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PALACHŮV ODKAZ DNEŠKU

Byla zahájena slavnostní vernisáží 17. ledna za 
účasti MUDr. Mileny Černé, předsedkyně správ-
ní rady Výboru dobré vůle, a starosty Kralup Ing. 
Marka Czechmanna. Třicítka fotografií, umístě-
ných na velkoplošných plakátech s popisky, zobra-
zuje počátky činnosti nadace. Jedinečné černobílé 
fotografie pořídili známí čeští fotografové Ondřej 
Němec, Bohdan Holomíček, Přemysl Fialka, Gab-
riela Čapková, Zdeněk Chrapek a další. Záměrem 
expozice je připomenout veřejnosti Olgu Hav-
lovou, manželku prezidenta republiky, která by  
v letošním roce oslavila 86. narozeniny. 
 Olga, rozená Šplíchalová, se narodila v početné 
rodině v Praze na Žižkově. Po škole pracovala jako 
účetní, skladnice, prodavačka. S Václavem Havlem 
se seznámila v roce 1953 a v roce 1964 se za něj 
provdala. � (pokračování�na�str.�4)

Unikátní archivní fotografie zachycující setká-
ní Olgy Havlové se spřízněnými osobnostmi  
i světového formátu jako například princeznou 
Dianou, dále i s dětmi a dospělými se zdravot-
ním postižením z prostředí ústavů sociální péče  
a psychiatrických léčeben, které si přála změ-
nit k lepšímu, se staly součástí aktuální výstavy  
v kralupském kulturním domě Vltava. 

VÝSTAVA PUTUJE PO MĚSTECH A OBCÍCH REPUBLIKY 
UŽ OSMÝ ROK S DVOUMĚSÍČNÍ PERIODICITOU. 

VZNIKLA U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
VÝBORU DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ

PŘIPOMENULI SI OLGU HAVLOVOU

Dne 16. ledna 2019 tomu bylo 50 let, co se Jan Palach rozhodl vykonat 
čin, který nás hluboce ovlivňuje i dnes. Jan Palach chtěl otřást tehdejší 
společností, která upadala do komunistické normalizace. Mladý student 
se obětoval za nás za všechny a dobrovolně nabídl vlastní život, aby se 
pokusil zastavit zlo v jeho jakoby nenápadném postupu.

Po padesáti letech pamětníci pomalu 
mizí a lidé zapomínají. Loňský rok 
v červnu např. zemřela  dr. Dagmar 
Burešová, která v období norma-
lizace zastupovala kolem sta osob 
stíhaných totalitním režimem. Nej-
známějším případem bylo zastupo-
vání matky Jana Palacha Libuše Pa-
lachové v procesu s komunistickým 
poslancem Vilémem Novým, jenž 
pronášel lživé teorie ohledně smrti 
Jana Palacha. I přesto, že Burešová 
od začátku procesu věděla, že to ne-
bude pro ni a její rodinu jednoduché, 
rozhodla se případu ujmout a bojo-
vat za pravdu. I proto, že tito lidé 
pomalu odcházejí, jsem ráda, že ne 
všichni zapomínají. Na mělnickém 
gymnázium na základě vzpomínek 
spolužáků a blízkých Jana Palacha 
připravili studenti pod vedením pro-

fesorky Renaty Špačkové tištěnou 
publikaci Spolužák Jenda, a za to 
jim patří velký dík. Jsem moc ráda i 
za to, že se snad už letos v srpnu po 
mnoha letech odkladů podaří otevřít 
muzeum Jana Palacha v jeho rodném 
domě ve Všetatech. Je to důkaz toho, 
že si alespoň některé vrstvy společ-
nosti Palachova odkazu váží.
(pokračování�na�str.4)

Foto ze vzpomínkové slavnosti 16. 1. 2019 v Mělníku  – Po-
cta Janu Palachovi. Podrobnosti na str. 2. 
 Foto: Karel Lojka

Památku Jana Palacha připomenou i dvě publikace.
Více na straně 2.

AKTUÁLNÍ PŘÍHOVOR POSLANKYNĚ PČR ING. VERONIKY VRECIONOVÉ
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM – 

STARÁ BOLESLAV
Kalendáře přiblíží historická místa  
Pro kalendáře na rok 2019, které vznikly 
ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-
-východ, byly vybrány fotografie dvojměs-
tí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. 
Jsou zde zachycena místa, která dnes 
již buď neexistují či vypadají úplně jinak. 
Stolní kalendář kromě zajímavých snímků 
také informuje o zdejších akcích, které pro-
běhnou v tomto roce. Nástěnný kalendář 
obsahuje i krásnou bonusovou fotografii. 
Oba kalendáře si je možno zakoupit v Infor-
mačním centru, dále v Oblastním muzeu 
Praha-východ, Knihovně Eduarda Petišky, 
v knihkupectví Sylvie či ve Staré Boleslavi 
na radnici v přízemí na CzechPointu.

LIBČICE NAD VLTAVOU
Masopust u nás stále žije  Sobota 
16. února bude patřit 13. libčickému ma-
sopustu. Úderem desáté hodiny dopoled-
ní se za doprovodu Kralupského žesťového 
orchestru vydá masopustní průvod měs-
tem. V areálu u libčické sokolovny bude 
probíhat masopustní jarmark a tradiční 
zabíjačkové hody. Součástí akce bude do-
provodný program v podobě netradičních 
soutěží: závody čuníků, hod jitrnicí, závody 
v pojídání koblih a další „sportovní“ dis-
ciplíny. Proběhne divadelní představení  
„Potrestání jankovité kobyly…“ A také 
soutěž O nejhezčí masku. 

LYSÁ NAD LABEM
Pozvání na Městský ples  Tradiční 
Městský ples na Výstavišti v Lysé nad 
Labem se uskuteční v pátek 8. února. 
Večerem bude provázet moderátor Jan 
Burda, k tanci i poslechu bude hrát kape-
la Fire Band Pavla Stříbrného a hostem 
večera bude zpěvačka Kamila Nývltová. 

MŠENO 
Zahájení letního semestru  Ve středu 
6. února zahájí klienti zdejšího Domova 
seniorů, spolu s dalšími dříve narozenými 
studenty ze Mšena, letní semestr univer-
zity třetího věku. Tentokrát budou téma-
ta z oblasti umění a kultury. První před-
náškou bude zahájen kurz „Dějiny oděvní 
kultury“, v němž se posluchači vydají na 
dlouhou pouť módní historií. Následovat 
bude přednáška „Křesťanská ikonografie 
a hagiografie“, která se bude věnovat zá-
kladům křesťanské ikonografie. 

NERATOVICE
Po stopách zmizelých  Již potřetí se 
v pátek 25. ledna v 17 hodin vydá průvod 
s rozsvícenými lampiony – symboly svět-
la a naděje. Účelem akce je připomenutí 
památky obětí holocaustu v souvislosti  
s výročím osvobození vyhlazovacího tá-
bora Osvětim-Březinka Rudou armádou, 
které připadá na 27. ledna. Na toto datum 
vyhlásilo Valné shromáždění OSN na svém 
zasedání v listopadu 2005 Mezinárodní 
den památky obětí holocaustu. Průvod 
se vydá od městské knihovny trasou 
okolo domovů, kde před válkou žily oběti 
holocaustu a jsou označeny Kameny zmi-
zelých.

 Palachova forma protestu neměla 
v té době u nás obdoby, avšak bo-
hužel měl potom své následovníky 
nejenom v příkladu Jana Zajíce či 
Evžena Plocka, ale i dalších, o kte-
rých veřejnost již nebyla informová-
na, z nichž je možno jmenovat Josefa 
Hlavatého či Michala Lefčíka. Avšak 
v tzv. sovětském bloku je rovněž 
celá řada těchto případů, z nichž nej-
známější je Polák Ryszard Siwiec, 
který se upálil v září 1968 na stadio-
nu u příležitosti státních dožínek. Pá-
tého listopadu 1968 to byl Vasyl Ma-
kuch, jenž tímto činem vyjádřil svůj 
nesouhlas s touto invazi, rusifikací 
Ukrajiny sovětským režimem a bo-
joval tak za její osvobození. A o de-
set let později, 21. ledna 1978, se 
na hrobě Tarase Ševčenka v Kanivu 
upálil Oleksa Hirnyk. Právě o těchto 
osobnostech hovoří první publikace 
„Pocta�Janu�Palachovi�a�dalším�ži-
vým�pochodním�v�sovětském�bloku“. 
 Téměř dva roky se studenti letoš-
ní kvinty z mělnického Gymnázia 
Jana Palacha připravovali na letošní 
výročí Palachova upálení. Studen-
ti pod vedením profesorky Renaty 
Špačkové zde uvedli tištěnou brožu-
ru „Spolužák Jenda“. Tato publikace 
má téměř sto padesát stran a skládá 
se hned z několika částí. Čtenáři se 
dozví, co všechno museli studen-
ti absolvovat, jaká místa navštívili 
a s kým se setkali, aby vše pečlivě 
zdokumentovali. Například třetí 
kapitola nabídne pohled na setkání 
s Polanou Bregantovou, dcerou Ol-
brama Zoubka, který mu dokonce 
věnoval své dílo. A byl to právě on 
kdo mu sňal posmrtnou masku jejíž 
odlitek se dnes nachází na budově 
Filozofické fakulty UK v Praze. Zá-
věr potom patří samotným autorům, 

NA PAMÁTKU JANA PALACHA 
V letošním roce již uplynulo půl století od činu studenta FF UK Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 na 
Václavském náměstí upálil na protest proti nastupující normalizaci. K městu Mělníku měl Jan Palach blíz-
ko. Jednak pocházel z blízkých Všetat a jednak studoval na zdejším gymnáziu. A právě naproti jeho budově 
byl u příležitosti 40. výročí odhalen tehdejším prezidentem Václavem Klausem Památník Jana Palacha. 

kterými jsou čtyři studenti gymná-
zia Vít Novotný, Vojtěch Deliš, Jan 
Sklenář a Daniel Kulíšek, a kde od-
povídají na otázky, co jim projekt dal 
a jak se sami dívají na Jana Palacha. 
Kromě představení výše zmíněných 
publikací byly vyhlášeny výsled-
ky literární soutěže „Moje cesta za 

Janem“, kterou v loňském roce ini-
ciovalo zdejší gymnázium. Na zá-
věr se uskutečnila vernisáž výstavy 
„Jan Palach 69“, kterou uvedl ředitel 
SOKA Mělník Mgr. Dalibor Stát-
ník. Výstava se posléze přestěhuje  
21. ledna do prostor mělnického 
Gymnázia Jana Palacha.  mar

Autorem sochy, připomínající muže v plamenech, je francouzský sochař 
maďarského původu András Beck. Ve středu 16. ledna u Památníku 
Jana Palacha proběhl Pietní akt za účasti představitelů města Mělníka, 
Středočeského kraje, škol, místních organizací a dalších hostů. A násled-
ně byly na mělnické radnici představeny dvě publikace zabývající se 
tímto tématem.  Foto: Karel Lojka

Vyhlášení výsledků literární soutěže „Moje cesta za Janem“, kterou 
v loňském roce iniciovalo zdejší gymnázium. 
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POŽADAVKY:
Vzdělání (stavebním zákonem požadováno):

 Autorizovaný architekt pro obor územního plánování nebo
a)  -

vání a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně pláno-
vací činnosti ve veřejné správě, nebo

b)   -

ru územní plánování, nebo
c)   VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky od-

povídající praxe 
  

územně plánovací činnost pod odborným vedením úředníka 
-

vací činnosti. 

OBECNÉ POŽADAVKY: 
 Příslušná splnění požadavků dle ust. § 4 zákona č. 312/2002 
Sb. (bezúhonnost)

Uživatelská znalost práce na PC
Řidičské oprávnění skupiny B vítáno

NÁSTUP: Ihned, popř. dle dohody
MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Osobně do podatelny MěÚ
 Písemně na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 
Přihlášku nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty. 
Plná znění všech výběrových řízení najdete 
na www.mestokralupy.cz, v záložce „volná pracovní místa.“

 

 

Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlásilo výběrová řízení na pozice:

1. Referent odboru výstavby a územního plánování MěÚ

2. Vedoucí oddělení silničního hospodářství a speciální silniční stavební úřad, 
      v rámci odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou
3. Referent odboru dopravy MěÚ Kralupy nad Vltavou – agenda silničního hospodářství   

Obecné požadavky, místo a způsob podání přihlášek:

 
     POŽADAVKY:

Vzdělání VoŠ nebo VŠ minimálně v bakalářském studijním programu
U vedoucího oddělení navíc doložit: koncept o své představě vedení oddělení cca 1-2 strany A4,  ověřenou kopii lustračního 
osvědčení, čestné prohlášení osvědčující skutečnosti uvedené v ust. § 2 odst. 1 písm. d) až h) lustračního zákona
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CO SE U NÁS DĚJE
BECHLÍN

Pozvání na Myslivecký ples  Mysli-
vecký spolek Podřipsko Bechlín srdečně 
zve na tradiční Myslivecký ples, který se 
koná v pátek 25. ledna v Kulturním domě 
v Bechlíně. Pro všechny tančící i netančí-
cí účastníky je kromě zvěřinového občer-
stvení připravena široká nabídka alkoho-
lických i nealkoholických nápojů včetně 
míchaných drinků! Na parket zve živá 
hudba v podání kapely FANTAZIE music. 

ŠTĚTÍ
Zdejší most čeká náročná oprava  
Rekonstrukce bude zahájena na jaře le-
tošního roku a potrvá až do srpna 2020. 
Jejím hlavním cílem je především zvýšit 
nosnost mostní konstrukce pro nákladní 
dopravu a rozšíření chodníků. Celá akce 
vyjde na 200 milionů korun a hlavním 
investorem bude Ústecký kraj. Po dobu 
uzavírky bude pro pěší a cyklisty zbu-
dován přívoz přes Labe, který bude mít 
kapacitu 40 osob a jezdit ve čtvrthodino-
vých intervalech. 

VELTRUSY
Zahájení nové sezóny na zámku  Ač-
koli stále ještě pořád vládne zima, brány 
zdejšího zámku se v pátek 1. února v den 
pololetních prázdnin již otvírají. Na tento 
den budou připraveny speciální „Rodin-
né prohlídky“. Děti školou povinné si na 
zámku budou moci oslavit svá krásná vy-
svědčení. A ti školáci, kterým se to moc 
nepovedlo, si alespoň najdou útěchu za 
svůj malý neúspěch.

ODOLENA VODA
Ples v Opeře  Kulturní komise při 
Radě města Odolena Voda pořádá pro 
všechny dámy a pány „Městský ples 
v Opeře“. Konat se bude v sobotu 2. úno-
ra od 19 hodin v restauraci Opera v Do-
línku. Na plese k tanci i poslechu již tra-
dičně zahraje Taneční orchestr OH Band. 
Hosté se rovněž mohou těšit na slavnost-
ní předtančení a samozřejmě i bohatou 
tombolu. Není ani třeba zdůrazňovat, že 
společenský oděv je podmínkou. Prosto-
ry budou po celou dobu plesu nekuřácké 
a kyvadlová doprava je v rámci města 
zajištěna. Vstupenky lze v předprodeji 
zakoupit v informačním středisku měst-
ského úřadu a v městské knihovně.

ROUDNICE NAD LABEM
Rekordní Tříkrálová sbírka  Farní 
charita Roudnice nad Labem letos organi-
zovala v pořadí již 19. ročník tradiční Pod-
řipské Tříkrálové sbírky, jež probíhala na 
Podřipsku a Budyňsku. Na cestu vyrazili 
koledníci již 3. ledna, kdy jim u vánočního 
stromu na Karlově náměstí slavnostně 
požehnal místní farář Martin Brousil. Po-
sléze zavítali do škol, školek, obchodů, fi-
rem, na úřady, do nemocnice, zařízení pro 
seniory a dalších míst potěšit a popřát li-
dem do nového roku. 108 dobrovolníkům 
z řad dětí, mládeže a dospělých z celého 
Podřipska se povedlo vybrat celkem 225 
738 Kč. Všem, kteří přispěli třeba i malou 
částkou na dobrou věc, patří vřelý dík.

(dokončení�ze�str.�1)
 Mnohdy je čin Jana Palacha považován za nesmyslný a krajní, 
ale v dané chvíli ovlivnil minimálně jednu generaci lidí a jasně 
prokázal Čechům a Slovákům, že ne všichni se smířili s totalitou. 
 Na závěr si nemohu odpustit komentář k současné politické si-
tuaci. 
 Bohužel mám pocit, že padesát let po hrdinském Palachově 
činu se pomalu, ale jistě posouváme tam, kde bychom být neměli 
a kde já být rozhodně nechci. Předsedou vlády je bývalý spolupra-
covník státní bezpečnosti a komunistická strana se stala pevnou, 
byť nepřiznanou součástí vládní koalice. Bez posvěcení dalšího 
agenta Státní bezpečnosti Vojtěcha Filipa se nic neschválí. I proto 
je důležité si čin Jana Palacha připomínat a dávat do souvislostí, 
aby se z tohoto mimořádného činu nestal pouze prázdný symbol, 
který si každý naplní podle potřeb.
 Svoboda není zadarmo, ani dnes ji nemáme trvale garantova-
nou. Každý den přicházíme o malý kousek, takže si toho často ani 
nevšimneme. Važme si proto našich hrdinů.

Ing. Veronika Vrecionová, 
poslankyně PČR

PALACHŮV ODKAZ DNEŠKU

V KRALUPECH SI PŘIPOMENULI 
OLGU HAVLOVOU

(dokončení�ze�str.�1)
 Pak pracovala jako uvaděčka  
v Divadle Na zábradlí, kde její man-
žel působil. V době Havlova vězně-
ní pokračovala místo něj v práci na 
samizdatové edici Expedice, a byla 
proto obviněna tehdejším režimem 
z tzv. podvracení republiky. 
 Jak sdělila v proslovu MUDr. 
Milena Černá, hlavním cílem Vý-
boru dobré vůle – Nadace Olgy Ha-
vlové je pomáhat lidem se zdravot-
ním postižením, lidem opuštěným a 
diskriminovaným v jejich začlenění 
do společnosti. Jako příklad pod-
pory mimořádného talentu uvedla 
příběh klavíristy Tomáše Kača. Ten 
pocházel z chudé romské rodiny 
s dvanácti dětmi ve starém novo-
jičínském činžáku. Jeho životní 

MUDr. Mileně Černé, předsedkyni správní rady Výboru dobré vůle, 
předal při slavnostním zahájení výstavy kytici květů Ing. Marek 
Czechmann, starosta Kralup.  Text a foto: J. Herain

příběh pokračuje na konzervatoři, 
Hudební a taneční fakultě Akade-
mie múzických umění v Praze a na-
konec absolvuje nejslavnější školu 
soudobé hudby – Berklee College 
of Music v Bostonu. A co víc, ta-
lentovaný pianista vyprodal nej-
proslulejší koncertní síň na světě – 
Carnegie Hall v New Yorku a natáčí  
i v hollywoodských studiích. Příběh, 
jak uvedla, si nezadá s námětem na 
velkofilm. Za to vše je vděčný kro-
mě talentu i Nadaci Olgy Havlové, 
potažmo jejím podporovatelům.  
A takových příkladů má nadace ne-

spočet, jak zakončila svůj proslov 
MUDr. Milena Černá. Tím byla ex-
pozice až do března 2019 otevřena.
Výstava s názvem „Olga Havlová –
Výbor dobré vůle“ bude v létě přene-
sena i do kralupské ZŠ Václava Ha-
vla, kde byl v r. 2018 zasazen strom 
Olgy Havlové, plnokvětá převislá 
sakura (Prunus�serrulata). Roste na 
nádvoří uvedené školy jako jeden  
z 85 toho roku vysazených okras-
ných dřevin na různých místech  
v ČR k jejím nedožitým pětaosmde-
sátinám. 
 J. Herain
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AKCE
sádrokartonové 
desky a profily 
SLEVA 46% 
lepidla BAUMIT 
SLEVA 25%
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CO SE U NÁS DĚJE

Z DENÍKU POLICIE 

Mělničtí dopravní policisté řeší 
hned několik dopravních nehod, 
jejichž příčinou byl neodstraněný 
led z nákladního vozidla.  

Z VOZIDLA ODLÉTL 
KUS LEDU

V katastru obce Lužec nad Vltavou 
došlo dne 3. ledna 2019 k dopravní 
nehodě. Neznámý řidič nákladního 
vozidla jel ve směru od Mělníka na 
Slaný. Porušil důležitou povinnost, 
kterou mu ukládá zákon a neočistil 
svůj vůz od sněhu a ledu. Za křižo-
vatkou na obec Horní Beřkovice mu 
z vozidla odlétl kus ledu, který po-
škodil čelní sklo osobního vozidla 
Škoda Octavia. Řidič nákladního 
auta nezastavil a pokračoval v jíz-
dě. Na osobním voze vznikla škoda  
5 000 Kč.

LED POŠKODIL 
ČELNÍ SKLO

Obdobná nehoda se stala o den poz-
ději 4. ledna 2019 na stejné silnici 
v katastru obce Spomyšl. I zde z ná-
věsu nákladního automobilu odlétl 
led a poškodil čelní sklo jiného proti-
jedoucího nákladního auta. Škoda se 
tentokrát vyšplhala na 150 000 Kč.
 Pozor: Odstranit sníh a led z povr-
chu vozidla je jednou ze základních 
povinností řidiče! Za porušení této 
povinnosti může být řidičům pří-
kazem na místě uložena pokuta až 
 2 000 korun. Ve správním řízení hro-
zí 2500 korun.

DOPORUČUJEME!
Před jízdou odstraňte sněhovou vrst-
vu a led z celého povrchu vozidla, 
včetně námrazy na sklech oken. 
Nejlépe ze všech, čelní okno k řád-
nému výhledu vskutku nepostačí. 
V případě zamlžení, či námrazy skel 

ODSTRAŇTE Z VOZIDLA SNÍH A LED

zevnitř tuto odstraňte také, a to před 
započetím jízdy a nespoléhejte se na 
„rychlé ofouknutí“ ventilátorem bě-
hem jízdy. 
 Při čistění oken opatrně uvolněte 
přimrzlé stěrače a i z těch námra-
zu odstraňte. Nezapomeňte na sníh 
a námrazu na světlometech, vrstva 
sněhu či ledu snižuje jejich svítivost. 
Zajistěte řádnou viditelnost regi- 
strační značky. Očistěte samozřejmě 
i zpětná zrcátka a poté zkontrolujte 
jejich správné seřízení. Odstraňte za-
chycený a umrzlý sníh za jednotlivý-

mi koly na lapačích nečistot.
 Důkladná očista platí i pro řidiče 
nákladních vozidel, dodávek, či ta-
hačů s návěsem. Především u vozi-
del s plachtovou střechou hrozí vy-
tvoření kaluže vody, která například 
přes noc snadno zmrzne v mohutný 
kus ledu. Dále se během jízdy může 
tento i několika kilogramový seg-
ment, ať již vlivem rychlosti, brzdě-
ní, tlaku vzduchu, odstředivé síly, či 
nerovnosti na vozovce bez kontroly 
uvolnit a způsobit vážné škody na 
majetku či zdraví.

Ilustrační foto

ROZTOKY U PRAHY
Roztocký masopust nabídne bohatý 
program  Tajemný, rozpustilý a divo-
ký průvod maškar všech barev a tvarů 
vypukne v sobotu 16. února. Maškary se 
setkají na roztockém zámku, spojí tancem 
na pláni Holého vrchu a zakončí svou ces-
tu zábavou v šapitó. Chybět nebude slav-
nostní narážení Masopustního speciálu 
z Únětického pivovaru, na Holém vrchu 
se uskuteční poprava Klibny, za zvuků 
fanfár proběhne korunovace Královny 
masopustu s předáním masopustního 
práva. K dobré náladě přispějí kejklíři, 
divadelníci a muzikanti. Všichni se budou 
moci ohřát v šapitó, kde až do pozdního 
večera bude probíhat pestrý program.
Muzejní kavárna opět v provozu  
Téměř po roce se znovu otevírá muzejní 
kavárna. Po prohlídce expozic muzea se 
bude možno občerstvit výbornou kávou 
i lahodnými zákusky. Kavárnu si vzala na 
starost zkušená roztocká kavárnice Kate-
řina Gotthardová z místní Kavárny Kofííí. 

SLANÝ
Pomníky jsou opět jako nové  Busta 
Bedřicha Smetany, která se nyní nachází 
na Smetanově náměstí, byla odhale-
na před devadesáti lety 28. září 1928  
u příležitosti 10. výročí republiky. Před 
Základní uměleckou školou se nachází 
další busta, která patří Antonínu Dvořá-
kovi, a která byla vytvořena roku 1941. 
Autorem obou soch byl Václav Nejtek, žák 
Bohumila Kavky, který se rovněž podílel  
i na výzdobě moderních budov ve Slaném. 
Tato sochařská díla byla bohužel delší 
dobu ponechána bez údržby. V letošním 
roce však došlo k jejich opravě a očištění, 
o které se postaralo město Slaný pod do-
hledem památkové péče.

MĚLNICKÉ VTELNO
Tajemství podzemního světa  Pro-
jekce unikátních fotografií a filmů se  
v pátek 8. února pokusí poodhalit „Lomy 
Amerika – mystérium českého krasu“.  
I díky odbornému výkladu Ladislava Laho-
dy se návštěvníci dozví mnoho zajímavého 
o romantických opuštěných jámových lo-
mech, jenž změnily původně fádní krajinu 
v jedno z nejkrásnějších a nejromantičtěj-
ších míst u nás. Vyprávění bude o trem-
pech, o jeskyňářích, o potápění a výzkumu 
temných štol, které mají svá tajemství. 
Všichni, kteří v 18 hodin zavítají do areálu 
Pivovaru NEUMANN, se dozví mnoho zají-
mavého o tomto koutu naší vlasti.

LÍBEZNICE
Zatančí i hvězdy Star Dance   Hlav-
ní událost líbeznické plesové sezóny se 
uskuteční v sobotu 26. ledna 2019 od 20 
hodin v Hale Na Chrupavce. Tradiční Lí-
beznický ples pořádá Kulturní odbor obce 
Líbeznice, zdejší Baráčníci, zahrádkáři 
a Skautské středisko Willi. K tanci i po-
slechu bude hrát KARYNA BAND. Milými 
hosty budou hvězdy Star Dance Daniela 
Šinkorová a Michal Padevět, jejichž vy-
stoupení bude jistě podnětnou inspirací 
pro všechny účastníky setkání.

V PŘÍPADU PŘEPADENÉ ČERPACÍ STANICE  
V NELAHOZEVSI PADLA OBVINĚNÍ

 zStředočeští policisté obvinili dva 
muže 
Dne 14. ledna 2019 ve večerních 
hodinách zadrželi středočeští kri-
minalisté dva muže ve věku 32 a 
26 let, podezřelé z loupežného pře-
padení benzinové čerpací stanice 
Podhořany, nacházející se u silnice 
č. 608 v katastru obce Nelahozeves, 
okres Mělník, kterého se dopustili v 
noci z 2. na 3. prosince 2018 a při 
němž jeden z nich výstřelem z krát-
ké střelné zbraně usmrtil osmapa-
desátiletou ženu – obsluhu čerpací 
stanice.
 Mladší z podezřelých byl zadr-
žen kriminalisty ve svém bydlišti v 
Kralupech nad Vltavou, starší z po-
dezřelých pak zásahovou jednotkou 

ve svém bydlišti ve Vojkovicích, 
okres Mělník.
 Dne 15. ledna 2019 bylo zaháje-
no trestní stíhání mladšího z pode-
zřelých pro zločin loupež podle § 
173 odst. 1 trestního zákoníku, kdy 
v případě odsouzení mu hrozí trest 
odnětí svobody v délce trvání 2 až 
10 let, a staršího z podezřelých pak 
pro zločin vražda podle § 140 odst. 
1, odst. 3 písm. j) trestního záko-
níku, kdy v případě odsouzení mu 
hrozí trest odnětí svobody v délce 
trvání na 15 až 20 let nebo i výji-
mečný trest. U obou obviněných byl 
vyšetřovatelem podán podnět k ná-
vrhu na vzetí do vazby.

por. Mgr. Pavel Truxa, 
tiskový mluvčí

MĚSTSKÁ ORGANIZACE ČSBS
UKONČILA SVOJI ČINNOST 

 Vše začalo již před dvěma lety 
nehorázným vyloučením dvou čle-
nů místní organizace Ústředním 
výborem ČSBS v čele s předsedou 
plukovníkem Vodičkou. Tehdy byli 
bez možnosti obhajoby, bez disku-
ze k bodu jednání vyloučeni z or-
ganizace paní Gabriela Havlůjová 
a tehdejší místopředseda ústředního 
výboru generál Vranský. Hrdina od 
Tobruku a později příslušník RAF. 
Pověstný pohár přetekl, kdy byl 
předsedou Vodičkou vyznamenán 
„policejní mlátička“ a dnešní posla-
nec Zdeněk Ondráček Medailí Za 
boj za svobodu a demokracii. 
 Někteří členové organizace ne-
končí se svými aktivitami a požá-
dali o přijetí do Spolku pro zacho-
vání odkazu českého odboje, který 
vykonává stejné poslání jako ČSBS, 
avšak v jeho čele jsou čestní a po-
ctiví lidé. Kromě bývalého předse-
dy místní organice do Spolku vstou-
pí i poslední žijící zdejší občanka, 
která se aktivně účastnila protifaši-
stického odboje, paní JUDr. Kamila 
Loydová. 

Rozhodnutím členů základní organizace Českého svazu bojovníků za 
svobodu v Brandýse nad Labem – Stará Boleslav byla ukončena její 
dlouholetá činnost. Důvodem byla nespokojenost s aktivitami celostát-
ního vedení této organizace. 
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V budově gymnázia, které si za dobu 
existence vydobylo výborné renomé 
nejen v regionu dolního Povltaví, se 
od jeho založení vystřídalo několik 
typů škol. První výraznou změnu 
zaznamenáváme roku 1970, kdy 
se tříleté střední všeobecně vzdělá-
vací školy definitivně změnily na 
čtyřletá gymnázia. Od roku 1973 
se v gymnáziu začaly vyučovat od-
borné předměty. Nejprve to byla 
elektrotechnika a ekonomie, později 
programování a průmyslová chemie. 
Gymnázium a střední průmyslová 
škola chemická tu společně existo-
valy od školního roku 1992/93. Ná-
sledně byly doplněny další školou, 
a to obchodní akademií. 
 Výrazným zlomem v existenci 
tohoto vzdělávacího zařízení bylo 
zřízení víceletého gymnázia od 
školního roku 1990/91. O přijíma-
cí zkoušky do primy je každoročně 
značný zájem a přijímán je přibližně 
každý třetí až čtvrtý uchazeč. Každo-

ročně se otevírá jedna třída víceleté-
ho gymnázia a v jednotlivých roční-
cích studuje 30 až 33 žáků.
� „Od� příštího� školního� roku�
2019/2020� u� nás� dojde� k� výrazné�
změně.� Nebudeme� již� otvírat� třídu�
obchodní�akademie,�naopak�budeme�
nabízet�studium�ve�dvou�třídách�čtyř-
letého� gymnázia� (obor� 79-41-K/41)�
s�redukovaným�počtem�26�studentů.�
V�osmiletém�studiu�budeme�tradičně�
otevírat� jedinou� třídu.� Současných�
žáků�obchodní�akademie,�dále�čtyř-
letého�i�osmiletého�gymnázia�se�tyto�
uvažované� změny� nijak� nedotknou.�
Všichni� studující� stávající� obchodní�
akademie�budou�ve�svém�studiu�po-
kračovat�až�do�maturity,“ konstato-
val RNDr. Andrej Plecháček, ředitel 
uvedené střední školy.
 Hlavním důvodem ukončení ob-
chodní akademie je obecně menší 
zájem o studium oboru, který na 
této střední škole zaznamenali. Ke 
zvýšení kapacity gymnázia naopak 

KRALUPSKÉ GYMNÁZIUM MĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

vedení školy vede rostoucí poptáv-
ka po všeobecném gymnaziálním 
vzdělání. Studium v jedné ze dvou 
nově otevíraných tříd bude zacíleno 
na společenské vědy humanitního 
charakteru a ve druhé „větvi“ pak na 
obor přírodovědný a techniku.
� „Jisté� je,� že� na� gymnázium,� 
o�které�zaznamenáváme�trvale�ros-
toucí� zájem,� budeme�moci� při� jar-
ním� přijímacím� řízení� vzít� takřka�
dvojnásobný� počet� uchazečů� než�
v�minulých�letech.�Zároveň�tak�mů-
žeme� mnohem� lépe� vyhovět� jejich�
budoucímu�zaměření�a�specializaci.�
K� tomu� poslouží� i� více� volitelných�
předmětů.� Pozitivní� zprávou� pro�
uchazeče�o�studium�určitě�je,�že�bu-
doucí�žáci�nebudou�muset�ztrácet�čas�
dojížděním�z�mělnického�regionu�na�
pražská� gymnázia.� Absolvují� u� nás�
ve�škole�přinejmenším�stejně�kvalit-
ní�přípravu�na�budoucí� vysokoškol-
ská�studia,“ soudí ředitel Plecháček 
s tím, že přihlášku musí uchazeči 
předat škole do 1.  března 2019.
 Ti, kdo nastoupí do prvního roč-
níku dvou nově otevíraných tříd  
v letošním roce, budou mít zpočátku 
vzdělávací program velmi podobný. 
To proto, aby se mohli v prvním roč-
níku po zralé úvaze rozhodnout, kam 
vlastně směřují, zda-li půjdou cestou 
humanitní, či přírodovědně technic-

Našli byste jen málo středních škol v České republice, které neotevřely 
během loňského listopadu své prostory veřejnosti, a to zejména žákům 
posledních tříd základních devítiletých škol. Dny otevřených dveří 
středních škol navštíví každoročně tisíce „deváťáků“ a budou se konat 
až do poloviny února. Platí to i o Dvořákově gymnáziu a Střední odbor-
né škole ekonomické v Kralupech nad Vltavou.

ké orientace.
� „Tímto�způsobem�chceme�vyhovět�
individuálnímu� studijnímu� profilu�
každého�nového�studenta,�a�zároveň�
tak�posilovat�jeho�silné�stránky,�tedy�
kam�zacílit�jeho�přípravu�na�budoucí�
povolání,“�říká ředitel Plecháček.
 Ve středu 6. února 2019 se bude 
i v areálu této školy na kralupském 
Dvořákově náměstí č. p. 800 ko-
nat v tomto školním roce již třetí 
den otevřených dveří. Začínat bude 
zkouškami, jak se říká nanečisto, 
aby případní adepti nabyli jistoty, že 
jsou opravdu schopni gymnazijního 
studia. Zájemci z řad rodičů mohou 
navštívit společně se svými ratolest-
mi ukázkové hodiny různých před-
mětů podle svého výběru a nakonec 
se setkat na besedě s vedením školy, 
kde jim budou zodpovězeny všech-
ny otázky týkající se detailnějších 
aspektů studia. 
 Návštěvníci se dostaví uvedené-
ho dne k registraci v přízemí školy 
v 7.30 hodin. V 8.00 hodin započne 
hodinový test z českého jazyka, od 
9.25 hodin následuje sedmdesátimi-
nutový test z matematiky. Návštěv-
níky školy odvedou průvodci z řad 
studentů v 10.50 hodin na ukázkové 
hodiny a od 12.00 hodin proběhne 
v hudebně školy beseda s vedením 
školy. Jiří Herain

BEZPEČNÁ LYSÁ
Projekt „Bezpečné město“ je postupně zaváděn ve Středočeském 
kraji z iniciativy Krajského ředitelství Policie ČR. 

Má tak směřovat ke zlepšování kvality života v daných městech, zejména 
v oblasti pocitu bezpečí občanů a důvěry v Policii ČR a městskou poli-
cii. Město Lysá nad Labem se také do této aktivity zapojilo a pro lepší 
informovanost občanů městem zřídilo webovou stránku Bezpečná Lysá  
– www.bezpecnalysa.cz, kde se občané dozví aktuální informace napří-
klad o místech, kde PČR měří rychlost, jaký je dopad trestné činnosti ve 
městě apod.

 
Město Kostelec nad Labem a obec Tišice 
ve spolupráci s VZP, hledají do společného obvodu 

dětského lékaře/ku. 

Nabízíme benefity v podobě služebního bytu, 
finanční podpory v rámci vybavení ordinace 

nebo řešení dopravní dostupnosti. 
Operativně lze jednat i o jiných formách podpory. 

Nástup možný ihned.

Kontakt:
 Kostelec nad Labem – tel.: 606 651 554, 

e-mail: josef.chalupa@kostelecnlab.cz
Tišice – tel.: 732 183 775, e-mail: tisice@tisice.cz

Studenti kralupského Dvořákova gymnázia při výuce v laboratoři  
biologie.  Foto archiv



AKTUÁLNĚ / Z REGIONU       MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   8

CO SE U NÁS DĚJE

POSTŘIŽÍN
Do divadla za pohádkou  Malé i velké 
diváky zve v neděli 17. února v 15 hodin 
do budovy obecního úřadu Divadýlko  
z pytlíčku na pohádku „O drakovi“. Hlav-
ní postavou je drak, který se chce ženit. 
Zajímavostí představení je, že všechny 
loutky jsou vytvořené z košťat, které jsou 
tak dobře viditelné a ještě více podněcují 
dětskou fantazii. 

NOVÁ VES
Masopust se blíží, chystejte masky 
Obec Nová Ves zve nejenom své občany, 
ale i občany přilehlých vesnic Miřejovice, 
Nové Ouholice, Staré Ouholice a Vepřek na 
tradiční masopustní rej. V sobotu 9. února 
si všichni dají ve 14 hodin sraz na návsi  
u kapličky, kde si budou moci zatančit či 
si poslechnout říznou muziku. Potom se 
vydá průvod obcí do sálu obecního úřa-
du. Zde si přijdou na své především nej-
mladší účastníci, neboť na ně čeká pravý 
masopustní karneval. 
Quido MC Skutečně skvělá zábava 
čeká milovníky zvláště politické satiry v 
pátek 8. února od 19 hodin v sále obec-
ního úřadu. Vystoupí zde totiž písničkář, 
glosátor, youtuber a především satirik 
známý pod pseudonymem „Quido“. Tvoří 
písničky mnoha žánrů, jak satirické, tak 
dokonce i poetické, jenž mají cit pro chyt-
lavou melodii. Jeho „Tomio“, „Zemane 
pracuj“, „Já volím StB“ či „Andrejkova 
kasička“ se staly hity sociálních sítí. Na 
svých poslechových večerech jej s obli-
bou přehrává hudební publicista Jan Rej-
žek. A tak se určitě pobaví všichni, kteří 
dokáží brát vše s humorem. Obzvláště  
politiku.

MÁSLOVICE
Masopust se zabijačkou  V sobotu 
26. ledna proběhne ve zdejší obci ma-
sopustní veselí. Od půl jedenácté dopole-
dní se bude na návsi konat pravá vesnic-
ká zabijačka s doprovodným programem. 
Její součástí budou i různé soutěže 
včetně závodů v pojídání jitrnic. Chybět 
nebudou četné atrakce pro nejmladší ná-
vštěvníky a rej masek za doprovodu řízné 
dechovky. Následovat bude jejich průvod 
po celé vesnici. Samozřejmostí je i boha-
té občerstvení, kde kromě zabijačkových 
a masopustních dobrot nebudou chybět 
horké povzbuzující nápoje. 

ZELČÍN
Pojďte s námi za zvířátky  A to v ne-
děli 3. února, kdy se od 10 hodin uskuteč-
ní komentovaná prohlídka stájí a ohrad 
zdejšího Zooparku. Návštěvníci se tak 
dozví mnoho zajímavého, jako například 
jaká zvířátka se zde chovají, co jedí, a 
jakou potřebují péči. Otevřením vrátek,  
výběhů a ohrad budou všichni pozváni  co 
nejblíže ke zvířátkům. Bude tak možnost 
nahlédnout do ubikací zvířátek, nakrmit 
je, dozvědět se něco nového nebo jiného 
či si je pohladit. Celá prohlídka potrvá 
čtyřicet minut a kdo má třeba doma ně-
jaké suché pečivo, může si je vzít sebou.
 mar

 Vyhrál v závěru minulého roku 
v kategorii jednodruhových kvě-
tových medů a měl i zcela nejlepší 
vícedruhový květový med. Stal se 
nakonec celkovým vítězem tohoto 
ročníku s akátovým medem. Bylo 
to pro něho výrazné zlepšení, pro-
tože už roku 2017 získal třetí pozici 
v kategorii jednodruhových květo-
vých medů. Zpočátku bylo včelaření 
jeho i rodiny zájmovou činností, od 
r. 2008 se záliba proměnila v trvalou 
profesi. 
 V minulých ročnících soutěže se 
posuzoval kromě kvality květových 
i medovicových medů i nejlepší de-
sign obalu a své si mohla říct i laická 
veřejnost při ochutnávce. Novinkou 
soutěže Med roku 2018 bylo zapo-
jení odborně vzdělané degustační 
poroty. Mnozí její členové prošli 
senzorickými testy a umí dokonale 
svými smysly posoudit vlastnosti 
potravin. Med z Kozomína, spádové 
obce města Kralupy nad Vltavou, je 
tedy špičkový, jak se všichni posuzo-
vatelé shodli.
 Radomír Hykl, ředitel Pracovní 
společnosti nástavkových včelařů 
CZ, uvedl: „Každý� rok� je� v� soutěži�
trochu� odlišný.� Je� to� pochopitelně�
dáno�hlavně�počasím.�Jsou�roky,�kdy�
je�hodně�medu�medovicového,�vloni�
byl�ale�díky�dlouhotrvajícímu�suchu�
velmi� málo� zastoupený.� Naopak� se�
dařilo�medu�akátovému�a�lipovému.�
Absolutně� nejlepší� byl� med� akáto-
vý�z�Kozomína,�který�ovšem�obecně�
nebývá�chuťově�výrazný�a�je�vhodný�
spíše�na�kuchyňské�zpracování.�Vče-
lař�Radomil�Rubeš�představil�v�sou-
těži�med�o�prestižní� kvalitě� i�mimo-
řádné�chuti.“
 Včelařství se rodina Rubešova 
věnuje přes čtyřicet let.� „Abychom�
mohli� nechat� na� vinětu� natisknout�
označení� Český� med,� musel� náš�

OCENĚNÍ „MED ROKU 2018“ 
PUTOVALO DO KOZOMÍNA NA MĚLNICKU
V Kulturním domě Rubín v Brně proběhlo vyhodnocení loňské celostátní soutěže „Med roku“. Jedná se  
o jedinečnou záležitost svého druhu, vznikla teprve v roce 2015. Zapojil se do ní i Radomil Rubeš z Kozomína. 

Oceněný med z Kozomína je špičkové kvality. V nové kralupské pro-
dejně medu je certifikát o prvenství v celostátní soutěži v roce 2018 
vystavený na čestném místě.  Foto: her

produkt� projít� řadou� laboratorních�
testů,�kterými�jsme�se�při�soutěži�pro-
kazovali.�Degustační�komise�posuzo-
vala�vzhled,�barvu,�chuť,�vůni�a�zda�
vše�odpovídá� tomu,�co� je�na�etiketě�
napsáno,�a�zda�med�odpovídá�i�labo-
ratorním� analýzám,“ uvádí známý 
kozomínský včelař R. Rubeš. 
 Po ukončení loňské sezóny v Ko-
zomíně stáčeli šest druhů medu. Aby 
získali vyhraněné typy medu, muse-
ly úly měnit stanoviště, aby včelky 
měly snůšku blízko. 

 Rubešovi dosud prodávali svůj 
med za každého počasí ve stánku 
u Domu dětí a mládeže Kralupy. 
Nyní si lze koupit jejich produkty 
hned za rohem na pěší zóně v kra-
lupské Riegrově ulici v již „kamen-
ném“ obchodě nebo v kozomínském 
Medomečku.
 Ocenění Pracovní společnosti  
nástavkových včelařů CZ, z. s., je 
v našem regionu jedinečné a obdi-
vuhodné. 
 Jiří Herain 

NEMOCNICI V NERATOVICÍCH
 SE DOSTALO OCENĚNÍ 

V loňském roce se do projektu „Nemocnice ČR 2018“ pořádaného 
organizací HealthCare Institute zapojilo 155 nemocnic s akutními 
lůžky z celé naší republiky. 

Hodnotilo se ve šesti kategoriích: Bezpečnost a spokojenost hospitali-
zovaných pacientů, Bezpečnost a spokojenost ambulantních pacientů, 
Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví ne-
mocnic, Nemocnice pro život a Nejlepší on-line komunikace. Umístě-
ním v žebříčku oceněných nejlepších nemocnic se může pochlubit i ne-
ratovická nemocnice. V oblasti Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců 
nemocnic se umístila jako druhá ve Středočeském kraji a v celorepubli-
kovém žebříčku se umístila na desáté pozici. V kategorii Finanční zdraví 
nemocnic se umístila na šestém místě.

KOMUNITNÍ CENTRUM 
JIŽ FUNGUJE

Hlavním cílem a výsledkem projek-
tu byla komplexní rekonstrukce pů-
vodní budovy a vznik společenské-
ho a kulturního centra života obecní 
komunity, kde budou poskytovány 
i registrované sociální služby jako 
odborné sociální poradenství a ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi. 
 Obec tak současně získala pro-
stor pro volnočasové aktivity míst-
ních spolků, aktivity matek s dětmi 
a místo pro konání obecních akcí. 
Objekt byl slavnostně otevřen v so-
botu 19. ledna a již slouží veřejnos-
ti. 
 Tento projekt byl spolufinanco-
ván Evropskou unií. red

Obec Lhotka v prosinci loňského roku zdárně ukončila realizaci akce 
„Komunitní centrum Lhotka“, která spočívala v rekonstrukci budovy 

bývalého hostince uprostřed obce 
na návsi. 
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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
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To je smutné zjištění. Pro mě není 
pochyby o tom, že význam Pala-
chova činu nebyl omezen na jednu 
konkrétní situaci roku 1969, ale 
zhodnotil se, prokázal svou motivač-
ní schopnost, když přispěl k pádu to-
talitního režimu o dvacet let později. 
Samozřejmě nikdy nezjistíme, jestli 
a jak by se změnila historie, kdyby 
komunistická moc neukázala svou 
podstatu během Palachova týdne 
v lednu 1989, ale zcela jistě mno-
ha lidem – včetně mě – agresivní a 
hysterická reakce uniformovaných 
i civilních soudruhů od bezpečnosti 
otevřela oči. 
 Palachův čin v roce 1969 zkrátka 
byl jedním z důležitých milníků na 
cestě ke svobodě, která se Českoslo-
vensku otevřela v roce 1989.

CO ŘÍKÁ JAN PALACH 
DNEŠKU

Každého jen trochu přemýšlivé-
ho člověk musí logicky napadnout 
otázka, jaký je Palachův odkaz dnes 
o dalších třicet let později. Co z něj 
zbylo, jestli je stále aktuální, jestli 
nás může v něčem inspirovat.

Devět z deseti lidí ví, kdo je Jan Palach. Vyplývá to aspoň z výsledků 
průzkumu, které před několika dny zveřejnila Česká televize. Jakkoli 
to pokládám za pozitivní zprávu, musím se pozastavit u zjištění z ji-
ných výzkumů či anket. Ukázalo se v nich totiž, že zdaleka ne všichni, 
kdo znají Palachovo jméno a čin, mají jasno i v tom, jaká byla dobová 
situace a proti čemu Jan Palach protestoval. Navíc se zdá, že nemálo 
lidí pochybuje o významu jeho oběti.

 Předně je třeba připustit, že naše 
současné podmínky jsou naprosto 
nesrovnatelné. Opravdu nečelíme 
invazi ruských tanků. Nečelíme 
frustraci ze zcela pošlapaných nadějí 
na svobodu, které přineslo Pražské 
jaro v prvních měsících roku 1968. 
Nemusíme se trápit nad mlčením 
společnosti podvolující se trendu 
„držet hubu a krok“. Ale čelíme ji-
ným hrozbám.
 Například tomu, že dnes mnoho 
lidí nevidí a ani se nepokouší vidět, 
co je pravda a co lež. Kdo používá v 
práci a politice jen triky a manipula-
ce, aby vyvolal dojem své výjimeč-
nosti, a kdo se k věcem staví poctivě. 
Nevím, jestli to lze svádět na poho-
dlnost, když naprostá většina lidí má 
doma přes klávesnici a monitor pří-
stup k neskonale většímu množství 
informací z celého světa, než mohl 
mít ve své době Jan Palach, i kdyby 
mohl chodit do všech knihoven po 
celé zemi, a nejspíš po celé Evropě 
– a to rozhodně nemohl. A přesto ne-
byl ochoten smířit se s polovičatostí, 
s životem napůl plynu, se lží jako 
běžnou metodou veřejného života, 
s budováním chiméry krásného ži-
vota plného socialistických závazků, 

PALACHŮV ODKAZ NAPLŇUJEME NEBO 
VYPRAZDŇUJEME MY SAMI

GLOSA

tun vyrobené oceli a vypěstovaného 
obilí, když lidé museli trávit čas shá-
něním naprosto základních životních 
potřeb. Proto ve svém posledním do-
pise požadoval zrušení cenzury, aby 
společnost nemohla být znovu mani-
pulována, jak bylo před rokem 1968 
zvykem.
 Přehlížení rozdílu mezi pravdou 
a lží je pro nás hrozbou i proto, že 
je možné vědomě vytvářet zdání, že 
pravda a lež jsou závislé na okolnos-
tech a za jiných podmínek mohou 
být vnímány jinak, třeba opačně. 
Nehezky se tomu říká relativizace a 
největšími odborníky na to jsou – a 
vždy byli – komunisté. To oni jsou 
schopni vydávat zmanipulovaný 
komunistický puč z roku 1948 za 
ústavní převzetí moci, zcela opo-
míjet okradení naprosté většiny lidí 
o svobodu a majetek (mnohých i o 
život) a naopak vydávat za největší 
hrůzy pokusy o nápravu těchto ne-
spravedlností po roce 1989. 

ASI BY NÁS 
NEPOCHVÁLIL

Proto by nás Jan Palach – kdyby to 
bylo možné – nejspíš nepochválil, 
kdyby zjistil, že 50 let po jeho činu 
se vláda jeho země opírá o komuni-
sty a nechá si od nich diktovat různé 

podmínky. Například jaké organiza-
ce mají nebo nemají dostat dotace na 
svůj provoz, aby mohly dál rozdávat 
pamětní medaile za vlast a svobo-
du lidem, kteří při Palachově týdnu 
nebo při podobných příležitostech 
drželi v ruce obušky a bránili lidem 
připomenout si Palachův čin. To je 
mimochodem prvotřídní relativizace 
pravdy a lži…
 Jak si tedy v těchto dnech – kro-
mě položení květin, zapálení svíček 
– můžeme jeho památku připome-
nout nejlépe? Palachova oběť ne-
bude marná, pokud se nenecháme 
manipulovat lidmi, kteří jsou proka-
zatelně manipulátory. Pokud se ne-
stáhneme do soukromí a neztratíme 
zájem o cokoli veřejného, protože 
si myslíme, že náš hlas jednotlivce 
stejně nic nemůže změnit. Pokud 
nesklopíme zrak, když je potřeba se 
někoho zastat slovem nebo činem.  
A pokud se naopak aktivně zapojíme 
do veřejného života, budeme se po-
koušet ovlivňovat dění kolem sebe, 
formulovat a nahlas projevovat své 
názory. Bránit tomu, aby ta pohodl-
nější část veřejnosti podléhala ne-
pravdám, nesmyslům, polovičatosti 
a zlobě. 
 Odkaz Palachova činu nevzniká 
sám o sobě. To my sami ho naplňuje-
me nebo vyprazdňujeme tím, jak se 
chováme.  Mgr. Martin Kupka

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města Mělník, před Památníkem Jana  
Palacha 16. ledna 2019. Foto: Karel Lojka

Uctění památky Jana Palacha se účastní i mladá generace studentů.
 Foto: Karel Lojka
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773 800 680

773 800 680

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

podpora@pocitace-pohotovost.cz

www.pocitace-pohotovost.cz

Sledujte nás také na facebooku a instagramu

MAXIMÁLNÍ VÝKON

VODNÍ CHLAZENÍ

EXTRA TICHÝ

LED OSVĚTLENÍ

HERNÍ SESTAVY
KOMPLETNĚ NA MÍRU

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT

REPASOVANÉ POČÍTAČE
Windows 10
Intel core i5od 6 490,- 

PRO VELKÝ
ZÁJEM JSME
NASKLADNILI

DALŠÍCH 500 KUSŮ

VOLEJTE NA ČÍSLO:

NOTEBOOKY

od 10 190,-
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KRALUPY CHTĚJÍ POSTAVIT 
PARKOVACÍ DŮM 

Stejně jako v uplynulých letech, se i tento rok mohou občané města těšit hned na několik zajímavých investičních akcí. 
Nejen, že začne realizace multifunkčních laboratoří na ZŠ Komenského, ale počítá se i se zlepšením dopravní situace 
ve městě. Místostarosta Libor Lesák a jeho tým totiž začali pracovat na záměru výstavby parkovacího domu. Místní 
by tak získali další volná místa pro svá auta, a díky dotaci by se ušetřilo také za náklady. 

sila. „Při� tom� došlo� také� k� vypsání�
výběrového� řízení� na� projektanta�
stavby,“� uvádí místostarosta Lesák 
s tím, že tento by měl nyní navrhnout 
tři varianty umístění tohoto domu, 
a to včetně úpravy okolí, příjezdo-
vých komunikací a chodníků, jež od 
parkoviště povedou k železniční sta-
nici.  
 Samotný parkovací dům by měl 
vyrůst na dosud nevyužité planině, 
která zůstala v blízkosti nádraží 
poté, co došlo k demolici bývalých 
jatek.� „Původně� jsme� přitom� plá-
novali�pouze�klasická�stání�pro�vo-
zidla,� jenže� výstavba� parkovacího�
domu� nám� umožní� ušetřit� spousty�

místa,�jež�pak�můžeme�využít�na�co-
koliv� dalšího,“ zdůrazňuje kralup-
ský místostarosta, který připomíná, 
že se bude jednat o velmi jednodu-
chou stavbu, a tomu bude odpovídat 
také cena. 
� „Ve� výsledku�bude�mít� celý�P+R�
maximálně� tři� patra� a� kapacitu� tři�
sta�vozidel,�z� toho�deset�míst�se�vy-
člení� invalidům� a� dalších� pět� bude�
pro�elektromobily,“�vysvětluje Libor 
Lesák, jež dodává, že radnice taktéž 
nezapomněla ani na cyklisty. Právě 
pro kola tak bude vyhrazeno přesně 
sto míst. Co se týče samotného pro-
vozu, příjezd povede přes Havlíčko-
vu ulici, po nových chodnících se 

Ilustrační foto

Zdroj:  www.infokralupy.cz

lidé dostanou na nádraží, a poplatek 
za využití bude maximálně 10 Kč. 
 Vznik parkovacího domu vyjde 
zhruba na 60–65 milionů korun, při-
čemž město by z této částky mělo 
zaplatit jen asi 15 %. Zbylé náklady 
pokryje dotace ITI Praha a okolí, 
hrazená z fondů EU, k jejímuž vy-
psání by mělo dojít v druhé polovi-
ně tohoto roku. V případě, že se do 
této doby podaří vyhotovit projekt 
a získat stavební povolení, nic by již 
nemělo bránit tomu, aby stavba za-
čala. Pokud půjde vše hladce, může 
být parkovací dům v roce 2021 ho-
tov. 

NA POČEST MĚLNICKÉMU 
CUKROVARNICTVÍ  

 
V roce 2019 uplyne 150 let od postavení cukrovaru na Mělníku. 
K významnému výročí nechal Mělnický osvětový a okrašlovací spo-
lek vyrobit symbolické upomínkové předměty – homole a kostky 
cukru. 

Jedná se o limitovanou edici, v prodeji je 100 kusů homolí a 100 kusů 
kostek cukru. Mělnická homole je vysoká 10 cm. Jedna kostka mělnické-
ho cukru má rozměry 10 × 10 × 10 cm a váží 1 kg. Homole i kostky byly 
na zakázku ručně vyrobeny přímo v mělnickém cukrovaru. Tyto unikátní 
sběratelské suvenýry jsou v prodeji jenom v mělnickém Turistickém in-
formačním centru.                                                                                    

Martin Klihavec, 
předseda MOOS

Podobně jako většinu ostatních 
měst ve Středočeském kraji, trápí 
také Kralupy nad Vltavou dlouho-
dobý nedostatek volných státní pro 
vozidla. V uplynulých letech se tak 
radnice snažila navýšit jejich kapa-
citu, a to zejména při rekonstrukci 
ulic. Vznikla tak další místa na síd-
lišti V Zátiší či v ulicích Gagarinova 
a Štefánikova. Na podzim minulého 
roku pak došlo taktéž k výstavbě par-
koviště pod Hostibejkem, jež má za 
cíl ulehčit zejména blízkému sídlišti 
Hůrka. 
 Důvod, proč všude po městě, 
i přes neustálý vznik nových, větších 
či menších odstavných ploch, přibý-
vá automobilů, je přitom velice pros-
tý. „V�současné�době,�kdy�stále�stou-
pá�počet� těch,�kdo�denně�dojíždí�do�
Prahy,�se�hlavní�město�brání�nárůstu�
dopravy� zaváděním� modrých� zón�
a�dalších�opatření.�Mnoho�lidí�proto�
raději� nechá� stát� auto� v� Kralupech�
a� dále� pokračují� vlakem,“ myslí si 
Libor Lesák, podle kterého pak chybí 
volná parkoviště pro místní občany. 
 Jako ideální způsob, jak tento pro-
blém vyřešit, se jeví právě výstavba 
parkovacího domu, a to hned vedle 
nádraží, jehož záměr již v prosinci 
loňského roku rada města odsouhla-

AŽ 300 
VOZIDEL
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VELKORYSÝ VKLAD KRALUP 
DO MĚSTSKÝCH INVESTIC 
Investiční plán Kralup nad Vltavou je obecně vytvořený vždy na základě požadavků tamních občanů, 
zastupitelů města i úředníků z dílčích útvarů radnice. Je pak na kralupském zastupitelstvu, aby rozhodlo 
o prioritách vynaložení uvolněných finančních prostředků města a časové posloupnosti investičních akcí. 
Tomu všemu předchází vytvoření projektové dokumentace, která se chystá minimálně dva roky dopředu. 

Val v Kněževsi byl oblíbeným mís-
tem pro pozorování letadel a scháze-
li se na něm fotografové, letečtí fan-
dové, ale i turisté a rodiny s dětmi. 
Z důvodu rostoucího leteckého pro-
vozu je však Letiště Praha nuceno 
zvyšovat svoje kapacity, což vyža-
duje i stavební úpravy. Strategickou 
stavbou z pohledu budoucího roz-
voje letiště je i nový produktovod 
leteckých pohonných hmot a depo 
autocisteren. Právě nově vznikají-
címu produktovodu musel původní 
kněževeský val ustoupit. 
 Po téměř devíti měsících vzni-
kl v blízkosti původní plošiny val 
nový. Je vysoký 4,5 metru a tvoří ho 
zemina o objemu 735 m3 (objem ze-
miny v původním valu byl 465 m3). 
Návštěvníci se k němu dostanou po 
nezpevněné štěrkové cestě, která 
vede od přilehlé komunikace.
� „Opětovné�otevření�valu�je�bez-
pochyby�pozitivní� zprávou�pro�mi-
lovníky� letadel� i� rodiny� s� dětmi,�
které�jsou�jeho�častými�návštěvníky.�
Do� budoucna� plánujeme� vylepše-
ní� o� dětské� hrací� prvky,� aby� malí�
návštěvníci� měli� vedle� pozorování�
letadel�možnost� další� zábavy.� Ten-
to�krok�je�v�souladu�s�dlouhodobou�
koncepcí�letiště�neustále�hledat�dal-
ší� možná� zlepšení� poskytovaných�
služeb.� Letectví� je� atraktivní� obor�
a� pozorování� letadel� při� vzletu� či�
přistání� budí� stále� u�mnohých� ob-
div,“ říká Jiří Kraus, místopředseda 

VYHLÍDKOVÝ VAL U KNĚŽEVSI
Letiště Praha otevřelo nový val určený pro pozorování letadel, který se nachází u obce Kněževes. Původní 
val musel být v květnu loňského roku zrušen, jelikož bránil stavbě produktovodu leteckých pohonných hmot 
a plánovanému rozšíření perimetru letiště. Nový val je vyšší o téměř dva metry a oproti původnímu byl po-
sunut o 51 metrů dále od přistávací dráhy.

představenstva Letiště Praha, který 
je odpovědný mimo jiné za vztahy 
s blízkým okolím letiště.  
 Letiště Praha se dlouhodobě 
snaží vycházet vstříc fanouškům 
letectví a nabízet řadu možností, 
jak pozorovat z bezprostřední blíz-
kosti vzlety a přistání zajímavých 
letadel. Kromě kněževeského valu 
se nedaleko letiště nachází i druhý 
val, který je situovaný u obce Ho-
stivice. Spotteři, tedy fotografové 
letadel, mohou využít také speciál-
ních otvorů v oplocení. Pro všechny 
návštěvníky letiště jsou pak z obou 
terminálů přístupné vyhlídkové 
terasy. Pokud chce zájemce vidět 
letadla a letištní techniku skutečně 
zblízka, může využít oblíbených 
exkurzí pořádaných Letištěm Praha, 
které zahrnují prohlídku nejzajíma-

takády. Dodavatel je zajištěný. Láv-
ka bude sejmuta a nahrazena novou 
prefabrikovanou konstrukcí. Silniční 
dopravu v této části města rekon-
strukce neovlivní, pouze chodci se 
budou muset této změně přizpůsobit. 
Stejný případ rekonstrukce mostku 
přes potok, který je ale využíván 
silničními vozidly, bude i v prostoru 
nedaleko prodejny firmy Heckl. Zde 
byla omezena nosnost a nyní zde 
nemohou projíždět kamiony a těžká 
doprava. S tím souvisí i oprava chod-
níku souběžného se silnicí ve směru 
od Přemyslovy ulice, hlavní silniční 
tepny města ve směru na Prahu. I zde 
bude rychlost rekonstrukce přízni-
vě ovlivněna možností prefabrikace 
dílů mostku. Práce by mohly začít 
již na podzim. V době oprav bude 
v této lokalitě omezena silniční do-
prava s tím, že nebude umožněn prů-
jezd vozidlům z Přemyslovy ul. do 
navazující ulice 28. října. Doprava 
bude v tomto čase vedena Růžovým 
údolím jedním směrem a druhým 
směrem do ulice Generála Klapálka. 
Připraveny jsou i další plánované 
akce nad městskou lokalitou Lobeč 
apod. Celkové investice města v roce 
2019 jsou ve výši přibližně 190 mi-
lionů Kč, dotace činí 65 milionů Kč, 
z toho silniční infrastruktura přijde 
asi na 31 milionů Kč plus chystaná 
cyklostezka z Kralup do Zákolan za 
zhruba 27 milionů Kč J. Herain

Místostarosta Libor Lesák

„V� tomto� roce�město� opět� navyšuje�
svůj� rozpočet.� Letos� dosáhne� výše�
370� milionů� korun� ve� sféře� příjmů�
a� výdajů.�Za�období�posledních�de-
seti� let� se� jedná�o�nárůst� v�hodnotě�
50�milionů�korun�proti�předcházejí-
cím�ročním�rozpočtům.�V�této�částce�
se� ovšem� promítají� i� požadavky� z�
nových�mzdových� předpisů� o� finan-
cích,� jdoucích� do� mezd� úředníků� a�
příspěvkových� organizací� města,“�
konstatoval kralupský místostarosta 
Libor Lesák s tím, že navýšení mezd 
letos činí v tomto směru 14 milionů 
korun. 
 Největší akce z pohledu návrhu 
stavebního plánu jsou v Kralupech 

zacíleny do oblasti školství. Tou 
hlavní je přístavba odborných uče-
ben a rekonstrukce školní jídelny a 
kuchyně Základní školy Komenské-
ho. Jde o investici za 80 milionů ko-
run. Realizace by měla po ukončení 
výběrového řízení začít už v březnu 
tohoto roku. Jde o učebny stávajících 
odborných předmětů, ale v jiných di-
menzích. 
� „Vyučované� předměty� v� nových�
prostorách� umožní� speciální� výu-
ku� s� pomocí� odborníků� ze� zdejšího�
technoparku� pražské� Vysoké� školy�
chemicko� -� technologické,� který�má�
sídlo�ve�středu�města�nedaleko�školy,�
a�dále�v�součinnosti�se�Středočeským�

inovačním� centrem� v� Dolních� Bře-
žanech.�Tato�novinka�je�zacílena�na�
školáky�z�Kralup�a�okolí,�kteří�mají�
oblibu,� nebo� u� nich� bude� vyvolán�
zájem� o� daný� obor� prostřednictvím�
zkvalitnění�výuky,�a�to�v�předmětech�
fyzika,�chemie�a�matematika�s�cílem�
naplnit� požadavky� zdejších� firem� o�
ty�odbornosti,�které�k�průmyslovému�
městu�v�centru�dolního�Povltaví�i�re-
gionu� Kralupsko� patří,“� konstatuje 
místostarosta Lesák. 
 Pokud se jedná o další investice 
v Kralupech, na jednom z předních 
míst je chystaná rekonstrukce lávky 
pro pěší v ulici Podřipská, poblíž 
kruhového objezdu u železniční es-

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

vějších míst letiště, jež nejsou veřej-
nosti běžně přístupná.

Roman Pacvoň
Tiskový mluvčí Letiště Praha
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VEŘEJNÉ KNIHOBUDKY V MĚLNÍKU
Každý má doma celou řadu knížek, které již přečetl, třeba i několikrát, avšak již 
mu v knihovně přebývají. A je mu líto je jen tak vyhodit. Kromě antikvariátů se 
nabízí i další možnost, jak je předat dalším čtenářům. A tou je malá „knihovna“ 

ve veřejném prostoru! Tento systém, který se již uplatňuje v řadě měst i obcí, 
funguje prostě. Stačí knihu přinést do knihobudky a vyměnit ji za jinou. 

Nebo ji tam prostě jen nechat, ať si ji může přečíst někdo další.

Určitě to ocení občané i návštěvníci 
Mělníka v jarních a letních měsí-
cích, kdy si budou moci posedět 
na lavičkách se zajímavou knížkou 
v ruce. mar

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY S MANAMANA
V edici Manamana vyšlo zatím 22 
knížek s příběhy ze Starého i Nové-
ho zákona. Každou z nich ilustroval 
originálním způsobem jiný výtvar-
ník. Edicí Manamana se snaží vyda-
vatelství Meander přispívat nejen k 
radosti ze čtení a poznávání, ale také 
k povědomí o základech evropské 
vzdělanosti a humanismu, na nichž 
stojí naše civilizace. 
 Od 10. ledna tak je možno zhléd-
nout soubor ilustrací z knih, skic 
a originálních kreseb mladých vý-

Manamana je nová edice vydavatelství Meander zaměřená na vyprávě-
ní biblických příběhů ilustrovaných mladými výtvarníky.

tvarníků na motivy biblických pří-
běhů od Ivy Pecháčkové, která je  
i autorkou legend ze staré Prahy. A to 
o Pražském Jezulátku, Pražském or-
loji či o Golemovi. Vystaveny budou 
také samotné knížky, které budou  
k dispozici k nahlédnutí. Jedná se 
o knihy „Jonáš a velryba“, „David  
a Goliáš“, „O potopě světa“ či „De-
satero přikázání“.
 Podobně jako u předcházející 
výstavy, i u této nebude chybět do-
provodný program. Chystá se ko-
mentovaná prohlídka, jež proběhne 
6. a 7. února, kdy bude pro dětské 
návštěvníky připravený doplňkový 
program s pracovním listem k vý-
stavě s tématem Babylonské věže. 
Po dobu konání výstavy budou v 
galerii i v dětském oddělení Měst-
ské knihovny Mělník k dispozici 
pracovní listy s tématy biblických 
příběhů.  Zde se děti v pondělí 18. 
února odpoledne seznámí s příbě-
hem o stvoření světa, stavbou Ba-
bylonské věže, dozvědí se, kdo byl 
Jonáš a proč ho spolkla velryba. Pro 
školáky bude určitě zajímavý pří-
běh Desatera přikázání. mar

 Pro projekt veřejných knihobu-
dek se jim podařilo získat Ateliér 
D2 pražské Vysoké školy umělec-
koprůmyslové pod vedením našich 
předních designerů Romana Vrtišky 
a Vladimíra Žáka. Studenti Ateliéru 
D2 projekt mělnických knihobudek 
zpracovávají v rámci svých klauzur-
ních prací, jenž posléze budou vysta-
veny na půdě pražské UMPRUM a 
bude možné se na ně zajet podívat 
poslední týden v lednu. Následně 
budou návrhy vystaveny v průběhu 
února i v Mělníku. Celkem se připra-
vuje čtrnáct návrhů, ze kterých by 
mělo být vybráno sedm.  
 Je to další skvělý nápad, jak oži-
vit veřejný prostor města, a to i za 
spolupráce jednoho z nejrespekto-
vanějších designových studií u nás. 

Název mělnického spolku P.U.N.K. 
nemá nic společného s příznivci hu-
debního žánru, ale znamená prostě 
slova: Park-Ulice-Náměstí-Krajina. 
Jedná se o skupinu lidí, kterým není 
lhostejná budoucnost města Mělníka. 
Zajímají je především témata jako 
veřejný prostor, kvalitní architektura, 
kultura, umění, veřejná zeleň, pří-
městská krajina, doprava ve městě, 
sociální problematika, zapojování 
občanů města do veřejného plánová-
ní, komunitní akce či veřejné debaty.

BENEFIČNÍ KONCERT 
PRO ŠARLOTKU

Mělnický klub Stará Mydlárna je již vyhlá-
šeným místem setkávání se skvělou muzikou. 
Avšak kromě parádní zábavy může takový 
koncert posloužit i pro dobrou věc. 
Proto se organizátoři rozhodli uspo-
řádat benefiční koncert ve prospěch 
jedné osůbky, které osud není příliš 
nakloněn. 

� Šarlotka� se� narodila� 3.� června�
2015� v� nemocnici� v� Pardubicích.�
Hned�po�porodu�musela�být�převeze-
na�vrtulníkem�do�nemocnice�v�Praze�
na�Karlově,�protože�měla�omotanou�
pupeční�šňůru�kolem�krku�a�byla�30�
minut� bez� kyslíku� a� pardubická� ne-
mocnice� nemá� příslušné� přístroje.�
Vyšetření� bohužel� stanovilo�diagnó-
zu�–�dětská�mozková�obrna�a�centrál-
ní�porucha�zraku.�V�Pardubické�ne-
mocnici�byli�přesvědčení,�že�Šarlotku�
umístí� do� dětského� centra� Veská� v�
Sezemicích,�ale� rodina�s� tím�nesou-
hlasila.�
� I�když�netušili,�co�vše�obnáší�péče�
o�Šarlotku,� tak� si� ji� vzali� domů.�Po�
dalších�vyšetřeních�bylo�zjištěno,�že�
má�i�skoliózu�páteře,�tím�pádem�ne-
udrží�hlavičku�a�je�stále�ležící.�Takže�
kromě�zvláštní�péče�je�potřeba�i�ne-
zbytná�rehabilitace.

 V sobotu 9. února ve 20 hodin do 
klubu zavítají hned tři kapely, které 
to zde pořádně rozpálí. Z Benešova 
dorazí hardcore-punková RV4, kte-
rá se pohybuje na pódiích již 18 let  
a má za sebou tři alba. Z blízkých 
Kralup přijede punk rocková DRUŽ-
BA, pravidelný to účastník tamějšího 
festivalu „Zelenej zákal“. A koneč-
ně z Českého ráje, konkrétně Nové 
Paky, to bude skupina HISTOS, jež 
je již tradičním hostem těchto bene-
fičních koncertů. 
 Přijďte si nejenom zařádit, ale  
i přispět na dobrou věc. Rodina by to-
tiž vytěžené peníze použila na zapla-
cení rehabilitace s koňmi v Kladru-
bech nad Labem, na asistenčního psa 
a pobyt v lázních Klimkovice, které 
bohužel nejsou hrazeny pojišťovnou 
a také na vybudování bezbariérové-
ho přístupu do domu. 
 Pojďme tak společně pomoct Šar-
lotce a jejím rodičům k lepším zítř-
kům.  Bedřich Marjanko
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I BEZELSTNÉ HRDINKY MÍVAJÍ 
SVÁ TAJEMSTVÍ... 

Výstava přiblíží zájmovou činnost 
členů a přátel Modelklubu Mělník 
p. s. Modelklub tak oslaví i připo-
mene 70 let své činnosti. Asi nejzná-
mějším počinem tohoto mělnického 
zájmového spolku je založení mezi-
národního závodu leteckých modelů 
„Velká cena Mělníka“, který byl na 
letišti v Hoříně poprvé pořádán již 
v roce 1978 a tradice vydržela až do 
roku 2016. V současné době členo-
vé Modelklubu Mělník vedou krou-
žek „Mladý modelář“ v Domě dětí, 
který je určen mladším i starším zá-
jemcům. Možná nám tak roste nová 

generace mělnických modelářů, kteří 
budou v dlouhé tradici pokračovat.
 Výstava v Regionálním muzeu 
Mělník ukáže průřez všech druhů 
modelů – leteckých, lodních i rake-
tových, ukázku  pohonných motor-
ků, radiových souprav a dalších věcí 
potřebných pro modelářskou činnost 
a proto, aby modely létaly a plavaly. 
Součástí výstavy bude i letecký tre-
nažér a interaktivní koutek.
 Vernisáž, na které se můžete těšit 
na skládání papírových vlaštovek, se 
koná ve čtvrtek 17. ledna od 17.00 
hodin. KrF

CHLAPI SI ZASE HRAJOU
MODELKLUB MĚLNÍK SLAVÍ 70 LET SVÉ ČINNOSTI VÝSTAVOU V MUZEU

KAŠPÁRKŮV SVĚT POKRAČUJE 

V té době nechybělo domácí lout-
kové divadlo snad v žádné české 
domácnosti. Loutková divadla ale 
kromě rodin s dětmi lákala i reno-
mované české výtvarníky. Na výsta-
vě se představují rodinná loutková 
divadla ze sbírky manželů Pecháč-
kových z Muzea hraček v Rychnově 
nad Kněžnou. Jejich úctyhodný fond 
čítá několik desítek proscénií, opon, 
kulis, pestrou ukázku loutek, ale také 
nábytek a interiérové doplňky scé-
ny. Výstava byla pro velký zájem 
prodloužena, a tak se je možno do 
kouzelného světa Kašpárka a dalších 
loutkových postav vydat až do 24. 
února 2019.
 mar

Expozice Středočeského muzea v Roztokách u Prahy přibližuje český 
fenomén takzvaného rodinného loutkového divadla, která se těšila vel-
ké oblibě zejména v první polovině 20. století.

Divadelní tradice Divadla pod Pal-
movkou sahá hluboko do deva-
tenáctého století. Ve vyhlášeném 
libeňském zájezdním hostinci „U 
Deutschů“, na jehož místě dnes diva-
dlo sídlí, se zřejmě již od roku 1865 
příležitostně hrávalo ochotnické di-
vadlo. Roku 1892 byla jednomu z 
majitelů hostince udělena divadelní 
koncese a od té doby se zde hrálo 
divadlo profesionálně. A posléze pa-
třila zdejší představení k důležitým 
kulturním událostem v tehdejší Praze 
– už proto, že se zde pěstovalo diva-
dlo české. Po jistou dobu zde úspěš-
ně působil dokonce i operetní soubor 
pod vedením tehdejší „první dámy 
operety“ Marie Zieglerové, který se 
zapsal do dějin první inscenací „Ve-
selé vdovy“, uvedené nedlouho po 
vídeňské premiéře. Divadelní pod-
nikání v Libni povětšinou provázely 
finanční potíže, a tak první období 
libeňského profesionálního divadla 
skončilo již v roce 1909, kdy bylo 
divadlo uzavřeno. K jeho obnovení 
došlo až  27. října 1949, kdy zahájilo 
Městské a oblastní divadlo zkušební 
provoz a posléze pod názvem Diva-
dlo S.K.Neumanna působilo dalších 
padesát let. Dramaturgie divadla se 
snažila kombinovat lidovost s umě-
leckou náročností, a postupně tak 
divadlo získávalo svůj osobitý umě-
lecký charakter a stalo se i jakousi 
líhní významných hereckých osob-
ností, které ovlivnily tvář moderního 
českého divadla. Po Listopadu 89 
bylo přejmenováno na Divadlo pod 
Palmovkou a po překonání různých 
peripetií, zejména poškození budovy 

následky povodní vstupuje již do 71. 
sezóny. A to i díky současnému  ředi-
teli Michalovi Langovi, za jehož pů-
sobení byl nově vybudován herecký 
soubor složený ze zkušených a popu-
lárních herců i nadějných hereckých 
osobností. 
 Po komedii „Pusťte Donnu k ma-
turitě“ představí ve čtvrtek 24. ledna 
od 19 hodin mělnickým divákům 
tentokrát klasiku. A to inscenaci 
Henrika Ibsena „Nora“. Manželství 
Nory a Torvalda Helmerových se 
zdá být vzorově šťastné. On dělá 
kariéru a ona je tou nejroztomilejší 
oddanou manželkou, jakou si ctižá-
dostivý muž může přát. Leč v nedáv-
né minulosti se Nora v zájmu svého 
manžela dopustila drobného podvo-
du. A teď je v pasti vyděrače. 
 Slavná Ibsenova hra, která byla 
ve své době naprosto skandální, je 
dnes kupodivu stále aktuální. Závě-
rečné rozhodnutí ženy Nory působi-
lo tehdy „nemravně emancipovaně“  
a autorův ironický nadhled se v sou-
časnosti týká nejen tohoto rozhodnu-
tí, ale už i samotné panenky Nory. 
Režie se ujal Jan Nebeský, jehož 
předešlé ibsenovské inscenace byly 
vysoce ceněny a dočkaly se uznání 
i na prestižních mezinárodních fes-
tivalech. Sám Jan Nebeský získal 
za režii Nory ocenění Divadelních 
novin 2016/2017. A hlavní předsta-
vitelka Tereza Dočkalová obdržela 
Cenu Thálie 2017 za mimořádný je-
vištní výkon. 
 I tato skutečnost svědčí o tom, že 
diváky čeká mimořádný kulturní zá-
žitek. mar

Již podruhé v tomto měsíci se v mělnickém Masarykově kulturním 
domě uskuteční představení pražského Divadla pod Palmovkou. Proto 
není na škodu tuto divadelní scénu několika řádky představit. 
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HERCEM JOSEFEM DVOŘÁKEM
NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S...

Další setkání tohoto již oblíbeného cyklu opět proběhne ve čtvrtek 14. února  
od 19 hodin v areálu brandýského zámku. 

Josef Dvořák patří k nejvýraznějším 
osobnostem českého humoru na jevišti, 
v televizi i filmu. Představil se v celé 
řadě úspěšných komediích sedmdesá-
tých let, z nichž možno jmenovat „Parta 
hic“, „Hop a je tu lidoop“ či „Buldo-
ci a třešně“. V letech 1972-1990 patřil  
k oporám hereckého souboru Divadla 
Semafor, kde původně hrál po boku Jiří-
ho Suchého a Jitky Molavcové v proslulé 
„Kytici“ či „Čarodějkách“. Později však 
kolem sebe soustředil samostatnou he-
reckou skupinu, která se pak stala zákla-
dem pro založení Divadelní společnosti 
Josefa Dvořáka, s níž pořádá dodnes zá-
jezdová představení. Z jeho divadelních 
her stojí za zmínku „S Pydlou v zádech“, 
„Lucerna aneb Boj o lípu“ nebo „Čo-
chtan vypravuje“. Právě vodníci se stali 
jeho doménou v mnoha pohádkách či 
seriálech, z nichž možno jmenovat také 
již legendární „Arabelu“. Koncem 80. let 

dokonce natočil „Vodnickou školu Jose-
fa Dvořáka“. 
 Do podvědomí diváků vstoupil nej-
více díky obrazovce, zejména účastí  
v televizních seriálech, kde hrál i role  
s dramatičtějším zabarvením, byť s ko-
mediálním podtextem, z nichž možno 
zmínit nestárnoucí „Byli jednou dva pí-
saři“, v němž prokázal své herecké umě-
ní či stále populární „Nemocnice na kraji 
města“ a „Cirkus Humberto“. Své umě-
lecké kvality a to, že není „pouze“ komi-
kem, předvedl v televizním filmu Jiřího 
Hubače „Hřbitov pro cizince“, kde ztvár-
nil hlavní postavu bývalého anglického 
letce Vildy Semeráda. Nejmladší diváci 
jej znají nejenom coby vodníka, ale i z 
večerníčků, kde namluvil Maxipsa Fíka 
či Boba a Bobka, králíky z klobouku. 
 Není tak pochyb, že to opět bude za-
jímavé setkání, neboť jeho vyprávění má 
tu pravou „šťávu“. mar

Příběh nejslavnější české cestova-
telské dvojice H+Z se datuje od 
roku 1938, kdy se dva čerství ma-
turanti seznámili na schodech před 
Vysokou obchodní školou v Praze. 
Zrodilo se celoživotní přátelství. 
Během okupace, kdy byly vysoké 
školy uzavřeny, studovali jazyky, 
překreslovali nedostupné mapy 
a pracovali na tajném plánu „5“ 
(pět kontinentů). Po dostudování 
v roce 1946 předložili ředitelství 
automobilky Tatra, ministerstvům 
a úřadům dokonale zpracovaný 
plán cesty kolem světa. Na první 
etapu, do Afriky a Ameriky, vyrazili 
nejmodernějším automobilem čes-
koslovenské výroby jako obchodní 
zástupci Tatry. Z Prahy odstartova-
li 22. dubna 1947. Tři a půl roku 
sjednávali kontrakty, vytvořili 702 

PAN MIROSLAV ZIKMUND SLAVÍ 100 LET! 
ZNÍ TO NEUVĚŘITELNĚ, ALE JE TO TAK! VE ČTVRTEK 14. ÚNORA OSLAVÍ TATO CESTOVATELSKÁ LEGENDA STÉ NAROZENINY.

chodu Jiřího Hanzelky v roce 2003 
Miroslav Zikmund ještě napsal spo-
lečně s cestovatelem Miroslavem 
Náplavou knížku „Sloni žijí do sta 
let“.
 Toto výročí si nenechal ujít ani již 
populární cyklus LiStOVáNí, jenž 
tak z pestrobarevné žánrové palety 
udělal jednu výjimku. A tou je prá-
vě cestopis. Popasovat se s kniha-
mi, které více než po padesáti letech 
upravil Miroslav Zikmund, byla pro 
autory cyklu opravdová výzva. Cí-
lem tohoto pořadu „Legenda Z+H 
(Miroslav Zikmund a Jiří Hanzel-

ka)“ je oba přiblížit dnešním gene-
racím, kterým vše připadá tak sa-
mozřejmé a netuší, že byli a navždy 
budou opravdoví „frajeři“. Vždyť 
putovali bez mobilů, internetu 
a GPS! Pro dnešní mladou generaci 
nepředstavitelné… Legenda Z+H 
v českém cestopisu proto nikdy ne-
pomine. A jak už to s LiStOVáNím 
bývá, dá se s tím očekávat i spousta 
legrace.
 A tu si jistě  užijí i mělničtí di-
váci v neděli 10. února od 18 hodin 
v hudebním sále Masarykova kul-
turního domu. mar

rozhlasových a 293 novinových re-
portáží, natočili 3 celovečerní filmy. 
Po návratu se pustili do zpracová-
ní přivezených materiálů a příprav 
druhé etapy, na kterou vyrazili 22. 
dubna 1959.  V době největší slávy 
na jejich přednášku přišlo neuvěři-
telných 11 000 lidí. Filmy v kinech 
byly stále vyprodané, knížky vychá-
zely ve statisícových vydáních. 
 Avšak jak to bývá u nás „ob-
vyklé“ u významných osobností, 
hvězdná kariéra cestovatelů, spi-
sovatelů, fotografů a filmařů skon-
čila pro jejich nesouhlas s okupací 
Československa sovětskými vojsky 
v roce 1968. Kromě toho jim popu-
laritu u tehdejších mocipánů nepři-
dala ani publikace „Zvláštní zpráva 
č. 4“, jenž byla napsána v roce 1964 
na základě jejich předchozí cesty 

Málokdo ví, že se Josef Dvořák vyučil nejprve automechanikem, 
což využil i ve své herecké profesi zvláště v dnes již kultovním 
filmu „Jáchyme, hoď ho do stroje“, kde ztvárnil  automechanika 
Bédu Hudečka. Foto: archiv

po SSSR, na přímý pod-
nět L. I. Brežněva, a ko-
pii dostali českoslovenští 
straničtí a vládní předsta-
vitelé. Knihy připravené 
k vydání už nikdy nevy-
šly, další filmy se neod-
vysílaly a nastalo dvace-
tileté období zákazu. Až 
po listopadu 1989 se Mi-
roslav Zikmund dvakrát 
vydal do Austrálie, v roce 
1996 na Sibiř a o čtyři 
roky později na Šrí Lanku 
a Maledivy. A opět moh-
ly vyjít jejich cestopisy. 
V roce 1999 převzali 
z rukou prezidenta Vác-
lava Havla Medaili Za 
zásluhy II. stupně. Po od-
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ANDĚLSKÁ KOMEDIE O ŽIVOTĚ
Komedie o životě, který protekl mezi prsty – tak je možno charakte-
rizovat divadelní inscenaci „Moje hra“ Petra Abraháma, která měla 
svojí premiéru v Divadle Kalich v lednu 2012 a v režii Jana Kačera se 
představili naši přední herci.

Slavný spisovatel Josef Jankulovski 
opustil tento svět nečekaně a s po-
měrně starosvětským přáním: chtěl 
po své partnerce, aby uspořádala 
soukromou smuteční slavnost na 
jeho počest. V obývacím pokoji se 
proto u rakve  „mistra“ schází šest 
žen různého věku, postavení i světo-
názoru, z nichž každá sehrála v živo-
tě vyhlášeného bonvivána osudovou 
roli… Magie divadla umožní Jan-
kulovskému už z „druhého břehu“ 
mluvit s jeho poslední ženou. Na 
rozdíl od nás obyčejných smrtelníků 
tedy oba mají vzácnou možnost říci 
si spoustu věcí, na které v každoden-
ním shonu nemáme či lépe řečeno 
kolikrát možná nechceme mít čas, 
a u kterých zpětně litujeme, že jsme 
je nestihli vyslovit.
 Situační komedie odkrývá s nad-
hledem, odzbrojující upřímností a  
především s humorem zákoutí vzta-
hu muže a ženy. Současně fandí ži-

Máte chuť na rychlou, zdravou a pestrou svačinku nebo chcete něčím 
dokonalým pohostit Vaši návštěvu? Pak tahle frittata od JídloJinak je 
přesně to pravé, co hledáte! 

RAJČATOVÁ FRITTATA
VAŘÍME ZDRAVĚ S JÍDLOJINAK 

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

ZDRAVÉ JÍDLO

www.jidlojinak.cz 605 191 344 

Toužíte po změně postavy?

Neradi vaříte nebo jen nemáte nápady, 
co si k jídlu pestrého připravit?

Trávíte mnoho času v kuchyni a nákupem
potravin a raději byste tento čas věnovali
sobě nebo rodině?

Chcete změnit životní styl, získat více 
energie a udělat něco pro své zdraví?

Aktivně sportujete a hodil by se Vám 
individuální stravovací plán?
Chcete řešit lépe stravování v zaměstnání?

Staňte se naším klientem a můžete si objednat přesně to, co zrovna potřebujete!

Nastartujte se s námi!

DO KRABICKY

votu: za jeden vyhaslý nabídne hned 
dva nové!
 V hlavní roli charismatického 
Mistra Jankulovského zazáří jedna 
z největších hvězd českého herectví 
Jiří Bartoška, který přijal divadelní 
roli po dlouhých letech. Herec, kte-
rý je známý tím, že s přijetím role na 
divadle hodně šetří. O tomto svém 
rozhodnutí řekl:� „Celou� hru� pořád�
ležím.� Není� těžké� vzhledem� k� popi-
sovanému�ději�pochopit,�v�čem.�Ale�
bez� legrace.� Jsem� rád,� že� vznikla�
takhle�kvalitní�původní�česká�hra.�To�
se�neděje�samozřejmě.�Hlavně�tento�
důvod�mě�přesvědčil.“
 Ne jinak se určitě o tom přesvědčí 
i diváci, kteří zavítají do kulturního 
domu Vltava v Kralupech nad Vl-
tavou v úterý 5. února od 19 hodin.  
A to i proto, že se kromě Jiřího 
Bartošky představí i další plejáda 
známých herců jako Jana Janěková 
ml., Nina Divíšková či Radana Her-
manová, Zuzana Bydžovská, Adéla 
Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla 
Koutná a Martin Kubačák.
                                                                                       mar

• doba přípravy:  max 30 minut
• počet porcí: 2 porce

 z Ingredience
• 4 vejce
• 2 velká rajčata
• 4 plátky kvalitní šunky 
 (min 90% masa )
• 4 plátky max. 30 % eidamu
• sůl
• pepř
• 1 hrst čerstvé bazalky 
• pečící papír
• forma na pečení

 zNa servírování
• 1 hrst vyprané bazalky

 z Postup přípravy
Rajčata omyjeme a nakrájíme na 
proužky. Šunku a sýr nakrájíme na 
kostičky. Bazalku vypereme a na-
trháme. Vejce v misce promícháme 
tak, aby se spojil bílek se žloutkem.
Rajčata, šunku, sýr a bazalku smí-
cháme s vejci  a dle potřeby osolíme 
a opepříme. Následně si připravíme  
pečící papír a formu na pečení. Do 
formy vložíme pečící papír a na něj 
vylejeme směs. Poté vložíme do vy-
hřáté trouby na 170 stupňů, kde frit-
tatu pečeme 1–20 minut. 
 Hotovou frittatu naporcujte a ser-
vírujte na bazalkové lůžko.
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Rádi bychom se představili. Jsme rodinka Berkových - táta Olda, mam-
ka Verča a kluci Olík (6 let) a Vojta (3 roky). Když jsme byli 2, chodi-
li jsme po horách. S batohem a spacákem jsme vyráželi do hor a lesů. 
S příchodem dětí se vše zkomplikovalo. Turistika s kočárkem, později 
s nosítkem, ale už ne “na divoko” , s ohněm a pod převisem. Přehodnotili 
jsme tedy možnosti, jak společně a především aktivně trávit čas. 

Ke kolu jsme připojili vozík a roz-
hodli se tuhle možnost vyzkoušet. 
A ejhle... ono to jde a Olíkovi se 
to líbí. Začali jsme s výlety oko-
lo „komína“ a brzy i na víkend do 
Drážďan, dokonce i s přespáním ve 
stanu. Olík si cyklovozík doslova 
zamiloval. Když se narodil Vojtík, 
trnuli jsme co na vozík řekne on. 
Když bylo Vojtovi 6 měsíců a mohl 
sedět, koupili jsme do vozíku vlož-
ku – „miminkovník“ a vyrazili jsme 

RODINKA NA CESTÁCH

na první delší cestu. Týden na kolech 
s dvěma miminama a nočníkem.
 Vlakem do Olomouce. Odtud 
vedla trasa do Bratislavy a přes Ví-
deň zpátky do Česka s cílem v Tiš- 
nově. Za 7 dní jsme ujeli, hlavně po 
cyklostezkách, 650 km. Spali jsme ve 
stanu i v chatce, počasí nám moc ne-
přálo, ale vše jsme zvládli ve zdraví.
 Ještě ten rok padlo rozhodnutí vy-
razit dokonce na dva týdny. Nadchl 
nás článek o cestě po Labské cyklos-

CESTUJTE S MĚLNICKEM

Foto z rodinného 
archivu Berkových.

tezce. Po té můžete dojet od pramene 
Labe až k jeho ústí do moře. O ně-
kolik týdnů později už jsme seděli 
ve vlaku do Berlína. Po Německu 
jsme nikdy na kole nejezdili, nebyli 
jsme si jistí, jak kluci budou reagovat 
na tak dlouhou cestu a co nás čeká. 
Trasa vedla do Hamburku a dál do 
Cuxhavenu, který leží u moře. Pak 
už jen proti proudu Labe zpět do 
Česka. Bylo horké léto, my se kou-
pali, kde to jen šlo,  jedli zmrzlinu 
a klukům stavěli na hřištích. Průjezd 
českou hranicí pro nás byl vyloženě 
euforický. Po 16 dnech a 1 515 km 
na tachometru jsme byli doma a cy-
klocestování jsme naprosto propadli. 
V únorovém čísle se můžete těšit na 
vyprávění o dalších cyklocestách.

 zSledovat nás můžete na našem 
facebookovém profilu @Berkovi-
nakolech.

Občas mi přijde, že je mělnická móda trochu nuda, přitom 
se stačí podívat na internet, co je zrovna trendy.

KABÁTY V HLAVNÍ ROLI

Zdroj a foto: www.different.cz

MÓDNÍ POSTŘEHY

Zaměřila jsem se na kabáty, protože jsou elegantní a venku je na 
ně ideální počasí. Pokud máte doma pouze jednobarevný kabát, 
který neurazí ani nenadchne, tak zpozorněte.
 V tomto roce se na scénu vrátily tvídové a kostkované vzory, 
takže prohrabte babičce půdu a třeba najdete módní poklad. Dal-
ším letošním hitem je trošku divočina, a to zvířecí vzory, zejmé-
na leopardí nebo tygří vzor.  In jsou také chlupaté kabáty, které 
připomínají například ovčí kůži, nebo medvědí kožíšek.
  Milé dámy, pojďme ty mělnické ulice trochu rozsvítit nějaký-
mi zajímavými kousky a nápaditými outfity.
 Viktorie
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

BROŇA MÍŠA

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

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

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

 zBROŇA
Sympatická dvouletá Broňa je ta-
kové malé tornádo, které potřebuje 
být neustále v pohybu. Tato velice 
temperamentní slečinka by se proto 
velmi hodila na psí sporty jako je 
třeba agility. Vzhledem ke svému 
temperamentu a nikdy neustávající-
mu přívalu energie hledá hodně ak-
tivní lidskou smečku, která jí bude 
věnovat dostatek času a zajistí jí i 
odpovídající výcvik.  Při pravidel-
ném venčení se snaží být čistotná, 
ale ještě bude potřeba na čistotnos-
ti zapracovat. Broňa se nesmí začít 
nudit, mohlo by se pak stát, že bude 
vymýšlet nějaké lumpárny. Je to ve-
lice přátelská a učenlivá fenka, která 
většinou s ostatními pejsky nemá 
problém, ale fenky si vybírá. Koč-
ky ve své přítomnosti nesnese a má 

snahu je lovit. Pro Broňu proto hle-
dáme trpělivé aktivní páníčky, kteří 
jí zaměstnají a dají jí do života řád. 

 zMÍŠA
Míša je mladý rošťák, který má svou 
hlavu. Zpočátku je k novým lidem 
nedůvěřivý a bojí se, ale po rozkou-
kání se z něj stane neskutečný mazel, 
který se dožaduje pozornosti. Když 
se zrovna nebudete dívat, nebo bude 
na zahradě sám a bude se nudit, bude 
nejspíš jen přemýšlet nad tím, jakou 
lumpárnu provést, nebo ještě lépe, 
jak se co nejrychleji vypařit. Je vy-
nikající šplhoun a skokan do výšky, 
takže překonání běžného pletivo-
vého plotu nebo zídky pro něj není 
absolutně žádný problém. Základní 
povely zřejmě zná, ale poslouchat 
moc nechce. To znamená, že udě-
lá jen to, co v danou chvíli uzná za 

BARUNKA

Milí čtenáři, jak už to tak většinou bývá, nový rok je časem změn a nových úkolů. Drobné změny zaznamenáte i v „oddecho-
vé“ části měsíčníku Mělnicko. Rubriku „s pejsky“ jsme ale nedokázali vyškrtnout. Věříme, že ani tento rok nebude nudná 
a že alespoň pár opuštěných pejsků najde svého vysněného dvounožce.

 Odstraňujeme sníh a námrazu 
na stálezelených keřích, případně 
koniferách, aby se nerozlomily, u 
sloupových forem je dobré větve 
svazovat. Sníh může poškodit i 
dřeviny v nádobách na terase nebo 
balkóně, také holomráz citlivé dře-
viny silně poškozuje, proto je tře-
ba vědět, které  rostliny je vhodné 
na zimu umisťovat do bezmrazých 
prostor s dostatkem světla.
 Za bezmrazých dnů můžeme 
začít s průklestem u okrasných dře-
vin, ale pozor, u keřů kvetoucích na 
jaře odstraňujeme pouze suché a 
odumřelé výhony, pokud si nejsme 
jisti, je vhodné počkat s řezem až na 
předjaří.
 Můžeme začít s řezem starších 

stromů jabloní a hrušní, které  jsou 
zanedbané nebo které mají malé 
přírůstky.  Odstraňujeme  hlavně 
křížící se,  zahušťující, převislé a 
odumřelé větve. U stromů, které 
vykazují větší roční přírůstky než 
30 cm ponecháme provádění řezu 
na období dubna. Případné brzké 
provádění řezu u těchto stromů v 
období ledna až března vede k malé 
plodnosti, vyprovokování velkých 
přírůstků v následující vegetaci a  
fyziologických poruch u plodů.
 V těchto měsících provádíme též 
pravidelnou kontrolu uskladněného 
ovoce a zeleniny, vyřazujeme veš-
keré poškozené plody. Ve skladě 
udržujeme teplotu v rozmezí 2 až 
5°C a vzdušnou vlhkost kolem 90 

LEDEN NA ZAHRADĚ
RADY DO ZAHRADY

ji psím jedináčkem. Energie má na 
rozdávání a temperamentu tak za tři 
psi, v aportování je jasnou přebornicí 
a jen tak se jím neunaví. Zvládá pár 
základních povelů, ale s výcvikem je 
potřeba pokračovat, aby dostala do 
svého života řád. Barunka umí být 
paličatá a občas ukáže svoji domi-
nantní stránku. I přesto všechno je to 
však skvělá společnice i veliká maz-
livka. Soužití s dětmi by měla zvlád-
nout. Psi a ostatní zvířata s největší 
pravděpodobností nesnese. 

Jitka Kovaříková, red.

vhodné. Míša proto hledá domov, 
kde mu nabídnou lásku a porozumě-
ní, ale také pozitivně vedený výcvik. 
Nejlépe bude Míšovi v RD se zahra-
dou a opravdu dobrým oplocením 
bez dalších psích kamarádů, ideální 
bude, pokud bude mít volný přístup 
do domu. 

 zBARUNKA
 Barunka je dospělá psí dáma, 
která ví, co chce a moc dobře ví, že 
ne každý psí kámoš jí sedí a tak je 
pro jistotu raději od začátku prudí. 
V nové rodině proto bude nejradě-

% a dostatečně větráme. Ovoce je 
nutné skladovat odděleně od zeleni-
ny, aby nepřijímalo její pachy.
 Uskladněné hlízy jiřinek, mečí-

ků, begónií apod. pravidelně kont-
rolujeme z hlediska výskytu sklád-
kových chorob (plísně, hniloby).
 Petr Kumšta
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UDRŽELY LIGU 
PRO KRALUPY NA DALŠÍ SEZÓNU
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  1. Hořovice 11 8 0 3 97:69 24
 2. Sadská 11 8 0 3 103:61 24
 3. Lochovice 11 6 1 4 84:83 19
 4. TTC Kladno 11 6 0 5 80:71 18
 5. Neratovice 11 6 0 5 79:73 18
 6. Roztoky 11 5 2 4 89:82 17
 7. Brandýs n. L. B 11 5 0 6 75:75 15
 8. Sn. Kladno 10 5 0 5 75:79 15
 9. Lány 11 4 1 6 76:97 13
 10. Odolena Voda 11 2 1 8 70:101 7
 11. Hudlice 11 2 1 8 63:100 7
 12. Příbram    odstoupila ze soutěže

  1. Čáslav 12 10 1 1 135:81 31
 2. Ml. Boleslav B 12 9 0 3 144:72 27
 3. Kutná Hora B 12 8 2 2 116:100 26
 4. Městec Králové 12 8 0 4 121:95 24
 5. Mn. Hradiště C 12 8 0 4 124:92 24
 6. Bělá p. Bez. C 12 7 1 4 126:90 22
 7. Dol. Beřkovice 12 5 1 6 92:124 16
 8. Neratovice C 12 4 0 8 94:122 12
 9. Krchleby B 12 3 1 8 90:126 10
 10. Brandýs n. Lab. D 12 3 0 9 91:125 9
 11. Ořech 12 2 0 10 75:141 6
 12. Všetaty 12 2 0 10 88:128 6

  1.  Říčany 12 10 1 1 116:58 31
 2.  Kolín C 12 9 1 2 105:55 28
 3.  Sadská B 12 6 1 5 99:84 19
 4.  Mn. Hradiště B 12 6 1 5 89:86 19
 5.  Krchleby 12 6 1 5 94:95 19
 6.  Kibice n. Cidl. 12 6 0 6 79:95 18
 7.  Brandýs n. Lab. C 12 5 3 4 96:83 18
 8. Bělá p. Bez. B 12 5 1 6 91:92 16
 9. Velké Popovice 12 5 0 7 79:100 15
 10. Neratovice B 12 4 1 7 73:96 13
 11. Zruč n. Sáz. B 12 3 1 8 77:100 10
 12. Kosmonosy 12 1 1 10 59:113 4

STOLNÍ TENISTÉ NERATOVIC SI POLEPŠILI
 Druhou polovinu zahájily Nerato-

vice na domácích stolech v derby 
s nedalekou Odolena Vodou. 
Neratovičtí úvodní zápas odvet 
zvládli a v sousedském derby po-
razili „Odolku“ 10:4.
 Zápas začal lépe pro soupeře, kte-
rý vyhrál úvodní singly a vedl 3:1, 
Jenže dalších šest dvouher vyhrály 
Neratovice a zápas otočily na 7:3. 
Závěr si už pohlídaly a připsaly si 
další tři body, které je v divizi posu-
nuly až na páté místo. Béčku Nera-
tovic se v krajské I. třídě už tolik ne-
dařilo. V zápase o osmé místo v Bělé 
pod Bezdězem uhrály Neratovice B 
jen dva body, a to na bodové vylep-
šení v tabulce nemohlo stačit. Ještě 
hůře dopadly ve II. třídě Neratovice 
C, které byly hostem lídra soutěže  
v Čáslavi. Ta nedala Neratovicím 
šanci a snadno vyhrála 18:00. pet

 zDIVIZE
Výsledky 12. kola: TJ Neratovice – Odolena Voda 10:4 
(čtyřhry 1:1) body: Jan Dvořák ml. 3, Glogar 2, Zd. Dvo-
řák 2, Ehl 2 – Bochňák 2, Kulíšek 1. TTC Kladno – Ho-
řovice 6:10, Brandýs n. Lab. B – Sadská 5:10, Hudlice 
– Roztoky 9:9, Lány – Lochovice 9:9.

 zKRAJSKÁ I. TŘÍDA
Výsledky 12. kola: Bělá p. Bez. B – TJ Neratovice B 
10:2 (čtyřhry 2:0) body Neratovic B: Michal 2. Říčany – 
Sadská B 10:5, Kolín C – Mn. Hradiště B 10:4, Krchleby 
– Kosmonosy 10:5, Zruč n. Sáz. B – Brandýs n. Lab. C 
0:10, Libice n. Cidl. – Velké Popovice 5:10.

 zKRAJSKÁ II. TŘÍDA
Výsledky 12. kola: Čáslav - TJ Neratovice C 18:0, Městec 
Králové - Dolní Beřkovice 13:5, Ořech - Mn. Hradiště C 
6:12, Krchleby B - Bělá p. Bez. C 8:10, Ml. Boleslav B - 
Brandýs n. Lab. D 12:6, Kutná Hora B - Všetaty 10:8.

Kralupské volejbalistky ve věku 15 až 16 
let působí i letos v ligové soutěži. Podle tre-
néra Davida Němce se jedná o dvacetiletou 
„šňůru“ nepřerušené účasti v této prestižní 
soutěži kadetek. Je nasnadě, že se v týmech 
vystřídaly desítky hráček uvedeného věku. 

 V domácím prostředí odehrály Kralupan-
ky v sobotu 19. ledna poslední dva zápasy 
základní části ligy se soupeřkami ze Slavie 
Hradec Králové. Střetnutí s nimi v tělocvič-
ně Základní školy Generála Klapálka se pro 
domácí hráčky nevyvíjelo dobře. První set 
domácí děvčata prohrála, když se jim neda-
řilo likvidovat smeče soupeřek, následovaly  
i nepřesné přihrávky, a to se odrazilo ve skóre 
15:25 bodům. 
 Ani ve druhém setu nebyly domácí na 

rozdíl od hráček z Hradce Králové, které do 
ligové soutěže vstoupily jako nováček, úspěš-
né. Stav na konci druhého setu nebyl lichoti-
vý – 19:25 bodům. Třetí set byl oboustranně 
lepší, volejbal se stal líbivějším s ohledem na 
časté delší výměny na kurtu, které byly divác-
ky atraktivní. Ze hry ale vytěžily jen dívky  
z Hradce Králové, které dotáhly set do stavu 
15:25 bodům. Tím docílily výhru 0:3 na sety.
 Škoda prohraného úvodního zápasu Kra-
lupanek. O postupu domácích tedy mohl 
rozhodnout jen úspěšný odvetný zápas.  
A ten kralupská děvčata zvládla. Vyhrála sety 
v poměru 3:2 a tie-break skončil výhrou 15:6. 
Kralupské volejbalové kadetky postoupily do 
elitní skupiny soutěže a udržely si ligu pro se-
zonu 2019/2020. 
 J. Herain

Kralupská hráčka Kateřina 
Kotrčová (č. 18)  
úspěšně odráží smeč  
královéhradeckého týmu. 
Foto: J. Herain

TRÉNOVÁNÍ TENISU 
- MĚLNÍK

 
CHCETE SE VY NEBO VAŠE DĚTI 

NAUČIT HRÁT TENIS? 
BEREME JAK ZAČÁTEČNÍKY, 

TAK I POKROČILÉ HRÁČE

Viktorie Beková 
– tenisová trenérka 2. licence

Telefon: 604 344 669 
– preferuji SMS

Email: trevanitenis@email.cz
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V sobotu 26. ledna 2019 uspořádají 
mělničtí turisté již 44. ročník oblíbe-
né turistické akce Přechod Nedvězí. 
Letošním místem startu bude měs-
to Dubá, ležící severně od vrcholu. 
Z něj povede základní trasa  dlouhá 
11 kilometrů, po červené turistické 
značce k soše sv. Prokopa. Ta sto-
jí na místě, kde v roce 1774 zabil 
Hynek Schiffner svého otce, proto-
že nechtěl svolit ke svatbě s dcerou 
kováře.  Odtud sestoupíme do  Roz-

prechtic a z ní budeme pokračovat 
přes Dražejov a osadu Nedvězí na 
vrchol v nadmořské výšce 458  met-
rů. Tady v době od 10.30 do 12 hodin 
obdrží účastníci nový odznak akce 
a diplom. Kruhový rozhled z vrcho-
lu je po celých severních Čechách. 
Na západním obzoru uvidíme hře-
ben Českého středohoří, na severu 
vrchol Ralska a možná i Ještědu. 
Vpravo od něj je vidět dvojvrchol 
Bezdězů a vpravo od nich Housec-

ké vrchy s rozhlednou na Vrátenské 
hoře. Jižním směrem zahlédneme 
horu Říp a možná i Mělník. Z vrcho-
lu bude základní trasa pokračovat do 
Střezivojic, kde v hospůdce Bouda 
bude opět cíl akce. Je možné zvolit 
i vlastní trasu. Musí se ale stihnout 
odjezd autobusu ze Střezivojic, který  
bude ve 14 hodin. Na hezké putování 
zimním Kokořínskem zvou mělničtí 
turisté.
 Jan Soukup

PŘECHOD NANGA DUBÁ – NEDVĚZÍ

KDO BUDE 
SPORTOVCEM 

ROKU 2018
Od 10. ledna až do 15. února 
je na webu www.brandysko.cz 
spuštěno hlasování o nejlepší 
sportovce města Brandýsa nad 
Labem – Staré Boleslavi za rok 
2018. 

Hlasování se mohou zúčastnit 
obyvatelé města Brandýsa nad 
Labem – Staré Boleslavi, členové 
místních sportovních klubů či zá-
stupci a trenéři jednotlivých spor-
tovních klubů. Bylo vyhlášeno 
celkem sedm kategorií: žactvo – 
jednotlivci do 14 let, dorost/juni-
oři – jednotlivci do 19 let, dospělí 
– jednotlivci, kolektiv mládeže do 
19 let, kolektiv dospělých, nejlep-
ší trenér a osobnost do síně slávy. 
Vyhlášení vítězů se uskuteční 
v průběhu slavnostního večera ve 
čtvrtek 14. března.

Oba dorostenecké týmy vyjely na 
led s velkým odhodláním. Angličany 
z londýnské aglomerace doprová-
zel Lukáš Smital, šéftrenér mládeže 
Slough Jets, někdejší hráč Kome-
ty Brno, jehož zahraniční kariéra 
začala v r. 1996 v Americe. Mladí 
Angličané vytvářeli soustavný tlak 
na kralupskou branku, ale gólman 
Kralup předvedl velmi pohotové zá-
sahy. Po celou dvacetiminutovku byl 
stav na ukazateli skóre vyrovnaný. 
V poslední minutě to bylo po chybě 
domácí obrany 0:1. 
 Anglické družstvo vstoupilo do 
druhé třetiny s jednobrankovým ná-
skokem. Ten se během odehraných 
deseti minut změnil na nepříznivý 
stav 0:3, který se Kralupanům i přes 
velkou snahu stále nedařilo korigo-
vat. V poslední minutě druhé třetiny 
udeřili mladí Angličané po čtvrté. 
Do šaten se šlo za stavu 0:4. 
 Poslední čtvrtina utkání měla stej-
ný charakter jako obě předcházející. 
V odehraném čase 15:20 minut po-
slední třetiny kralupští hráči inka-
sovali – a bylo to 0:5. Následně se 
kralupským hokejistům nevydařilo 
ani trestné střílení na brankáře. V zá-
věru zápasu bylo skóre upraveno an-
glickými dorostenci na 0:6. Je nutné 
ještě dodat, že se anglickým hráčům 
Slough Jets ice hockey na kralup-
ském ledě dařilo a odvezli si z obou 

odehraných zápasů vítězství se skóre 
2:7 a 0:6.
� „Naši�angličtí�spoluhráči�byli�na�
obě�střetnutí�dobře�připraveni.�Rych-
le� se� pohybovali� po� ledové� ploše,�
a� že�mají� za� sebou�„českou� školu“�
bylo�vidět�i�při�poziční�hře�s�dobrými�
nahrávkami.�My� dělali� chyby,� které�
nás�stály�zbytečné�góly,“ uvedl Ru-
dolf Dama, kapitán celku dorostenců 
HK Kralupy. Jiří Herain

CENNÉ ZKUŠENOSTI
Na ledové ploše kralupského zimního stadionu se utkali domácí do-
rostenci kategorie U15, působící v regionální hokejové lize dorostu,  
s anglickým týmem Slough Jets ice hockey (česky „Tryskáči“). Klub, 
který má svou základnu v londýnské aglomeraci, se stará přibližně  
o 100 mladých hráčů. Byl založen v roce 1986 a je jedním z mála ho-
kejových klubů ve Velké Británii, který od svého vzniku nepřerušil 
svou činnost a nezměnil svůj název. 

Nejlepší dva dorostenečtí hráči mezinárodního přátelského zápasu do-
mácího Hokejového klubu Kralupy a londýnského Slough Jets ice hoc-
key. Spolu s Lukášem Majerem, šéftrenérem mládeže HK Kralupy, jsou 
na snímku hostující dorostenec dorostenec Luke Smital (vlevo) a domácí 
gólman Daniel Pokorný.  Foto: J. Herain

DEKLASOVALI ČESKÝ BROD 
Poprvé v letošním roce se znovu 
rozjely i krajské basketbalové sou-
těže. Do nich zasáhly i oba týmy 
Mělnicka Kralupy Junior a BK 
R&J EBC Mělník. 

 Ve Středočeské lize měly oba 
týmy výhodu domácího prostředí 
a jejich soupeřem byl vždy Český 
Brod. Ten byl sousedem v tabulce 
jak Kralup, tak Mělníka, a tak se 
čekal zajímavý souboj. První čtvr-
tina v Kralupech byla dramatická, 
nakonec ji domácí tým vyhrál o dva 
body. Ovšem druhá a třetí čtvrtina 

se už stala jasnou záležitostí Kralup, 
které si vytvořily dostatečný náskok 
a poslední čtvrtinu už mohly dohrát 
v poklidu. V Mělníku měli domácí 
v první čtvrtině jasně navrch, vy-
hráli ji rozdílem 12 bodů. Jenže do 
poločasu dokázal soupeř snížit na 
rozdíl tří bodů. Mělničtí ale ve dru-
hém poločase zlepšili přesnost ve 
střelbě a zápas dovedli do poklid-
ného vítězství. Oba celky se tak v 
tabulce dokázaly před Český Brod 
posunout. 

 zVýsledky 13. kola: 
BK Kralupy Junior - Český Brod 

84:59 (19:17, 26:11, 22:15, 17:16) 
Body Kralup: Marsa 26, Miloš 16, 
Čermák 14, Jurik 12, Fila 5, Lipo-
vský 4, Chlapec 3, Orgonik 2, Pro-
cházka 2. Kladno - Benešov B 81:41, 
Beroun - Příbram 72:94, Pečky - 
Réma Nymburk nehlášeno, Kolín B 
- Ml. Boleslav B 48:61.

 zVýsledky 14. kola: 
BK R&J EBC Mělník - BK Český 
Brod 82:63 (24:12, 17:26, 23:18, 
18:7, Beroun - Benešov 84:54, Klad-
no - Příbram 65:64, Kolín B - Réma 
Nymburk 49:43, Pečky - Ml. Bole-
slav B 62:70.  pet
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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 na Chloumku, dále ve všech síních a hřbitovech, 

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

 

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

VZPOMÍNÁME

Dne 6. února 2019 uplyne 10 let 
ode dne, kdy nás opustil náš tatínek 

pan Josef Válek, 
dlouholetý pedagog na Střední zahradnické škole v Mělníku.

Prosíme ty, kdo ho znali, aby na něj zavzpomínali 
s úsměvem, který měl tak rád.

Stále vzpomínají synové 
Petr a Pavel s rodinami.

Dne 31. ledna 2019 
uplyne smutných pět let,
kdy nás navždy opustil 
pan Miloslav Purš 

z Tuhaně. 
S láskou vzpomínají dcera Miluška 

a vnuk Zdeněk s rodinami. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, 

věnujte mu prosím spolu s námi tichou 
vzpomínku. Děkujeme.

 

OBJEDNÁVKY 
SADBOVÝCH BRAMBOR 

A CIBULE SAZEČKY. 
ZAHRADA 

ALEŠ BRAUNŠVEIG, 
NEMOCNIČNÍ 475, 

MĚLNÍK
TELEFON: 315 622 606

EKODENTAL

JAROMÍR PATOCKA

Husova 45
276 01 Mělník
mobil: 603 422 666
e-mail: ekodental @ iol.cz

... ÚČETNICTVÍ ...

ÚČETNICTVÍ
Ing. Jaromír Patočka
Telefon: 603 422 666
e-mail: 
ekodental@iol.cz

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

Dne 2. ledna 2019 
jsme si připomněli 13. výročí 
od tragického úmrtí našeho 

milovaného syna 
Stanislava Šťastného 

z Velkého Borku. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
maminka Květa a bratr Láďa s rodinou.

Pohádku�života�kratičkou�prožil,�
struny�jeho�čisté�duše�dozněly.

Dne 2. ledna 2019 
jsme si připomněli 13. výročí 
od tragického úmrtí našeho 

milovaného syna 
Rostislava Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
maminka Květa a bratr Láďa s rodinou.

KOUPÍM
zz Koupím zadní kolo na jízdní kolo 

zn. Liberta. Telefon: 603 919 399.

SLUŽBY
zz Údržba zahrad. Telefon: 604 207 

295.
zz Antény, satelity, instalace TV, vi-

deo, HIFI, ozvučování, přepisy VHS, 
Video 8 na DVD. Rád pomohu s vý-
běrem a dovozem nové elektroniky. 
Telefon: 721 485 028, p. Šatánek, 15 
let praxe!

NEMOVITOSTI, PRONÁJMY
zz Prodej RD 7+1, v obci Vidim. Tele-

fon: 604 207 295.
zz Milé seniorce nabízím byt 1+kk u 

Mělníka k pronájmu. Pečovatelskou 
službu lze objednat. Spolupráce s ro-
dinou vítána. Těší se na Vás vstřícná 
majitelka. Telefon: 601 120 313.
zz Nabízím byt 1+kk u Mělníka k 

pronájmu jedné solidní osobě. Telefon: 
601 120 313.

Starožitnosti Mělník, 
výkup starých věcí do 

r. 1970, i celé pozůstalosti.
Platba hotově.

 Telefon: 720 406 817.

OBJEDNÁVKY A PRODEJ 
SADBY BRAMBOR, 
prodej cibule a brambor 

na uskladnění z Vysočiny,  
prodej sadby česneku, osiv, 
krmných směsí pro králíky, 

drůbež, ovce, prasata a holuby. 
Potřeby pro chovatele a zahrádkáře.

Jan Boušek, telefon: 
774 666 594-5, 315 624 154, 
mail: fbousek@bramex.cz  

Malý Újezd Jelenice 21 

Krejčovství
Telefon: 777 307 560

(bývalá ŠEPRA)
Šijeme, přešíváme, opravujeme 

kůže, kožešiny, látky.

PRODÁM
zz Prodej pšenice, 1q/400 Kč. Tele-

fon: 606 503 738.
zz Prodám vykrmená prasata, selata, 

SO 9-12 hodin. Telefon: 602 281 634.
zz Prodám prase, váha 130 – 140 kg. 

Telefon: 604 933 221.
zz Prodám dámský semišový kožich 

(uvnitř beran), cena dohodou. Telefon: 
606 568 260.
zz Prodám žlutou koženou trojmíst-

nou sedačku a jedno křeslo. Stav při-
měřený užívání, cena za vše 1500 Kč. 
Telefon: 777 663 987.
zz Prodám sedačku 290 x 100 cm, se 

zabudovanou dvoulůžkovou zdravotní 
matrací, barva vínová. Cena dohodou. 
Telefon: 702 036 737.
zz Prodám dvě klubovky, potah kvě-

ty, převážně béžový odstín. Cena doho-
dou. Telefon: 702 036 737.

Firma HILL Systems s.r.o. 
se zaměřením na truhlářskou výrobu

přijme zaměstnance na pozici 
truhlář 

pro výrobní závod ve Vavřinči. 
Telefon: 602 280 574

 nebo email: horacek@hillsystems.cz
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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

Dne 29. ledna 2019 oslaví své 
91. narozeniny 

pan František Troška 
z Malého Újezda. 

Přijďte si k nám pro tu nejkrásnější 
kytici pro svého miláčka. 

Kromě květin, dekorací a drobných 
dárků u nás najdete i stojan 

s měsíčníkem Mělnicko. 
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PONDĚLÍ – PÁTEK od 7.30 do 17.00 hodin, 
SOBOTA od 8.30 do 11.00 hodin.

Svatý Valentýn se bez kytice neobjede! 

Dvořákovo gymnázium  
v Kralupech nad Vltavou

OTEVÍRÁ NOVĚ 

dvě třídy čtyřletého gymnázia 
PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHNICKOU a SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

a jednu třídu  
osmiletého gymnázia

www.dgkralupy.cz
facebook: @DGaSOSE

společný  
program

specializace
společenskovědnípřírodovědně-technická

nové  
předměty

moderní  
metody 

vyučování

společenskovědní  
projekty

výuka  
některých  
předmětů  

v angličtině

menší  
počet žáků  
ve třídách

jazykové  
certifikáty

12 hodin týdně  
volitelných  
předmětů  
ve čtvrtém  

ročníku

výuka  
5 světových 

jazyků
přírodovědné  
a technické  
laboratoře

spolupráce  
s rodiči

aktivní  
studentský  
parlament

vyšší  
hodinová dotace  

společenskovědních 
předmětů

vyšší  
hodinová dotace  

přírodovědně- 
-technických  

předmětů   

DEN  
OTEVŘENÝCH  

DVEŘÍ
+ ZKOUŠKY “NANEČISTO”
STŘEDA 6. ÚNORA 2019

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

Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přeje manželka, 
dcery Růženka a Marie, vnoučata a pravnoučata.
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