale stvo-
řené pro relaxaci. Do kómatu jsem 
upadnul po pár minutách, a to zce-
la bez obav o své kluky. Zkušenosti 
z minulého roku opět potvrdily, že 
personál duhového parku má vše 
zmáknuto do posledního detailu a o 
mé zlobivce se zodpovědně postará.
Po příjemném odpočinku jsem začal 
své ratolesti postrádat, vydal jsem 
se tedy po okružní chůzi parkem s 
nadějí, že je potkám.
 Kluci mě očividně ani trošku 
nepostrádali, byli zcela v transu v 
soutěžní aréně, a pěkně pohromadě, 
uříceni a šťastni.
 Jejich výkony a vyhrané ceny, 
si zasloužili moji pochvalu a já se 
dmul pýchou, jak šikovné potomky 
mám. 

 Návštěvu další haly jsme již ab-
solvovali společně, nestačil jsem se 
divit, jaké různé soutěže jsou pro 
děti připraveny. Hodina strávená v 
této hale rychle utekla. Zůstali by-
chom ještě dál, ale už nás organizá-
toři vybízeli k účasti do arény odva-
hy. Aréna odvahy je v zadním traktu 
areálu. Viděl jsem na klucích velkou 
touhu to zkusit, ale zároveň v očích 
trošku nejistoty a strachu, co je tam 
bude čekat.
 Aréna je postavena na principu 
„drtivé porážky“, která se vysílala v 
televizi. Byla neuvěřitelná a úžasná. 
Dráha vykouzlila skoro u všech dětí 
úsměv od ucha k uchu a vybičovala 
je k neuvěřitelné soutěživosti, ale i k 
solidaritě.  Aréna je plná světelných 
efektů, dokonalého ozvučení a vše je 
doprovázeno profesionálním mode-
rováním ředitele celého areálu.
 Tribuna byla obsazena do posled-
ního místečka. Celou tribunu vtáh-
la atmosféra, všichni drželi palce, 
fandili a skandovali. Překážky jsou 
náročné, ale naprosto bezpečné. 
Pavouci, hadi a podobná havěť at-
mosféru umocnili. Po absolvová-
ní poslední překážky získal každý 
účastník diplom se svým jménem, 
drobné dárky a výherní žeton na čer-
stvou, právě točenou cukrovou vatu. 
 Po opuštění arény odvahy jsme se 
přesunuli do další soutěžní haly, kde 
si dospělí i děti mohou zahrát fotbal 
na nafukovacím hřišti. Bránice nás 
snad ještě bolí teď od smíchu.
 Družstva jsou pětičlenná. Naše 
bohužel nevyhrálo, ale skončili jsme 
v zápase hned druzí. Kluci mi to ješ-
tě dnes vyčítají, že jako brankář ne-
stojím za nic. 
 Cukrovou vatu jsme tedy už nevy-
hráli, za to si kluci nesmírně užili na 
horolezecké stěně a na nafukovacích 

koulích. Také jsme si vyzkoušeli své 
umění s hokejkou při střílení míčků 
na hokejovou  bránu, ve které jsou 
otvory na přesnost střelby. Ani v této 
disciplíně jsem extra nezazářil…  
Klukům to šlo lépe…
 Po další strávené hodině se při-
hlásil známý hlad a žízeň a my za-
mířili do místního občerstvení. Po 
chvilce už kluci netrpělivě hledali 
další zábavu. Tentokrát zrak spoči-
nul na elektrických segwayích. Na 
tuto zábavu jsem se neodvážil ani 
pomyslet, klukům to šlo fantasticky. 
Holt jsou po otci.
 Následoval přesun k dráze na šla-
pací káry. V životě jsem nic takového 
neviděl. Šlapací auta s převodovkou 
a brzdou. V této disciplíně jsem kra-
loval. A tentokrát výherní žeton na 
cukrovou vatu byl můj. Kluci ostrou-
hali. 
 Musím říct, že už jsem měl pohybu 
plné zuby a mé tělo začalo protesto-
vat. Vrátil jsem se tedy na mé oblíbe-
né odpočinkové vaky na prosluněné 
louce. Kluci mi pak vyprávěli o dal-
ších atrakcích a soutěžích…jízda na 
lanovce, skákání na obří trampolíně 

NaPSaLi NáM

a plno dalších disciplín, které neu-
mím v dospělém jazyce nazvat.
 Po dlouhém přemlouvání a sli-
bem účasti jsem svolil k opětovné 
návštěvě arény odvahy. Po první 
překážce jsem se sám sebe ptal, zda 
jsem nebyl na tom sluníčku příliš 
dlouho. Byl jsem přemluven, abych 
si s dětmi zasoutěžil. Super zážitek.  
Ale nesmíte být otec od rodiny a 
poněkud zlenivělý. Kluci mi to opět 
natřeli. Nepomohl mi ani obrovský 
aplaus z hlediště. Po absolvování 
ujištění, že má kondice je na hranici 
nula, jsem se opět odebral k občers-
tvení a kluky jsem propustil. 
 Den se pomalu blížil ke konci, já 
vyčerpaný, ale příjemně, jak po dni 
stráveném na uhelném dole, kluci 
také unavení, ale plní nadšení a ra-
dosti, jsme se odebrali domů.
 Neuvěřitelně příjemně strávený 
den, pohoda panuje po celém parku, 
personál je příjemný a ochotný.
 Každopádně plánuji opětovnou 
návštěvu duhového parku a slibuji, 
že začnu trénovat. Přeci se nene-
chám zahanbit od svých výrostků.“
 Miloš Hora

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
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Tereza Damcová totiž patří k ne-
přehlédnutelným osobnostem české 
výtvarné scény, kterou svými akti-
vitami v mnohém přesahuje. Původ-
ně grafička zahrnuje do své tvorby  
i další umělecké projevy – přede-
vším video a performance. Věnuje 
se také fotografii, módnímu návr-
hářství a hudbě.  Jako příklad mož-
no v tomto případě uvést společný 
projekt s Jiřím Suchánkem „Ma-
teřídouška na pomezí elektroniky, 
hardcoru a moravského etna“. Žád-
nou z těchto výrazových poloh však 
Damcová nerozvíjí samostatně, ale 
naopak těží z jejich vzájemného 
propojování a spolupůsobení v kon-
krétních případech. 
 Avšak hlavním jejím inspiračním 
zdrojem zůstává sen. A to v tom 
nejširším slova smyslu, tedy včet-
ně denního snění, volné imaginace  

V gALErII VE VĚžI  PřEDSTAVUjÍ DALšÍ 
VýrAZNOU VýTVArNICI 

TEREZA DAMCOVÁ  – KOZELKONOVINY
a nakládání s jinými artefakty, jako jsou pohád-
ky, mýty či legendy. Pohroužení do světa snu 
pak činí její dílo vnitřně rozrůzněné, bohaté  
a plné neotřelé fantastiky. Zároveň umožňuje, 
aby se v něm přirozeně prolínala éteričnost se 
syrovostí, naléhavost s lehkostí, vážnost s humo-
rem. Některé své projekty ponechává Damcová 
samostatně, jiné sdružuje do tematických cyklů. 
 V mělnické galerii autorka představuje svůj 
cyklus kreseb pod společným názvem „Frída 
Kakao, Matrix a Kozelkonoviny“. Posledně 
jmenované práce vznikly v době umělecké spo-
lupráce  s básníkem, spisovatelem a performe-
rem Milanem Kozelkou,  s nímž vytvářela mno-
hé práce od roku 2010 až do jeho odchodu před 
třemi lety. 
 Výstavu, jejíž vernisáž proběhla 13. červen-
ce, je možné zhlédnout po celé prázdniny až do 
4. září.  mar

ObNOVENé KINO 
SOKOL UVEDE 

ZAjÍMAVé SNÍMKY 
V polovině května budova kina 
v Roudnici nad Labem opět ob-
novila svůj provoz. Od té doby 
zde již proběhlo několik před-
stavení a jedno filmové promí-
tání. 
 V průběhu prázdnin se budou 
promítat pravidelně jednou týd-
ně dokumentární snímky, které 
byly uvedeny na festivalu Jeden 
svět. Zájemci o aktuální témata 
tak v červenci zhlédnou snímek 
Veroniky Stehlíkové „Děti úplň-
ku“ o problematice rodin s dětmi 
s diagnózou nejtěžšího autismu. 
 Může se soubor seniorů, jehož 
věkový průměr se blíží deva-
desátce a skoro všichni členové 
vlastní umělou kloubní náhradu, 
úspěšně zúčastnit hip-hopové ta-
neční soutěže? Odpověď lze najít 
12. července ve snímku „Hiphop 
– Erace“. A o týden později to je 
road movie komedie „Monteneg-
ro“, která pojednává o srbské stu-
dentce psychologie a sociologie, 
která se v rámci psaní diplomové 
práce rozhodne vyrazit na dobro-
družnou cestu do Černé Hory se 
svojí dlouholetou kamarádkou 
a dvěma cizinci. mar

Mělnické kulturní léto je v plném proudu. Kromě hudby, která zní  
v parcích či na náměstí, nechybí ani divadelní představení. 

Mělnická galerie je v posledních letech známá i tím, že ve svých prostorách hostí výjimečné umělce se širo-
kým spektrem jejich tvorby. Nejinak tomu bude i v tomto případě.

 Již se zde představil místní diva-
delní spolek Nové Divadlo s dvěma 
aktovkami z manželského prostředí. 
V parku u Masarykova kulturního 
domu to bude 26. července „klauni-
áda“ v podání souboru Squadra Sua, 
která jistě také přiláká mnohé divá-
ky.
 A na srpen se chystá další předsta-
vení, jenž skutečně potěší všechny 
milovníky dobré komedie. „Zelňač-
ka“. Tuto hru mnoho z nás zná pře-
devším díky filmovému zpracování 
s nezapomenutelným Luisem de Fu-
nés v hlavní roli. 
 Jedná se o poutavý příběh, ve 
kterém se autor vrací ke krásám 
prostého života na panenském ven-

kově. Děj se odehrává na společném 
dvorku dvou věčně připitých vesnic-
kých prďolů, kteří by rádi zastavili 
čas pod nekonečnou oblohou plnou 
hvězd. A právě tam někde v neko-
nečnu kdosi potřebuje to nejlepší, co 
lidstvo vytvořilo. Není divu, že za 
stodolou zaparkuje létající talíř. 
 Autor novely francouzský dra-
matik René Fallet, který by se letos  
v prosinci dožil devadesáti let, za 
svého života napsal šest básnických 
sbírek a více než dvě desítky romá-
nů. Některé se staly předlohou pro 
filmové zpracování, z nichž nejzná-
mější je dnes již klasický „Fanfán 
tulipán“ a právě též „Zelňačka“.
 Jak již bylo uvedeno, celý děj se 
odehrává na dvorku. A tak i mělnic-
ké představení bude v „klasickém“ 
stylu. Ve dvorek dvou venkovanů 
se tak promění radniční dvůr, a v 
hlavních rolích se představí Oldřich 
Vízner a Otakar Brousek ml. Dále se 
představí Barbora Jánová, Vojtěch 
Záveský a Jan Szymik.
 Není proto pochyb, že středa  
9. srpna od 20 hodin nabídne skuteč-
ně skvělý kulturní zážitek. mar

„ZELňAčKA“ SE PřEDSTAVÍ 
V MĚLNICKé rADNIčNÍM DVOřE 

Z PŘEDSTAVENÍ  Foto: archiv MDP

Upozornění: V případě velmi nepříznivého počasí se představení ruší. Vstu-
penka v tomto případě platí jako poukaz na nákup jiné vstupenky na divadel-
ní představení dle vlastního výběru, zakoupené do konce roku 2017 v běžných 
časech předprodeje v MKD nebo v TIC. Vstupné se nevrací. 
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   chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

KřEST DESKY V NĚMéM 
MEDVĚDU

Původně to mělo být setkání dvou-
členných kapel ve složení kytara 
a bicí. Avšak muzikanti mělnické 
skupiny Dead Letters se v tento den 
rozhodli pokřtít svojí druhou des-
ku nesoucí název „See The Light“. 
Myšlenka se stala skutkem, a tak jim  
v tom rády asistovaly i ostatní hu-
dební formace.
 Celou akci coby „předkapela“ za-
hájili pražští Arrogant Twins. Jedna-
lo se o dvoučlennou hudební formaci 
hrající nadupaný styl „arrogant punk 
n roll“ . A že to bylo skutečně „hus-
tý“, o tom svědčil zájem posluchačů 
podupávajících před pódiem.
 Nejinak tomu však bylo i při vy-
stoupení „oslavenců“, kteří to po  

slavnostním křtícím aktu také pořád-
ně rozjeli. Jejich svižné rock´n´ro-
llové skladby dokázaly rozpálit 
posluchače doslova napříč všemi 
generacemi.
 O závěr se postarali hosté, kteří  
sem zavítali z jihomoravského Znoj-
ma. Hudební formaci The Queues 
tvoří dva bratři hrající styl rock‘n‘ro-
ll, garage, lo-fi, punk. Jejich vystou-
pení, které bylo skutečně dokonale 
sehrané a chytlavé, dokázalo vytvo-
řit dokonalou atmosféru.
 Takže se můžeme těšit na další 
„medvědí muzicírování“, které se na 
nás chystá koncem srpna, kdy zdejší 
hospůdka oslaví své páté narozeni-
ny.  mar

Máme tu léto a s ním i letní koncerty. Jedním z míst, které je pořádají,  
je i areál mělnické hospody Němý Medvěd na náměstí Míru. Nedáv-
no zde pokřtila svojí desku místní alternativní kapela Postižená oblast  
a 23. června se zde skupina Dead Letters rozhodla pokřtít svojí druhou 
desku.

Léto a prázdniny jsou také obdobím řady kulturních a společenských 
setkání pod širým nebem.  Konají se hudební festivaly všech žánrů od 
country, rocku až po hip hop, či další akce, které nabízí řadu různých 
aktivit. Proto nabízíme pár tipů, kam vyrazit za zábavou, a tak si ještě 
více zpříjemnit chvíle odpočinku a pohody…

SLaVNoSTi PiVa
V sobotu 22. července je možné zavítat do Měšic, kde po celý den probíhají 
Pivní slavnosti. Své stánky zde otevře několik minipivovarů. Chybět nebu-
de ani bohatá nabídka dobrot a své výrobky nabídnou i různí řemeslníci. 
Součástí slavnosti bude i doprovodný program nejen pro děti.

czech uKuLeLe FeSTiVaL
Poslední červencový víkend bude areál Únětického pivovaru hostit pátý 
český ukulele festival, který je údajně největší a nejrozmanitější festival 
svého druhu na evropské pevnině. Během tří dnů nabídne směs hudby, 
zábavy a především vystoupení řady českých i zahraničních umělců. Vy-
stoupí český písničkář René Souček, z Polska sem zavítá První Poznaňský 
Nesymfonický Ukulele Orchestr a představí se i dvojice mexických hráčů 
na tento nástroj. Tradiční rytmy své vlasti předvede i brazilský muzikant 
João Tostes.

VeTeRáNi Na PLáži
Zajímavý festival krásných starých aut i motocyklů v pískovně Beach Park 
Mlékojedy u Neratovic. V letošním roce je to již třetí ročník, který odstartuje 
v sobotu 5. srpna od 9 hodin a končí v neděli odpoledne. Samozřejmě chybět 
nebude bohatý doprovodný program.

hYPNo oPeN aiR 2017
Libčice na Vltavou budou hostit druhý ročník showcase festivalu Toxxxo-
va labelu Hypno 808! V pátek 11. srpna až do soboty zde tak vypukne hip 
hopový nářez. Představí se celá řada DJ jako například Hugo Toxxx, vlastním 
jménem Jan Daněk, jenž je jeden z předních českých raperů, producent, člen 
movementu Bigg Boss, hlavní postava pražského labelu Hypno 808 a také 
člen hip-hopové formace SuperCrooo. Dále Freezer – český multižánrový 
producent a DJ, který vydal své debutové album Black Box na labelu Hypno 
808. Jeho produkce v poslední době zasahuje i přímo do UK. Anebo Doe-
mixxx, pražský DJ, producent a člen labelů BiggBoss a Hypno 808, a řada 
dalších.

PaRáDa FeST 2017
V příjemném prostředí přírodního divadla pod zámkem Konopiště se v so-
botu 12. srpna uskuteční hudební festival, který je zaměřen na pop a rock 
v podání českých a slovenských hvězd. Na dvou pódiích vystoupí například 
David Koller, Anna K, Eddie Stoilow, Tokhi & Groove Army a mnoho dal-
ších zajímavých interpretů.

STaRáK FeST 2017
V pátek 11. srpna odstartuje třináctý ročník multi-žánrového hudebního 
festivalu STARÁK FEST, pro všechny milovníky živé muziky a sportu. 
Již tradičně se koná na starém koupališti v Říčanech. Program akce začíná 
v pátek od 16 hodin, kdy se v průběhu víkendu na pódiu vystřídá množství 
živých kapel. O hudební zábavu se postarají také DJ´s se svými mixážními 
pulty. Nebude chybět ani divadelní představení či  turnaj v nohejbalu a ping 
pongu. Starák Fest získává rok od roku stále větší oblibu a navštěvuje ho 
stále více lidí. Festival je výjimečný tím, že se nikdo nechce touto akcí obo-
hatit a všichni organizátoři i pomocníci tuto akci dělají pro své pobavení.
 mar

FeSTiVaLoVÝ KoKTeiL



KOŠÍK PLNý POHODY        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   22

  Na čištění čerstvých červených skvrn na oblečení lze použít jak vodu 
studenou, tak teplou. Horká voda vyplavuje barvivo z látky lehčeji. 
U studené je potřeba použít mýdlo, a ani pak nezůstane po skvrně 
ani stopa. 

  Šťáva ze salátu dokáže dobře obarvit zuby – použijte bělící zubní 
pastu nebo trochu šťávy z citrónu (pozor na sklovinu!), případně čer-
stvé jahody. 

Červená řepa dokáže pěkně potrápit. U skvrn od červené 
řepy platí obecné pravidlo – skvrna nesmí zaschnout. 

Červená řepa je dvouletá rostlina, kořenová zelenina, u které se konzu-
muje její podzemní část – bulva. Pochází ze Středomoří, a právě díky 
Římanům se rozšířila do celé Evropy. 

Syrová řepa se dobře uplatní v čer-
stvých salátech, a právě nyní je na 
její sklizeň ten správný čas. Výborně 
chutná i s česnekem, křenem, zelím, 
jablky – módním hitem je její kom-
binace s kozím sýrem a čerstvými 
bylinkami. 
  Z vařené řepy připravujeme salá-
ty se zakysanou smetanou, s ma-
jonézou, marinádou, jako doplňky 
minutek. Pokud máte obavy o linii, 
mladou červenou řepu stačí jen oso-
lit, pokapat citrónem a máslem a vy-
kouzlíte úžasnou nízkokalorickou 
pochoutku. Konzumace řepy se těší 
velké popularitě třeba v Polsku nebo 
ve východní Evropě, kde se použí-
vá pro přípravu vydatné polévky – 
boršče. 
  Červená řepa a barviva v ní ob-
sažená brání kornatění tepen, pod-
porují činnost jater, rozšiřují tepny 
a vlásečnice. Pomáhá vylučovat 

z těla hlavně sůl. Červená řepa je 
zdrojem vitamínů a tělu prospěš-
ných látek – její roční spotřeba by se 
měla pohybovat kolem 3 kilogramů, 
ale tohoto průměru se v Česku ani 
zdaleka nedosahuje.  

 Červenou řepu lze nakládat v cukru – menší bulvy se čtvrt ho-
diny povaří, oloupou, a poté ještě vaří doměkka ve vodě s cuk-
rem, vanilkou a citrónovou šťávou. Na 4 menší řepy potřebujete 
1 kg krystalového cukru. Měkká řepa se krájí na plátky, kolečka 
nebo kostičky, naskládá do sklenic a zalévá nálevem, ve kterém 
se vařila. Nebo si zkuste k obědu udělat řepu v klasickém trojoba-
lu a s bramborem.   

čeRVeNá ŘePa
DoBRÉ RaDY Do KuchYNě

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

chMeL oTáčiVÝ (huMuLuS LuPuLuS)

PŘíRoDNí LÉKáRNa

Chmel dorůstá výšky 3 – 5 metrů,  
ale pokud má dobré stanoviště 
a oporu, roste až do 10 metrů. Na 
jednom místě bez problémů vydrží 
10 – 20 let. Patří k nejstarším kultur-
ním rostlinám. Jeho léčebné účinky 
a využití znali lidé již ve středověku. 
Mladé chmelové výhonky se pojída-
ly se solí, pepřem, octem a olejem. 
Na našem území se pěstoval, podle 
písemných pramenů, snad již kolem 
roku 859. O jeho rozšíření v čes-
kých zemích se zasadil císař Karel 
IV., který přikázal budovat chmel-
nice a chmelové šištice nebo extrakt 
z nich používat při výrobě piva. 

 Kromě potravinářství se chmel 
používá při výrobě kosmetiky a far-
maceutických výrobků. Samčí rost-
liny jsou při kulturním pěstění lik-
vidovány, aby se zabránilo opylení 
samičích chmelových šištic, které 
by jinak ztratily kvalitu.
 Chmel otáčivý roste především 
na vlhčích místech – křoviny, lužní 
lesy, okolí potoků a řek, často zde 
vytváří hustý porost. Někteří lidé 
mohou trpět v souvislosti s touto 
rostlinou alergií. V léčitelství se po-
užívá u lidí s depresemi, na uklidně-
ní, při úzkosti a poruchách spánku, 
napětí a podráždění. Protože má 
v sobě látky, které jsou hořké, pod-
poruje trávení, působí proti bakte-
riím a pomáhá při léčbě vředů. Sbí-
rají se mladé výhonky a šištice. 
 Čaj pomáhá při menstruačních 
potížích a jeho příprava je velmi 
jednoduchá – 1 polévkovou lžíci 
sušených šištiček zalijeme 250 ml 
vroucí vody a odkryté se nechá cca 
15 minut vylouhovat. Sladí se me-
dem. V době menstruace je nutné 
vypít dva až tři šálky chmelového 
čaje. Pozor – tuto dávku se nedopo-
ručuje překročit.

Chmel otáčivý je ovíjivá liána z čeledi konopovitých. Listy a stonky jsou 
drsné, plody jsou drobné žlutozelené nažky, pokryté pohárkovými žláz-
kami, které vylučují charakteristicky páchnoucí silice a třísloviny. Právě 
šištice dodávají pivu chuť a aroma. 

 Pokud v létě, jako je to letošní, 
příliš neprší, je nutné využít kaž-
dou kapku. Na sucho je možné se 
připravit v předstihu – k zachycení 
dešťové vody použijte sudy a dal-
ší větší nádoby. Rozmístěte je na 
strategická místa na zahradě, kolem 
domu a dešťovou vodu z okapů svá-
dějte do nich. Možná budete překva-
peni, kolik vody, která by jinak zby-
tečně zmizela v kanálech, se vám 
podaří tímto způsobem zachytit. 
 Mulčujte – udržíte v půdě déle 
vlhkost. Vlhkou (zalitou) půdu po-
kryjte mulčem, alespoň v tloušťce 
10 cm. Půda v sobě třeba během 
vaší krátké dovolené udrží vláhu.
Mulčování má krásný český název 

– nastýlání. Použít můžete drcenou 
borku, slámu, posekanou trávu. Jaký 
typ nastýlky na určitý záhon použi-
jete, záleží na místě, a také na tom, 
čeho chcete dosáhnout. Třeba borka 
(drcená kůra) vydrží velmi dlouho.
 V červenci je důležité hlídat 
v zahradě výskyt škůdců. V přípa-
dě jejich přemnožení použijte che-
mický postřik. Červenec je vhodný 
k výsadbě růží. A u těch, co již zdobí 

LÉTNí DNY Na zahRaDě
RaDY Do zahRaDY

vaši zahrádku, pravidelně odstříhá-
vejte odkvetlá květenství, aby růže 
opět vykvetly. U pnoucích růží je 
důležité vyvazovat nové výhony. 
 Trávníky je v době sucha nut-
né zalévat. Vyhnete se tak tvorbě 
suchých a hnědých míst. Za hodně 
teplého počasí nepoužívejte herbi-
cidy – mohlo by dojít k vytvoření 
holin v trávníku. 
 Rostliny v nádobách, závěs-
ných květináčích a truhlících si 
zaslouží pravidelnou zálivku a při-
hnojení – nejvhodnější je tekuté 
hnojivo. Zejména letničky se vám 
odmění za vaši péči bohatými kvě-
ty. Důležité je také kontrolovat, zda 
rostlinky nenapadly mšice. 

 Polovina léta už nese svoje plo-
dy. První úrodu okurek a rajčat má 
zahrada za sebou. Sklízet můžete 
také rané brambory a bylinky na 
sušení. Zejména pro sklizeň a su-
šení levandule je konec měsíce ten 
správný čas. A také sklizeň bobu-
lovin, jako je rybíz, už by měla být 
v plném proudu. Letní jablka se ne-
hodí k uskladnění, ale mohou skvěle 
obohatit váš letní jídelníček. 
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chceTe Se PoDěLiT S VaŠiMi 
choVaTeLSKÝMi úSPěchY? 

Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků, bez ohledu 

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

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

Foto zasílejte ve velikosti minimálně 600 Kb. 

KaRTouzSKá KočKa
NaŠi MazLíčci Se PŘeDSTaVují

Tato úžasná kočička dostala jméno podle mnišského řádu kartuziánů. 
Jedná se o jedno z nejstarších plemen koček v Evropě a jeho vznik je 
opředen celou řadou tajemství a dohadů.

První dochované písemnosti o před-
chůdci koček pocházejí již ze 16. 
století z Francie. Pojmenování „kar-
touzská kočka“ se začalo používat 
zhruba o století později, a to pro 
modré kočky s krásným hedvábným 
kožíškem. Až do začátku dvacátého 
století bylo možné nalézt kolonie 
těchto koček v Paříži i v dalších čás-
tech Francie, nikde jich však nebylo 
mnoho. Pro svou vzácnou modrou 
srst a dobré maso se stávaly snad-
ným cílem kožešníků a tuláků. 
 Skutečný chov kartouzských ko-
ček začal nedlouho po první světové 
válce, kdy byly poprvé představeny 
na výstavě v Paříži. Jejich vzestup 
netrval dlouho, chovy byly zdeci-

movány během druhé svě-
tové války. Po válce byly 
proto kočky tohoto pleme-
ne velmi vzácné.  
 Začátkem padesátých 
let byly zahájeny pokusy 
o záchranu kartouzek. Je-
dinou možností bylo kří-
žení zbylých jedinců s ji-
nými příbuznými plemeny 
– v tomto případě s kočka-
mi perskými a britskými.  

 Kartouzka je kočička velmi in- 
teligentní, klidná a přátelská. Ne- 
mňouká, ale přede. V domácnosti se 
snese s dětmi i s jinými zvířaty, ale 
hluk jí vadí. Plemeno se vyznačuje 
nádhernou modrou a šedomodrou 
barvou a velmi hustým kožichem, 
který je poněkud delší než je u krát-
kosrstých koček obvyklé. Dospívá 
až kolem 3. roku. Průměrná váha 
zvířátka je u koček do 5 kilogramů, 
kocouři jsou mohutnější a při dobré 
stravě mohou vážit až 8 kilo.  
 Orientační cena jedince se v ČR 
pohybuje mezi 5 až 20 tisíci ko-
runami. Výstavní exempláře s prů-
kazem původu stojí násobky těchto 
částek. 

      MVDR. aLžBěTY MaRaDoVÉ
VeTeRiNáRNí PoRaDNa

 zMáme doma 4 králíky, a z toho dvěma se v poslední době v uších tvoří 
větší strupy. Zvířátka si neustále ouška drbou a třepou hlavou. Nevíte 
jak jim pomoci? 

 Podle vámi popsaných příznaků 
by se možná mohlo jednat o praši-
vinu nebo-li ušní svrab. Neustálé 
potřásání hlavou je jedním z charak-
teristických jevů. Svrab je parazitár-
ní onemocnění způsobené roztoči, 
kteří napadají ušní boltce králíků. 
Postižení jedinci se trvale škrábou v 
uších a v nich se potom tvoří strupy, 
mnohdy si zvířata uši rozdrbou do 
krve. Potřásání hlavou značí, že ne-
moc už zasáhla zvukovod, ten může 
být vyplněn hnědočerným výpot-
kem, který králíka dráždí. 
  Pokud králíka nebudeme léčit, 
končí nemoc smrtí, pokud je však 

zjištěna včas, lze ji poměrně rychle 
vyléčit. 
 Prvním důležitým krokem je izo-
lace postiženého jedince od zdra-
vých kusů. Poté by se chovatel měl 
obrátit na veterináře, který spolehli-
vě určí nemoc a naordinuje správ-
nou léčbu. 
 Například právě ušní svrab lze lé-
čit např. potíráním postižených míst 
olejem nebo Arpalitem. Důležitou 
roli zde hraje očkování. 
 Aby se nemoc neopakovala nebo 
nešířila dál, je nutné dezinfikovat 
místo, kde králíky chováte (králíkár-
nu, klec). 

KŘížoVKa
LuŠTěNí S MěLNicKeM

Rozluštění křížovky:...musí zůstat v obchodě. 

sobil jako úředník a hospodářský 
správce. Právě jeho synem je jeden 
z našich nejznámějších malířů Anto-
nín Slavíček. Ten často navštěvoval 
strýce Antonína, děkana ve Staré 
Boleslavi, a také obce Tišice a Koz-
ly. Právě děkan rozeznal úžasný ma-
lířský talent svého synovce a uhradil 
jeho studia v Mnichově. Malíř pak 
z vděčnosti namaloval pro kostel 
v Kozlech obraz sv. Antonína. 
 Jedná se o vzácné portrétní dílo 
mimořádné hodnoty, neboť Slaví-
ček proslul jako krajinář. Zmiňova-
ný obraz visel v kostelíku až do za-
čátku 90. let minulého století, nyní 
je snad uložen v bezpečí některého 
z depozitářů.   

V Tišicích žil rod Slavíčků  prav-
děpodobně od roku 1776. Rolník 
Josef Slavíček, vlastnil v obci dvě 
usedlosti a 30 let byl rychtářem. 
S manželkou Rozálií vychovali 
tři syny, kteří dosáhli vysokého 
vzdělání i postavení - nejstarší An-
tonín přišel na svět v roce 1813. 
V Brandýse absolvoval gymnázi-
um a v roce 1839 byl vysvěcen na 
kněze. Postupně zastával stále vyšší 
církevní funkce, až dosáhl hodnosti 
děkana a vikáře v Brandýse a Staré 
Boleslavi. 
 Druhý syn narozený v roce 1818 
dosáhl právnického vzdělání a pů-
sobil jako profesor trestního práva. 
Nejmladší Jan, narozený 1823, pů-

jaN SLaVíčeK
žiLi Mezi NáMi

V Tišicích se v roce 1823 narodil Jan Slavíček, otec slavného českého 
malíře – krajináře Antonína Slavíčka. 
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inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

 VíTe, že…

 Mariánský sloup se nachází v cen- 
tru města, zhruba uprostřed Ná-
městí krále Vladislava. Byl zho-
toven mezi lety 1716 až 1719 jako 
jako memento velké morové náka-
zy. Pohromou všech středověkých 
měst byly právě morové epidemie, 

V ceNTRu VeLVaR STojí VzácNÉ SochaŘSKÉ DíLo?
Na velvarském náměstí stojí jako dominanta vzácné sochařské dílo barokních sochařů Františka a Matěje 
Tollingerů a kameníka Antonína Falkeho. 

z nichž největší zasáhla Velvary LP 
1713. Opatřením proti dalším epi-
demiím měla být zbožnost měšťanů  
a stavby tzv. morových sloupů. 
 Základem sloupu je pískovcový 
(tzv. obláčkový) obelisk, pokrytý 
obláčky s andílky, který se do Čech 

rozšířil z Vídně. Dále reliéfy Panny 
Marie a reliéf sv. Rozálie – ochrán-
kyně proti moru. V rozích podstavce 
jsou umístěny sochy patronů Země 
české – sv. Václava, Prokopa, Flo-
riána a Šebestiána. Obelisk nese 
mariánské symboly a výzdoba od-
povídala tehdejší barokní zdobnosti 
a symbolice. 
 Litoměřický sochař Tollinger mu-
sel pro velvarské měšťany připravit 
model, jehož podstavec je dosud 
uložen v městském muzeu. Sochař 
však nemá čas práci dokončit, po 
jeho smrti přebírá zakázku kameník 
Falke, ale ještě v tomtéž roce také 
umírá. Je pravděpodobné, že moro-
vý sloup byl dokončen až Matějem 
Tollingerem, který převzal sochař-
skou dílnu po smrti svého otce Fran-
tiška.  
 Mariánský sloup prošel další ná-
kladnou rekonstrukcí až v letech 
1920 – 1921. 

V horkém odpoledni festival zahájil 
Petr Kroutil a jeho Original Vintage 
Brass Band, který se od mělnické 
radnice vydal na pochod ve stylu 
neworleanských „marching ban-
dů“ směrem na zámeckou vyhlídku 
a kolem zámku zpět na náměstí. Zde 
potom na pódiu předvedla kapela 
skvělou dixilendovou show, a tak 
naladila tu pravou atmosféru.
 Po ní se představil Jakub Zomer 
a jeho Quartet, který dokázal, že je 
jedou z největších osobností ve hře 
na piáno a na varhany Hammond, 
zaměřující se na propojení jazzu 
a blues. Svá skvělá kytarová sóla 
předvedl americký bluesmen Justin 
Lavash, který je mělnickému pub-
liku již dobře znám díky jeho kon-
certům v klubu Stará mydlárna či 
letních Blues před Dírou ve zdejším 
podloubí. 
 Pomalu se naplňující náměstí  se 
začínalo dostávat do varu při vy-
stoupení hudební formace Tomáš 
Homuta Trio. Kromě pianisty To-
máše, který byl zároveň organizá-
torem celého festivalu, vystoupila 
soulová zpěvačka Vlaďka Svobo-
dová a skvělý saxofonista David 

KEITH STONE S KAPELOU Foto: Martin Šimral

Poslední červnovou sobotu na mělnickém náměstí Míru zavládla 
atmosféra, jenž odedávna panovala v tomto městě na břehu Mississippi.  
Uskutečnilo se zde totiž hudební setkání pod názvem „Taste of New 
Orleans“, při němž zněly melodie pocházející z této kolébky blues  
a jazzu. 

NEw OrLEANS SE PřEDSTAVIL 
NA SOUTOKU LAbE A VLTAVY

Fárek. Dalším hostem byla hudební 
formace St. Johnny, která je jedinou 
kapelou u nás hrající jump-blues pa-
desátých let, která rovněž přilákala 
řadu posluchačů přímo pod pódium.
Hlavní hvězdou večera byl excelent-
ní bluesový kytarista a zpěvák Keith 
Stone právě z tohoto města na břehu 
Missisippi. Jeho doprovodná kapela 
byla poskládána ze skutečně skvě-
lých muzikantů. Rytmickou sekci 
tak vytvořil fantastický a energií na-
bitý italský bubeník Marcello Bor-
sano a precizní basové linky se roze-
zněly pod rukama skvělého basisty 
Milana Schmidta. A samozřejmě za 
varhany zasedl opět Tomáš Homuta, 
jenž s Keithem vystupoval i během 
svého loňského pobytu právě v New 
Orleansu. To již skutečna nastala ta 
pravá festivalová atmosféra a celé 
náměstí bouřlivě aplaudovalo vyni-
kajícím sólům těchto výjimečných 
hudebníků.
 Co k tomu dodat na závěr? Nej-
prve poděkovat všem, kteří se o ten-
to skvělý hudební počin zasloužili, 
a zároveň si přát, aby se zrodila další 
tradice, jenž ještě víc kulturně obo-
hatí naše město.
 Bedřich Marjanko              

DObrOčINNý 
fEST  2017

V sobotu 22. 7. 2017 se ve Lhot-
ce u Mělníka uskuteční již  
2. ročník dobročinné akce s ná-
zvem  Dobročinný Fest.

 Zahájení je kolem 17.30 hodin 
na lhoteckém hřišti. Návštěv-
níky bude bavit muzikálovými 
písněmi Radek Šlangal. V 18.30 
hosty čeká několik slov k Dobro-
činnému Festu a předání výtěžku 
z akce státní neziskové organizaci 
FOKUS Mělník a Nikolce Čížko-
vé ze Lhotky. 
 Dále následuje vystoupení ka-
pely Baťa & Kalábůf něžný beat, 
Paravize a JD Country Band. 
Součástí akce je prodej výrob-
ků klientů Fokusu a charitativní 
dražba. Přijďte proto podpořit 
svou účastí tuto nevšední akci. 
 Občerstvení zajištěno, vstupné 
dobrovolné! DD
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PÁr OTÁZEK K TUrNé STrOMbOLI

VYhrAjTE S KLASÁčKEM SUPEr DÁrKY

 zŘekněte nám něco k historii ka-
pely. Jak dlouho fungují, změny 
ve složení a návrat na scénu v roce 
2014?
„Její počátky sahají do roku 1985, 
kdy ji založil Michal Pavlíček. Pů-
vodní složení bylo dále Vladimír 
„Guma“ Kulhánek – baskytara, 
Klaudius Kryšpín – bicí. V únoru 
1986 skupina dostala název Strom-
boli (inspirováno Pavlíčkovým zážit-
kem, kdy viděl erupci stejnojmenné 
sopky) a přibyly dvě členky: voka-
listka Bára Basiková (která přišla 
z Precedensu) a klávesistka Ven-
dula Kašpárková, Gumu Kulhánka 
průběžně střídal jako stálý host Jiří 
Veselý. Příležitostným hostem se 
stal rovněž Vilém Čok. Ve skupině 
se během let objevil i Roman Dra-
goun – klávesy, Jan Seidl – bicí. 
U příležitosti 30. výročí vzniku ka-
pely vystoupili Stromboli 4. prosince 
2014 v původní sestavě na koncertě 
v pražské O2 areně, kde bylo pokřtě-
no i nové album Fiat Lux.“

 z Jak byste specifikoval hudební 
žánr této skupiny?
„V hudbě STROMBOLI se podle 
mě dá najít několik hudebních sty-
lů rock, art rock, jazz rock, těžko jej 
specifikovat, je originální.

 zBěhem let se obsazení kapely 
mnohokrát měnilo. Jaké je aktu-
ální složení muzikantů?
„Současná sestava je Michal Pavlí-
ček – kytara, zpěv, Bára Basiková  
– zpěv, Klaudius Kryšpín – bicí, Jiří 
Veselý – baskytara, Vendula Kašpár-
ková – klávesy.“

 z Jak hodnotíte letošní turné?
„Určitě pozitivně, zájem o STROM-
BOLI je pořád velký, jak ze strany 
pořádajících agentur, tak ze strany 
fanoušků, počet letošních koncertů 
o tom svědčí.“

 zKdy nejblíže po skončení letní-
ho turné mohou fanoušci navštívit 
další koncert?
„Na to byste se museli zeptat Mi-
chala Pavlíčka ml., který se o veš-
keré dění kolem kapely stará, mi-
mochodem moc dobře. Komunikace 
ohledně pořádání koncertu s ním 
je výborná. Koncert 18. 8. 2017 ve 
Staré Boleslavi, který pořádáme, je 
poslední koncert Tour 2017.“

 z Jaká věková skupina je zastou-
pena v obecenstvu nejhojněji?
„Nepochybně se nejvíce jedná 
o „pamětníky“  80. – 90. let, tzn. 
čtyřicátníci a výše, ale myslím, že 
díky comebacku v roce 2014 a vydá-
ní nového alba Fiat Lux se věkové 
rozmezí fanoušků rozšířilo i mezi 
mladší generaci.

 z Mezi zakladateli skupiny Strom- 
boli hrál významnou roli Michal 
Pavlíček. Víme, že se nevěnuje 
jen této skupině. Můžete nám ve 
stručnosti přiblížit i jeho další 
tvorbu? 
„Kromě STROMBOLI samozřejmě 
PRAŽSKÝ VÝBĚR, BSP, dále pak 
SUPERGROUP, Michal Pavlíček 
Trio, spolupráce s Monikou Nače-
vou, filmová hudba atd.“

Rozhovor připravila 
Barbora Hochmannová

Během celého léta, konkrétně od 
3. července do 3. září 2017, probí-
há soutěž nazvaná „Vyhrajte s Kla-
sáčkem na cestách“, kterou pořádá 
Státní zemědělský intervenční fond. 
Ze samotného názvu vyplývá, že 
soutěž bude spojená s výlety a do-
volenou, protože snad nic nepatří 
k létu více než cestování a příjemné 
posezení. 
 Máte dvě možnosti, jak se zapojit:
● Vytipujte si nějakou příjemnou 
akci nebo místo, festivaly, koupa-
liště, kempy, na nichž bude i náš 
maskot Klasáček, se kterým se tam 
vyfotíte. Aktuální termíny a lokality 
najdete v Klasáčkově kalendáři na 
webu Akademie kvality. 
● Vyfoťte se s potravinami vybra-

Zahradní gril, jízdní kolo, stan, spacák, to už je pěkná výbava na léto. 
Pokud si chcete udělat „grilovačku“ nebo plánujete vyrazit někam do 
přírody, pak už brzy můžete začít o tyto lákavé výhry soutěžit. Jak na 
to? Stačí navštívit webové stránky akademiekvality.cz a jste-li alespoň 
trochu soutěživí, nechejte se zlákat. Principem soutěže je, že se vyfotíte 
s potravinami vybraných značek kvality nebo s naším maskotem Kla-
sáčkem při některé z jeho letních akcí.

ných značek kvality tak, aby byla 
vidět loga na obalech, ať již připra-
vujete, nakupujete či konzumujete 
kvalitní potraviny s logem KLASA, 
Regionální potravina, BIO Produkt 
ekologického zemědělství, Ekolo- 
gická produkce nebo Chráněné 
označení. S vaší fotografií se násled-
ně zaregistrujte na webu www.aka-
demiekvality.cz. 
 A co můžete vyhrát? Po skonče-
ní celé soutěže proběhne slosování 
všech došlých fotografií, přičemž 50 
vylosovaných výherců obdrží jednu 
z těchto výher:

3× jízdní kolo Author 
5× zahradní gril Campingaz
5× stan Husky
5× batoh Hannah
7× spací pytel Husky
10× nafukovací karimatka
15× jídelní kempingový set
 Soutěže se můžete zúčastnit 
klidně vícekrát. Chcete vědět více? 
Veškeré informace najdete na webu 
Akademie kvality.

Vladimíra Nováková
Tisková mluvčí SZIF

 z  Na kterých akcích můžete potkat Klasáčka a vyfotit se s ním?
 27.–30. 7.  Festival Benátská, Vesec
 12. 8.  Ekofarma Filoun, Plavy / Liberecký kraj
 18.–19. 8.  Dožínkové trhy, Kroměříž
 19. 8.  Open Air Festival Okoř, Okoř
 19.–20. 8.  Kutnohorské hodování, Kutná Hora
 25.–26. 8.  Město lidem, České Budějovice
 2. 9.  Apetit Piknik, Brno
 2.–3. 9.  Garden Food Festival, Zlín
 2.–3. 9.  Olomoucké dožínky, Olomouc

Zeptali jsme se Martina Hájka z pořádající agentury VH TRAVEL na pár otázek k blížícímu se koncertu kapely Stromboli.
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V našem krátkém rozhovoru s tímto 
obětavcem, kterých není v současné 
kopané právě mnoho, jsme se hned 
v úvodu zeptali, zda je s výsledky 
a s konečným umístěním mužstva 
po sezoně 2016 – 2017 spokojen. 
„Nejsem!“

 zČekal jste snad víc, než konečné 
4. místo v tabulce?
„Čekal v tom slova smyslu, že jsme 
mohli výrazněji promluvit do zápasů 
o postup do B třídy! Nicméně myslel 
jsem si, že máme i na to, abychom se 
prosadili v tabulce do třetího mís-
ta!“

 zO to jste se sami připravili ně-
kolika nečekanými klopýtnutími?
„Přesně tak! Zejména s těmi celky, 
které bychom měli bez problémů po-
rážet!“

 zPodle vašeho názoru měla sou-
těž od prvního do posledního kola 
ten správný a fotbalově zdravý 
náboj?

fOTbAL PrO rADOST
Fotbal v SK Mšeno se hraje nadále hlavně pro radost. Lví podíl na této skutečnosti má 
hrající předseda a trenér Jiří Guttenberg. 

„Určitě. Nebyla nouze o celou řadu 
překvapivých výsledků a souboj 
o přeborníka okresu byl sváděn do 
samotného závěru. Myslím si, že 
fanoušci se mohou již těšit na další 
ročník 2017-2018!“

 zKteré z týmů se podle vašeho 
názoru prezentovali v právě skon-
čené sezoně nejlepší kopanou?
„Myslím si, že jak vítěz z Vojkovic, 
tak i druhé Všestudy předváděly 
dobrý a účelný fotbal. Jak si povede 
vítěz v B třídě se necháme překva-
pit. Ale pokud reprezentant našeho 
okresu nedoplní svou sestavu, potká 
se určitě se stejnými problémy a sta-
rostmi jako např. jeho předchůdci 
Tišice, Borek či Byšice. Nicméně 
žádnému týmu z našeho regionu 
nepřeji víc starostí, než jaké měly 
v tom minulém!“

 zOblékat dres spolu se synem, 
tak to může být na jedné straně 
radost, ale současně i starost, aby 

dohrál každý zápas v pohodě?
„Většinou převládala radost, a to 
nejen ze střelecké potence (31 bra-
nek), ale i z herního projevu, vše ku 
prospěchu mužstva.“

 zDá se konstatovat, že OP Měl-
nicka měl, má a bude mít i nadále 
solidní sportovní úroveň?
„Z mého možná trochu subjektiv-
ního pohledu jeho úroveň celkově 
poklesla. Netroufám si tvrdit přes-
ně čím to je, ale myslím si, že naši 
tátové a dědové hrávali fotbal víc 
srdíčkem!“

 zČím byste rád naše ohlédnutí 
za skončeným ročníkem OP uza-
vřel?
„Abychom se vrátili k práci s naděj-
nou mládeží, a to spontánně a ne, že 
někdo musí. Taková výchovná práce 
pod tlakem, jak každý moc dobře 
ví, nemá smysl. Kéž by se stal opak 
pravdou!“ 
 str

čErVNOVé ÚSPĚChY jEZDKYň Z MĚLNÍKA
Jezdecký klub Mělník má červen vždy nabitý především sklizní sena, 
kterou si zajišťuje vlastními silami. Díky skvělé práci všech členů týmu 
si však mohl dovolit současně vyslat na mnoho důležitých konkurzů 
své zástupce. 

   Nejčtenější regionální měsíčník Mělnicko nově na www.melnicko.cz    

 Na soutěž „Kriteria mladých ko- 
ní“ vyjela Denisa Vegrichtová, 
s čtyřletými koníčky Diou a Trian-
kou a šestiletým Turbem do Zdu-
chovic a 21. 6. do Ptýrova, kde 
– mezi přesilou koní zahraničních 
chovů ježděných profesionály – vy-
bojovala jedno druhé, dvě třetí a dvě 
čtvrtá místa.
 Na Velkou cenu Litomyšle odces-
tovala tříčlenná ekipa a všichni její 
zástupci byli „vidět“. Denisa Ve-
grichtová zvítězila s Jettou v soutěži 
„L“ a kvalifikaci na M ČR mladých 
jezdců si doplnila i pro svého dru-
hého koně ESCAPA bezchybným 
startem v hlavní soutěži „U 25“, což 
ji – po jedné chybě v rozeskakování 
– zajistilo šesté místo a posun v žeb-
říčku nejlepších jezdců do 25 let na 
čtvrté místo.
 Aneta Červená s Pay Day zazáři-
la v kvalifikaci Junior cupu druhým 
místem a ve finále ji jedno shození 
ještě stačilo na bodový zisk, který ji 
v žebříčku nejlepších juniorů do 16 
let posunul na desáté místo. Tento 
žebříček ale zcela ovládla Markéta 
Miková, která si ve finále zopakova-
la druhé místo z Hradištka s RAD-
KEM, když se rozeskakovala mezi 
21 dvojicemi, které absolvovaly fi-
nále bezchybně.
 Třetí víkend v červnu se na Ptý-
rově konalo Mistrovství středočeské 
oblasti, ze kterého si Aneta Červená 
s Pem odvezla druhé místo v kate-
gorii dětí, Markéta Miková s Gratou 
třetí místo v juniorech a Denisa Ve-
grichtová s Garfieldem čtvrté místo 
v mladých jezdcích. 
 Nečekaný úspěch si navíc Deni-
sa připsala v nejobtížnější soutěži 
– parkúru do 140 cm s ARTUŠEM, 

když po bezchybném výkonu zís-
kala třetí místo. Čtvrtý červnový 
víkend opět zazářila Karolína Prušá-
ková, když v sobotu v Opřeticích, 
po třech umístěních v soutěžích ZLP 
a LP, zvítězila se SARGEM v hlavní 
soutěži pro pony, parkuru SP. 
 V neděli ekipa z Mělníka v Kra-
lovickém dvoře opět „řádila“, když 
Eliška Hasnedlová s LAURUSEM 
zvítězila v ZL a Denisa Vegrichtová 
s JETTOU v L. 
 Dvě vítězství putovaly na Mělník 
i z Kolína, kam odcestovala děvčata 
2. 7., když nejprve zvítězila Eliška 
Hasnedlová s Phoebe a hned na to, 
v soutěži „AMAZONEČKA“ Deni-
sa Ryndová s Pomádou.
 Nezahálelo však ani domácí kol-
biště, na kterém každou neděli pro-
bíhá Hobby festival pro jezdce bez 
licencí. V sobotu 1. 7. z něj však 
parkurové překážky musely pryč 
a uskutečnil se zde turnaj zařaze-
ný do PONY GAMES CUPU ČR. 
Hlavní rozhodčí přiletěl až z Francie 
a byl současně i lektorem semináře 
rozhodčích, který probíhal v rámci 
tohoto turnaje. 
 Nabitý program se těšil velkému 
zájmu soutěžících i diváků, mělnic-
kým zástupcům se v něm také daři-
lo, když jeho tým získal druhé místo 
ve své kategorii.  Mest. 

POZVÁNKA
Mistrovské utkání 

České divize, skupina B:
20. 8. 2017, 10.00 hod.
hřiště Mělník – Polabí

FC Mělník – SK Union Děčín
--------------------

Přátelské utkání
5. 8. 2017, 16.30 hod.

HC Junior A – HC Junior B
19. 8. 2017, 17.30 hod.

HC Junior A – Velké Popovice
25. 8. 2017, 19.00 hod.

HC Junior A – HC Poděbrady
--------------------

Všechny tři zápasy se ukuteční 
na zimním stadionu Mělník
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ZÁrYbY bYLY LEPšÍ NEž PšOVKA

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

 zSokol Záryby
 Nováček soutěže po peripetiích 
v minulých sezonách, kdy byl do-
konce kvůli kontumacím donucen 
sestoupit z I. B třídy do okresního 
přeboru, zažíval v té poslední sezo-
nu skvělou. Podzimní část se sice 
ještě příliš nepovedla, po 11 kolech 
měly Záryby na svém kontě jen dvě 
vítězství a šest bodů. Ovšem posled-
ní čtyři podzimní kola zvládly Záry-
by bravurně. Čtyřikrát vyhrály a na 
bodovém účtě měly po podzimu 19 
bodů, což je posunulo do relativního 
klidu na 11. místo. V Zárybech ale 
věděli, že jsou stále v sestupovém 
ohrožení, a tak mužstvo musí přes 
dlouhou zimu zamakat. A hráči si to 
vzali k srdci. 
 Vstup do jarních odvet se jim 
povedl skvěle. Hned na úvodu po-
razily Luštěnice 2:1 po penaltách, 
vyhrály v Sokolči 3:0, doma zdolaly 
v derby Pšovku 2:1 rovněž po penal-
tách. V Horkách sice prohrály 1:4 a 
v Kosmonosech 0:3, jenže Sázavu 
doma vyprovodily po výsledku 4:2, 
Velim porazily 3:1 a vyhrály i u lídra 
soutěže v Polepech, kterému nastří-
lely pět branek (5:3). Doma s Klí-
čany sice uhrály jen jeden bod (1:2 
po penaltách) a prohrály v Čeláko-
vicích 0:3, ale Říčany poslaly domů 
s debaklem 7:0. Na Záryby si sice 
vyšlápla rezerva Dobrovice (2:4), 
ovšem sezonu zakončily bodovým 
ziskem. Nejdříve doma deklasovaly 
Poděbrady 4:0 a po vyrovnaném du-
elu v Kunicích vydolovaly po úspěš-
ných penaltách poslední dva body, 
které rozhodly o konečném umístění 
před svým rivalem z Pšovky Měl-
ník.

 zFK Pšovka Mělník
Po podzimu mohla být Pšovka Měl-
ník spokojena, nasbírala 24 bodů a 
obsadila 7. místo. Přitom do sed-
mého kola vážně bojovala o čelo 
tabulky. V jarních odvetách už ale 
v týmu tolik spokojenosti nebylo. 
Zatímco k podzimnímu bodovému 
zisku dovedla Pšovku bilance 4-5-
2-4 v jarních odvetách to bylo jen 
4-3-1-7 což přineslo pouhých 19 
bodů. Vstup do bojů o jarní body se 
Pšovce příliš nepovedlo. 
 V úvodních pěti kolech dokázala 
za tři body porazit jen o záchranu 
bojující Divišov. Přivezla sice bod 
z derby v Zárybech a dva ze Sáza-
vy, ale doma prohrála se Sokolčí i 
s Horky n. Jiz. To začala předzvěst 
pádu do nižších pater tabulky. Až ve 
21. kole dokázala vyhrát za tři body, 

Co uvést k bitvě o „zlato“? Rozhod-
ně to, že po 27. kole měl vojkovický 
SK k dobru na podzimního půlmis-
tra SK Viktorie Všestudy čtyři body 
a mnozí z fanoušků nepochybovali, 
že svěřenci trenéra Josefa Košťála 
až do závěrečného kola své vedení 
nepustí a nemýlili se. Když jsme 
se v průběhu ročníku vojkovického 
kouče zeptali, co kdyby se po letech 
naskytla možnost návratu do kraje, 
tedy do B třídy: „Nechci se opako-
vat, to není otázka na mě, ale pro 
vedení klubu. Hrát dnes krajskou 
soutěž není za drobné. Osobně bych 
se však postupu nebránil!“
 Všestudští měli v této otázce jas-
no a sice, že B třídu by brali všemi 
deseti. Nicméně právě při odvetě za 
podzim podlehli v derby svému nej- 

Řepín, Sokol Dolní Beřkovice, FK 
Pšovka Mělník B a FC Lobkovice. 
Nakonec do 3. třídy doprovodí Vel-
trusy a Vehlovice Řepín.
 „Pakliže jsme se zachránili, mu-
síme se vážně zamyslet nad kvalitou 
tréninků, které podle mého názoru 
nestály za moc! A to neberu v po-
taz malou účast na nich. Něco po-
dobného se nesmí příště opakovat. 
Záchrana v OP je důležitá, ale to 
by pro kabinu ani realizační tým 
nemělo znamenat uspokojení. Opak 
by měl být pravdou,“ nešetřil svou 
kritikou mužstvo Sokola Dolní 
Beřkovice jeho předseda Emil Vaší-
ček. Narážel mimo jiné na fakt, že 
v silách relativně solidního kádru 
bylo mnohem lepší umístění než 
boj o setrvání v OP! „S názory šéfa 
mohu jen souhlasit. Přestože jde jen 
o amatérskou kopanou, tím spíš by 
měly v kolektivu panovat dobré vzta-
hy a smysl pro reprezentaci klubu,“ 
přidal svůj komentář jeden z trené-
rů Petr Štěpánek, když jeho kolega 
Kaňka se snažil mužstvu pomáhat 
přímo v akci.“
 Co ještě dodat? Snad jen přání, 
aby se i v příštím ročníku OP hrál 
stejně dobrý, ne-li lepší fotbal než 
v tom právě skončeném!
 str 

Uplynulou fotbalovou sezonu může lépe hodnotit Sokol Záryby než Pšovka Mělník. Záryby se totiž, byť jako nováček, umístily v konečném účto-
vání na lepší pozici než jejich rival z Mělníka. Sokol Záryby  nasbíral celkem 45 bodů, zatímco Pšovka Mělník o dva body zaostala. Podstatné 
ovšem je, že si oba celky uchovaly I. A třídu i pro příští sezonu. Podívejme se ale, jak si v uplynulé sezoně naši zástupci vedli.

když udolala těsně Kosmonosy 1:0. 
Jenže o týden později přišel další 
tvrdý pád, když prohrála ve Velimi 
7:1. Od té doby začala střídat ven-
kovní porážky s vítězstvím doma. 
Výjimkou byl duel v Poděbradech, 
kde dokázala vyhrát 3:2 po penal-
tách. Jenže to byly její poslední 
body. Kunicím doma podlehla 2:3 a 
v posledním kole si vysloužila deba-
kl v podobě pěti gólů (1:5) v Luště-
nicích, což ji definitivně posadilo až 
za Sokol Záryby. 
 V konečném pořadí si tak Pšovka 
o čtyři místa pohoršila, ale určitě je 
to tým, který má na víc. Věřme, že 
v nové sezoně překoná 11. místo z 
poslední sezony, ale i 7. místo ze se-
zony předminulé. pet

fOTbALOVý PřEbOr MĚLNICKA bYL 
NAPÍNAVý Až DO ÚPLNéhO ZÁVĚrU
Byl to fotbalový ročník 2016-2017, který byl oproti těm předchozím výjimečný v tom, že v něm startovalo 
šestnáct mužstev. Šlo o „pokus“, který mnozí před výkopem považovali za neúspěšný. Podle našeho názoru 
se však ukázal opak pravdou. Elitní soutěž Mělnicka v kopané tak byla napínavá od prvního do závěreč-
ného 30. kola, a to jak nahoře v souboji o přeborníka regionu, tak i dole o to, kdo se bude muset s OP mini-
málně na rok rozloučit. 

většímu soupeři z Voj-
kovic 2:0, a ten je od-
sunul na druhou příč-
ku. Když už se zdálo, 
že vojkovičtí své ve-
dení nepustí, stalo se 
v 28. kole něco, s čím 
ani realizační tým lídra 
nepočítal. Tým se mu-
sel spokojit po remí-
ze 2:2 a po následné 
prohře v penaltových 
rozstřelech v Horních 

Počaplech s pouhým bodem! Z toho 
měli skalní příznivci OP radost, 
protože sledovali souboj o prven-
ství do samotného závěru. Přesto- 
že všestudští v posledním 30. kole 
doma rozstříleli Dolní Beřkovice 
6:0, vojkovičtí nezaváhali a po ví-
tězství 4:0 v Obříství mohli začít 
slavit titul přeborníka OP!
 Umístění dalších mužstev OP 
pak nebylo žádným překvapením. 
Jejich postavení v tabulce odpovídá 
realitě, možnostem a kvalitě stávají-
cích kádrů. Kde to ale vřelo do po-
sledního kola, to bylo samotné dno 
tabulky. Tam to sice měly už dlou-
ho předem spočítané celky LIAZu 
Vehlovice a AFK Veltrusy, ale dal-
ším sestupovým místům se chtělo 
vyhnout hned kvarteto celků, a to TJ 

 
 1. Horky n. Jiz. 30 19 3 4 4 67:35 67
 2. Polepy 30 18 3 1 8 76:55 61
 3. Sokoleč 30 16 3 2 9 78:48 56
 4. Klíčany  30 15 2 5 8 76:39 54
 5. Poděbrady 30 12 7 1 10 53:43 51
 6. Velim  30 16 1 1 12 69:46 51
 7. Čelákovice  30 15 1 2 12 73:59 49
 8. Sokol Záryby  30 12 3 3 12 58:55 45
 9. Kosmonosy 30 13 0 5 12 60:55 44
 10. Luštěnice 30 12 1 6 11 47:51 44
 11. Pšovka Mělník 30 8 8 3 11 55:67 43
 12. Divišov 30 10 3 2 15 47:65 38
 13. Sázava  30 12 1 3 14 50:54 32
14. Kunice 30 7 4 3 16 40:62 32
15. Dobrovice B 30 5 3 2 20 44:96 23
16. Říčany 30 6 1 1 22 39:102 219

 z  Konečná tabulka
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Nejvyšší evropská soutěž byla po-
řádaná gruzínskou federací wushu 
pod záštitou European wushu/kun-
gfu federation (EWUF) v květnu 
2017, v hlavním městě s bohatou 
historií Tbilisi. Celá soutěž probí-
há v sedmi dnech, kdy první dva 
dny se registrují zúčastnění závod-
níci, probíhá školení rozhodčích, 
kongres prezidentů jednotlivých 
wushu/kungfu federací, tréninky 
dle rozpisů, poslední přípravy sou-
těže a zahajovací slavnostní cere-
moniál. V následujících 5 dnech 
probíhá samotná soutěž dle plá-
novaného rozpisu. Poslední den 
soutěže se uskutečnil ve večerních 
hodinách závěrečný ceremoniál 
a společenská párty, která se ode-
hrává ve velmi přátelské atmosféře. 
 Soutěže se zúčastnilo celkem 
kolem 700 závodníků z 28 zemí 
Evropy. Jakub to neměl vůbec jed-
noduché, protože v jednotlivých 
kategoriích měl velké obsazení rus-
kých reprezentantů, kteří v současné 
době patří mezi nejlepší v Evropě. 
V samotném průběhu plánovaných 
startů Jakub nastoupil ve třech kate-
goriích, a to v pěstní formě, kde se 
umístil na čtvrtém místě z jedenác-
ti startujících, a bohužel třetí místo 
Kubovi uteklo o dvě desetiny bodu. 
S další sestavou Kuba nastoupil 
v krátké zbrani – šavli, kde se umís-
til na sedmém místě ze čtrnácti. Jako 
poslední forma byla dlouhá zbraň – 
tyč, v které se umístil na šestém mís-
tě z devíti startujících. Gratulujeme 
k úspěchu a reprezentaci nejenom 
České republiky, ale i Mělnicka.
 Poděkování patří městu Mělník 
a městu Liběchov (bydliště Jakuba) 

rEPrEZENTANT VE wUShU/KUNgfU jE Z MĚLNÍKA
Ze školy čínského kung fu Mělník vzešel další reprezentant České republiky ve wushu/kungfu Jakub Miřatský, který se jako junior v 17 letech 
zúčastnil mistrovství Evropy v Gruzii. 

za částečnou finanční podporu Jaku-
bova výjezdu do Gruzie.   
 Již v současné době probíhá in-
tenzivní příprava na mistrovství svě- 
ta v Emeishan, provincie Sichuan v  
Číně, na kterou se intenzivně připra-

vuje Jakub, i druhý reprezentant Karel 
Král, který se bohužel ze studijních 
důvodů nemohl zúčastnit mistrovství 
Evropy v Gruzii. Mistrovství světa 
proběhne 6. 11. – 13. 11. v jednom 
z nejkrásnějších míst Emeishan, kte-

rá je stejně jako Shaolin a Wudang 
kolébkou samotného wushu/kungfu. 
Jakubovi i Karlovi držme palce jak 
v aktivní přípravě, tak při samotné 
soutěži, o jejím průběhu a výsled-
cích vás budeme informovat. 

žÁCI NA MEZINÁrODNÍM TUrNAjI
Poslední červnový víkend přijal fotbalový klub z Pšovky pozvání na mezinárodní turnaj starších žáků  
v Holicích. Protože místní klub SK Holice je podporován firmou Junker, byla účast tak trošku i povinností 
- stejná firma podporuje fotbal i tady na Pšovce. 

Žáci FK Pšovka Mělník 

 Turnaje se zúčastnily i kluby z 
Polska, Slovenska a Chorvatska. Ve 
velmi horkém a slunečném počasí 
byly k vidění napínavé a fyzicky ná-
ročné zápasy. Klukům z Pšovky se 
sice nedařilo zcela podle představ a 
jejich možností, ale mnohem důleži-

tější byla účast na této akci. 
 Protože není vše jen o fotbale, ale 
je i nutné utužovat kolektiv, který na-
štěstí máme naprosto výborný, akci 
tým pojal i jako několikadenní výlet 
a odměnu za poctivě odpracovanou 
sezónu. Společně s hráči si krásný 

fotbalový výlet užilo i mnoho rodičů. 
 Velké díky patří všem zúčastně-
ným, pořadatelům za výbornou orga-
nizaci a poděkování i městu Mělník 
za finanční podporu.
 Libor Zůza, vedoucí družstva

FK PŠOVKA MĚLNÍK – žáci

   Nová služba v redakci týdeníku Mělnicko  –  kopírování a4, a3 černobílé i barevně.  
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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

 z kiosek

Zápis 
předškolních dětí 

na školní rok 2017-2018
v Mateřské škole 

Lužec nad Vltavou 
se koná

v úterý 2. 5. 2017 od 9.00 do 11.00 hodin 
a ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 13.00 do 16.00 hodin.

Další informace na stránkách školy: 
www.msluzec.estranky.cz, kontaktní telefon: 777 99 88 19
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Stánek na mělnickém 
náměstí Karla IV. nabízí 
RYCHLÉ CHUTNÉ 
OBČERSTVENÍ.

Vybrat si lze z pestrého sortimentu, jako langoš, 
hamburger, bramborák, hranolky, smažený sýr, řízek, 
ale i alko/nealko nápoje a menu. Novinkou je ledová 
káva. Otevřeno od pondělí do pátku od 9.30 ho 16.30. 

Těšíme se na vaši návštěvu.

 LANGOŠ  ŘÍZEK

 BRAMBORÁK  HAMBURGER

 SMAŽENÝ SÝR

LEDOVÁ KÁVANÁPOJE

HRANOLKY

Účetní firma I.SErVEr
přijímá nové klienty od 1. 8. 2017

Nabízíme služby:
Zpracování podvojného účetnictví včetně 

DPh a kontrolního hlášení, vedení další 
agendy dohodou. Zpracování mezd včetně

vyúčtování daně z příjmu. 
Cena: dohodou

Kontakt: 777 663 987
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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: Obřady ve všech síních a hřbitovech,

pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí, 
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu. 

Nabízíme i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv
ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY

KOUPÍM
	z Koupím srovnávačku s protahem 

KDR nebo ROJEK. Telefon: 603 165 
320.  
	z Koupím starší pivní sklenice, la-

hve i tácky s nápisy zrušených pivo-
varů. Sběratel. Telefon: 732 170 454
	z Knihy nevyhazujte, odvezu, do-

hoda. Telefon: 607 508 050. 

 PRODÁM
	z Prodám pšenici a ječmen, 1q/400 

Kč, dále slámu, 1 balík za 10 Kč. Tele-
fon: 721 023 774.
	z Prodám ždímačku zn. Frimeta. 

Telefon: 606 860 392.
	z Prodám pěkný zabijačkový vál, 

rozměry 110 x 75 cm. Telefon: 733 508  
669.

VZPOMÍNÁME

Dne 16. 7. 2017 
uplynulo 

16 let od smrti 

paní 
Jarky Svobodové.  

Nezapomínáme. 
Manžel Mirek 

a synové Mirek a Petr.

Dne 5. 7. 2017 
jsme si připomněli

6. výročí úmrtí 

pana Antonína Humla 
z Velkého Borku. 
Stále vzpomíná rodina.

Dne 23. 7. 1996 
zemřel 

Dr. Jan Soukup. 
Za tichou vzpomínku 

děkují synové 
Jan a František s rodinami.

	z Pronajmu garáž v Mělníku, cena 
1000 Kč za měsíc. Telefon: 603 482 
318.
	z Hledám pronájem bytu 2+kk 

nebo větší, Mělník. Telefon: 702 804 
228.
	z Prodám stavební parcelu o roz-

loze 844 m2 v Mělníku - Mlazicích. 
Telefon: 607 125 920.
	z Koupím dům, byt či stavební po-

zemek v okolí Mělníka. Finance mám 
v hotovosti. Telefon: 607 117 727. 

Chcete prodat nebo 
koupit nemovitost? 

Potřebujete ocenit nemovitost 
pro dědické řízení? 

zajistím kompletní servis. 
Telefon: 603 919 866 

ZaMěstaNÁNÍ
	z Přijmeme řidiče C+E, požaduje-

me platný řidičský průkaz s profes-
ním osvědčením, kartu do digitálního 
tachografu, praxe s návěsy, spolehli-
vost. Nabízíme nadstandardní platové 
podmínky, volné víkendy, každý den 
doma a další benefity. Jedná se o zavá-
žení staveb a betonáren štěrky a písky. 
Region Praha a Mělnicko. Zájemci 
mohou volat na telefon: 603 491 115. 
	z Až 3000 Kč denně. Přijmeme řidi-

če a řidičky sk. B pro smluvní přepra-
vu našich zaregistrovaných osob po 
Praze a okolí. Možnost firemního auta 
i k soukromým účelům (vlastní auto – 
velká finanční výhoda). Požadujeme: 
věk žadatele min. 21 let, řidičský prů-
kaz sk. B, výpis RT, výpis karty řidiče 
(body), mob. telefon s androidem a 
internetem 1,5 GB. VOLEJTE  na  te-
lefon: 773 799 450.
	z Hledám ke spolupráci elektriká-

ře nebo pomocného pracovníka ve 
stavebnictví. ŽL vítán. Telefon: 604 
252 726.   
	z Přijmeme strážného (důchodce) 

do Tišic. Nejlépe z Tišic a okolí. Noční 
směny. Telefon: 776 446 793.

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

	z Prodám dvě kola, holandskou se-
dací soupravu a dvě skříňky pod TV. 
Telefon: 607 254 500.
	z Prodám rohovou čalouněnou la-

vici, dvě židle a jídelní stůl. Telefon: 
606 860 392.
	z Prodám kamerunské ovečky do 

chovu a na vypásání, nar. leden 2017. 
Barva černá nebo srnčí. Registrovaný 
chov od r. 2005. Cena dohodou. Tele-
fon: 721 556 222.

BYtY, NEMOVItOstI
	z Pronajmu dlouhodobě garáž za 

Kauflandem. Cena 600 Kč za měsíc. 
Telefon: 721 913 909. 
	z Hledám ke koupi byt 3+1 nebo 

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

řízení. Levně. Telefon: 607 588 961.

RůZNÉ
	z POČÍTAČE SERVIS PRODEJ 

NON-STOP. POČÍTAČOVÁ POHO-
TOVOST – JSME NEJRYCHLEJŠÍ. 
TELEFON: 728 311 170. 
	z Levně vytvoříme profi webové 

stránky, včetně optimalizace. Volejte 
NON STOP.  Telefon: 728 311 170. 
	z Provádíme kamerové systémy, 

alarmy. Propojení na mobil, PC. Volej-
te NON STOP. Telefon: 728 311 170.

STřEChY MILAN 
Provádím klempířské, 

pokrývačské a stavební práce. 
Telefon: 721 666 245. 

OsLaVY, JUBILEa

Dne 25. 7. 2017 oslaví 
paní 

Zdeňka Benešová 
krásné životní jubileum.

 

Do dalších let vše nejlepší, 
hodně zdraví, životní síly 

a pohody přejí kamarádky 
z pošty Mělník a rodina.

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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firma gastro Plch s.r.o.  
přijme 

paní na úklid
 skladu, kanceláře a soc. 

zázemí na zkrácený úvazek.
Možno i paní v důchodu. 

Telefon: 602 306 250. 

Přijďte vyzkoušet 
manikúru, pedikúru, 

gelové nehty 
nebo líčení. 
Nově otevřeno. 

ráda za Vámi přijedu 
a připravím Vás na svatbu 

a další akce. 


Anna Švejcarová, 
Na Samotě 200, Velký Borek, 

telefon: 731 316 077 facebook: 
Gelove nehty-Anna Švejcarova

vyučenou kuchařku 
se zkušeností 

s vedením 
školní jídelny.

Nabídky s přiloženým 
životopisem zasílejte na email: 

skola.vtelno@seznam.cz

zŠ a MŠ 
Mělnické Vtelno
přijme 
od 1. 9. 2017 

ÚDRŽBA 
ZAHRAD
ÚDRŽBA 
ZAHRAD

Telefon: 604 207 295  

firma gastro Plch s.r.o.  
přijme 

přijme skladníka  
a řidiče
skupiny B, C, 

profesní průkaz pro rozvoz 
zboží do školních jídelen. 

Telefon: 602 306 250.



K FORDU FOCUS 
ZDARMA

PROSTOR 
NAVÍC

Nabídka platí do 30. 6. 2017 . Kombinovaná spotřeba pro model Focus kombi 1.6 Ti-VCT (105 k): 6,0 l/100 km, emise CO: 139 g/km. Zobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

2

Využijte limitovanou nabídku vozu Ford Focus kombi za cenu 5dveřové verze.  
 

. 

FORD FOCUS KOMBI ZA CENU 5DV.
JIŽ ZA 319 990 Kč

Print T3 Focus Kombi 285x217_dealer.indd   1 22.03.17   9:26

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

AKČNÍ NABÍDKA AUTOSALONU FORD MĚLNÍK
PRVNÍCH 50 ZÁKAZNÍKŮ, kteří se prokáží tímto kódem akce a nechají si ocenit vůz Ford starší 3 let, 
získá od Ford CARent šekovou knížku plnou slev.
PRO PRVNÍCH 5 ZÁKAZNÍKU, kteří vůz v této akci zakoupí, máme připraveny ve spolupráci 
s naším partnerem Live Nation exkluzivní vstupenky na koncerty světových hvězd!FOM0517

kód akce

Pouze u nás pro 
prvních 50 zákazníků 
ZIMNÍ PNEUMATIKY
ZDARMA

 

CENTRUM NÁSLEDNÉ PÉČE
   indikovaná zdravotní a ošetřovatelská péče na lůžku
   individuální přístup ke klientům
   plně hrazeno zdravotní pojišťovnou +420 603 880 454 

naslednapece@nemocnicemelnik.cz

Mělnická zdravotní, a. s., 
Bezručova 715, 276 01 Mělník

  nemocnicemelnik  

   www.nemocnice-melnik.cz

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
   možnost využití nadstandardních rehabilitačních balíčků
   možnost umístění na nadstandardních pokojích
   respitní péče (v případě, že se chystáte na dovolenou, 
   zastoupíme vás v péči o vaše nejbližší)

KONTAKT


