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I Z OPOZICE MŮŽEME
USPĚT V PROSAZOVÁNÍ PROGRAMU

zzPodle zpráv z médií volební
strany s horším volebním výsledkem obešly NeraHnutí a vytvoří
koalici čtyř stran s těsnou většinou, zatímco vy skončíte v opozici.
Nejsou vaši voliči zklamáni výsledkem vyjednávání?
„Naši voliči jsou pochopitelně zklamáni. Na druhou stranu už před
volbami jsme říkali, že na prosazení
změny bude potřeba obrovský počet
hlasů. Bylo zřejmé, že pokud po volbách bude možné sestavit koalici bez
NeraHnutí, tak k tomu s velkou pravděpodobností také dojde. Proto jsme
ve volební kampani neustále opakovali, že budeme potřebovat podporu
také po volbách – ať už bychom byli
v koalici či v opozici.“
zzNeudělali jste ve vyjednáváních
nějaké chyby, když jste s osmi hlasy nezískali zbývající tři na sestavení koalice?
„Ve vyjednáváních jsme zcela jistě
udělali řadu chyb, řadu chyb udělaly
i ostatní strany. Nicméně to nepovažuji za důvod nesestavení koalice.
Myslím, že primárním motivem pro
ostatní strany, proč s námi nejít do
koalice, byly obavy ze změn, které
představoval náš program.“
zzVolební programy jiných stran
ale obsahovaly řadu bodů, se kte-

rými přišlo také NeraHnutí…
„My jsme představili náš program
s velkým předstihem před ostatními
stranami a ty byly nuceny na něj reagovat. Stály před rozhodnutím, zda
náš program negovat nebo některé
body našeho programu v té či oné

formě do svých programů zařadit.
V době, kdy zveřejňovaly své programy, byl program NeraHnutí už dobře známý velké většině lidí ve městě,
tedy alespoň z těch, kteří se zajímají, a byl velmi populární. Vcelku
logicky bylo pro ostatní strany snazší

Neratovice na Mělnicku povede Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice), dosavadní starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) bude
podle koaliční dohody místostarostkou, řekla dnes ČTK.
Druhým místostarostou bude Marek sovat na ustavujícím jednání, které
Lenc (Neratovice jinak). V koalici, bude v pondělí 12. listopadu ve spokterá má 11 mandátů v jednadvace- lečenském domě.
tičlenném zastupitelstvu, jsou také
Mezi zásadní projekty nové koaliODS a Volba pro Neratovice. Ve ce bude podle Mrzílkové určitě patřit
volbách vítězné NeraHnutí bude v rekonstrukce společenského domu
opozici.
podle vítězné studie z již uskutečSedmičlennou radu města doplní něné architektonické soutěže. “Dál
Markéta Rajchertová (Neratovice bychom samozřejmě chtěli řešit
jinak), Vladimír Kaňka (Neratovice primárně parkování,” dodala Mrzíljinak), Michaela Landová (Společně ková. Nedostatek parkovacích míst
pro Neratovice) a František Štěrba je jedním z největších problémů ve
(Volba pro Neratovice). Obsazení městě.
funkcí ještě musí zastupitelé odhlaKomunální volby v Neratovicích

vyhrálo NeraHnutí s osmi mandáty,
hnutí Neratovice jinak získalo pět
mandátů, ODS tři mandáty, dvě křesla Společně pro Neratovice, po jednom mandátu mají v zastupitelstvu
Volba pro Neratovice, SPD a KSČM.

sbe kš

NERATOVICE POVEDE
ROMAN KROUŽECKÝ

Pavel Šanda (vpravo)
vytvářet dojem, že se jejich program
až tak neliší od programu NeraHnutí,
než proti němu vystupovat.“
zzChápu to správně, že nešlo o
skutečnou blízkost programů?
„Ano, chápete to velmi správně.
Přesto se vám nabízelo několik možností na sestavení koalic…
Pouhým pohledem na aritmetiku
počtu mandátů pro jednotlivé strany
bylo vidět, že bychom museli vstoupit
do koalice s jednou ze stran dosavadní koalice, tedy s Neratovice jinak
nebo ODS. ODS navrhovala velkou
koalici, tedy naši koalici s oběma těmito stranami. To by ale znamenalo,
že dosavadní koaliční strany by byly
nadále v převaze ve vedení města,
měly by starostu i většinu v radě
města a NeraHnutí by bylo jakýmsi
přívěskem bývalé koalice. Takže to
pro nás bylo nepřijatelné.“
zzA koalice jen s jednou z těchto
stran?
„To bylo řešení, které jsme navrhovali, ale v té době byly ODS i Neratovice jinak rozhodnuty pro koalici bez
nás, i když to ani pro ně není zřejmě
není ideální řešení!“

(pokračování na str. 5)
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BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV
Senioři vystavují v knihovně  Návštěvníci zdejší Knihovny Eduarda Petišky kromě výběru knih mají možnost
zhlédnout i výstavu prací svých dříve narozených spoluobčanů. Tato expozice pod
názvem „Budovy města očima seniorů“
představuje výtvarný um, cit pro detail
a také odvahu zdejších seniorů pustit se
do něčeho nového. V letošním roce je
tato minivýstava zaměřená na výrobky
z keramické hlíny a textilu. Výstava potrvá do konce listopadu.
Bazar šperků v kavárně  Až do 30. listopadu je možno přinést šperky různých
velikostí, stáří, hodnoty či z různých
materiálů do Rodinného centra Klíček,
Komunitní školy Mandala či do kavárny
a tvořílny Dvě vrány na Masarykově náměstí. A právě zde od 1. prosince bude
probíhat bazar šperků. Výtěžek akce je
věnován dílně pro handicapované Ateliéru 6tej smysl. V loňském roce zde za
vybraný obnos byla opravena keramická
pec a v letošním roce bude výtěžek určen
k zakoupení tiskařského lisu.

MALÍ I VELCÍ NÁVŠTĚVNÍCI
ZAVÍTALI DO LABORATOŘÍ ÚŽFG
V rámci celorepublikové akce Akademie věd s názvem Týden vědy a techniky uspořádal Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Liběchově 6. – 9.
listopadu Dny otevřených dveří.
Jedná se o již tradiční akci, která
se vždy setkává s velkým počtem
zájemců jak z řad mateřských, základních, tak i středních a vysokých
škol a jednotlivců z řad široké veřejnosti. Pro každou věkovou kategorii
je připraven bohatý program. Pro
nejmenší návštěvníky je připravena
Hra na zvědavého vědce, prezentace
jednoho z vědeckých témat ústavu,
hry a soutěže na téma živočišná říše,
možnost vyzkoušet si vlastní pokus,
ukázka práce s laboratorní technikou, prohlídka chovů experimentálních zvířat. Starší návštěvníci si
mohou prohlédnout jednotlivé laboratoře s odborným výkladem vědeckých pracovníků.
Ani letos tomu nebylo jinak. Během 5 dnů navštívili moderně vybavené laboratoře a chovy na čtyři stovky žáků a studentů ze škol v blízkém
i dalekém okolí. Největšímu zájmu
se těšila prohlídka unikátních liběchovských miniprasat, chovu ryb a
možnost vyzkoušet si na vlastní kůži
nějaký ten pokus. Možná, že se z některých návštěvníků stanou budoucí
vědci nebo vědkyně.

Jana Zásmětová

ROUDNICE NAD LABEM
Scény z prezidentské kuchyně  Jak
se podařilo Václavu Klausovi proniknout
do jazzového klubu či kdo posadil Jacquese Chiraca vedle první dámy a mnoho dalšího nabídne dokument „Občan Havel“
v úterý 20. listopadu ve školícím středisku Hotelu Koruna od 18 hodin. Film nahlíží do zákulisí politických i soukromých
dramat prezidentského období Václava
Havla. Diváci uvidí jeho nervozitu při první volbě českého prezidenta, poznají, že
umí recitovat Šrámkův „Stříbrný vítr“
nebo nalít Miloši Zemanovi becherovku.
Stejně jako v životě Václava Havla hrají
ve filmu důležitou roli obě jeho manželky,
Olga a Dagmar, objeví se zde jeho přátelé
a spolupracovníci, politici, ale i členové
skupiny Rolling Stones.
Sluha dvou pánů  Tuto již klasickou
hru Carla Goldoniho v podání Roudnického ochotnického spolku bude možno
navštívit v sobotu 24. listopadu od 19
hodin rovněž ve školícím středisku Hotelu Koruna. Komedie, v níž její autor završil principy commedie dell´arte, patří ke
klenotům světového repertoáru. U nás ji
svými hereckými výkony proslavila celá
plejáda skvělých herců, z nichž je možno
jmenovat jednoho z posledních protagonistů, Miroslava Donutila.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Bluegrass Advent vstupuje do třetí
dekády  21. ročník festivalu Bluegrass
Advent se uskuteční v sobotu 1. prosince v prostorách kulturního domu Vltava.
Od 15 hodin se zde představí celkem
devět kapel, které to skutečně rozjedou
v tom pravém bluegrassovém stylu.
Vystoupí skupiny Monogram, G-runs´n
Roses, Míša Leicht a Forehand, Nová
Sekce, Nudličky, Womacklee, Trativod,
Flashback či Red Leaf. Moderátorem celého programu bude Tomáš Tichý.

Nejmenší návštěvníci při návštěvě
ÚŽFG v Liběchově

NOVÝ MOST VE VELVARECH OTEVŘEN

K velké radosti řidičů byl od úterý 30. října otevřen nový most ve Velvarech, označený číslem 240 - 022.
Skončila tím anabáze spojená s objížděním přes okolní lokality, zejména přes obec Nabdín.
Původní trasa z Velvar do Černuce
(ve směru do Severočeského kraje)
měla délku 3,6 km, objížďka pak činila skoro 8 km. Vlastníkovi, Středočeskému kraji, se podařilo od první
uzávěry původního mostu v r. 2013
dílo úspěšně dokončit. Ten byl totiž
nejprve provizorně opraven tak, že
nad ním vyrostla kovová konstrukce
s novou vozovkou, která byla určena výhradně pro osobní vozy. Letos
na jaře se přistoupilo ke generální
opravě.
Aktuálně je most sice dimenzován na 90 tun, ale navazující mostek před ním má omezení na 27 tun.
Proto sem nesmí jezdit těžší vozidla.
Historický velvarský obloukový
most z 19. století, vedoucí přes Bakovský potok, který odedávna rozděloval město na dvě části, byl od
dubna 2018 likvidován. Demolici
jen mírně zdržely přeložky kabelů,

Pohled na nový velvarský most se zajímavým zábradlím ve směru do
centra města. 
Foto J. Herain
jelikož bylo potřeba zjistit, kudy
prochází vodovodní potrubí a kabely elektřiny. Vše bylo vedeno starým
mostem. Nový most měl rozpočet

16,5 milionu korun. Kraj na akci
získal evropskou dotaci, která měla
pokrýt náklady z pětaosmdesáti procent. 
J. Herain
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ČEZ A STŘEDOČESKÝ KRAJ ODMÍTAJÍ UZNAT
VÝSLEDEK REFERENDA O MĚLNICKÉ SPALOVNĚ
Z prohlášení zástupců ČEZ a Středočeského kraje vyplývá, že v přípravě stavby ZEVO Měník hodlají dále pokračovat, přestože obyvatelé Horních Počapel v referendu spalovnu rezolutně odmítli. Iniciativa
STOP spalovně Mělník se proto v otevřeném dopise obrátila na premiéra Andreje Babiše, který během březnové návštěvy v Mělníku přislíbil
respektovat názor obyvatel: „Když to ty obce nebudou chtít, tak se to tam
nepostaví.“
Zastavení příprav spalovny v případě nesouhlasu místních obyvatel
přislíbil nejen premiér Babiš, ale
i představitelé ČEZ během veřejného
projednání k záměru ZEVO Mělník.
Přesto z vyjádření mluvčího ČEZ
i náměstka hejtmanky Středočeského kraje Miloše Petery vyplývá, že
v projektu míní dál pokračovat.
„Pan náměstek se nám snaží namluvit, že Středočeský kraj vyřeší
katastrofální dopravní situaci jen
v případě, že obyvatelé svůj názor
změní a na stavbu spalovny kývnou.
S našim zdravím se přeci nekšeftuje.
Navíc zapomněl dodat, že kraj výstavbu obchvatů plánuje i bez spalovny, proto není o čem dále diskutovat,” upozorňuje Hana Beranová ze

spolku Ekozahrada pod věží a členka
petičního výboru STOP spalovně
Mělník.
Členové iniciativy STOP spalovně Mělník se proto obrátili na premiéra Andreje Babiše. „Vzhledem
k tomu, že český stát je majoritním
vlastníkem ČEZu, chceme také připomenout panu Babišovi jeho vlastní slova. Na jaře slíbil, že pokud si
to obyvatelé přát nebudou, spalovna
se nepostaví. Pevně věříme, že svůj
slib dodrží a udělá vše, aby spalovna nevznikla,“ uzavírá Jiří Kaňa z
Arniky.
Referendum proti výstavbě ZEVO
Mělník v Horních Počaplech proběhlo 21. září 2018. Ze 49 % oprávněných voličů hlasovalo téměř 95 %

proti výstavbě této obří spalovny
odpadů. Jde o první referendum
o spalovně odpadů v České republice,
které je platné a lidé se vyslovili proti její výstavbě. Výsledek je závazný
pro současné i nově zvolené vede-

PREMIÉROVI ČR

Premiér ČR,
vážený pan Andrej Babiš
Úřad vlády České republiky
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
Vážený pane premiére,
v Horních Počaplech proběhlo referendum, ve kterém lidé téměř 95%
procenty odmítli stavbu ZEVO Mělník
v areálu elektrárny ČEZ.
Žijeme v místě extrémně zatíženém průmyslovou výrobou. Výstavba
a provoz spalovny a také související
navýšení dopravy by už tak neúnos-

Ve zprávě ČTK bylo uvedeno, že předseda vlády a ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková uvedli,
že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje. Zástupci
státu jednají se společností ČEZ.
(občanů se určitě nikdo neptal) dokonce se stavbou souhlasí. Nevidí,
že v případě realizace jen některých
nutných obchvatů stejně zůstane
dlouhodobě velké finanční břemeno na obcích a jejich občanech. Jde
zejména o výstavbu 27 předávacích
stanic v kraji a drahá doprava odpadu do spalovny. Dle §4, odst.1, písm.
w) zákona o odpadech, je původcem
KO obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba (občan) odpad
odloží na místě k tomu určeném a
obec se stane jeho vlastníkem. Takže
obec bude muset pro dodržování zákona přenést povinnosti zcela nebo
zčásti logicky na občany. Je jisté a
logické, že dodavatelé odpadu musí
dodržovat technické parametry KO.
Svazky obcí budou uzavírat smlouvy s provozovatelem spalovny, který
v případě neplnění parametrů bude
uplatňovat nemalé sankce. Ukázkou z praxe u provozovaného ZEVA
Chotíkov je ustanovení smlouvy, že
„Odpovědní pracovníci společnosti
jsou oprávněni prověřit druh dodávaného odpadu ještě před vykládkou
z vozu, nebo i během vykládání. Zjistí-li se, že odpad nesplňuje podmínky
stanovené Integrovaným povolením
a zákonnými předpisy, odmítne obsluha jeho převzetí. Oprávněně odmítnutý odpad je dodavatel povinen

Tisková zpráva Arniky – programu
Toxické látky a odpady a Ekozahrady
Pod Věží k 31. říjnu 2018

OTEVŘENÝ DOPIS

DOBRÁ ZPRÁVA A DOPAD
SPALOVNY/ZEVO MĚLNÍK NA OBCE

ČR chce sice zvyšovat podíl jádra ve
výrobě elektřiny, je ale třeba zvažovat všechny alternativy. ČEZ všechny přípravné kroky vyplývající ze
státní energetické koncepce plní ve
stanovených termínech a přípravě
potřebných podkladů věnuje maximální pozornost. Podle ekologů
musí MPO přijít s novou koncepcí
české energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie (OZE).
Nutno dodat, že by měla v ČR vzrůst
výroba energie z OZE do roku 2030
nejméně o polovinu. Jaká je tedy
budoucnost? Největší roli mají mít
samovýrobci, t.j domácnosti a podniky, které si budou vyrábět vlastní
energii. Nárůst podílu OZE na konečné spotřebě energie se zvýší v
r. 2030 ze současných 14,89 % na
nejméně 22,5 %. Z připravovaných
evropských směrnic jasně vyplývá,
že rozvoj OZE v ČR by měl tedy vypadat zcela jinak.
zzCo z toho vyplývá pro připravovanou stavbu spalovny/ZEVO?
Nelze ji posuzovat jako OZE. Je
ale jisté, že produkce komunálního odpadu (KO) bude v ČR klesat.
Realizace záměru stavby spalovny v
Horních Počaplech, i přes zamítnutí jejich občanů v referendu, se dále
připravuje. Je to v rozporu s vůlí většiny ohrožených obcí. Některé obce

ní obce. Nemělo by proto souhlasit
s výstavbou v navazujících řízeních.

na svůj náklad odvézt ze ZEVO. Pokud se zjistí, že dodavatel nevhodný
odpad již vyložil do bunkru odpadů,
bude mu uložena pokuta“. Původce odpadu je povinen zařadit odpad
podle jeho druhu a kategorie. Případné pochybnosti o vhodnosti či
zařazení odpadu je třeba konzultovat
s odpovědnými pracovníky společnosti a obec nebo svazek obcí musí
přivézt vzorek odpadu.
Nabízí se otázka: Jak mají obce
dodržovat § 9a zákona Hierarchie
způsobů nakládání s odpady? Závěr
si musí každý udělat sám.

Ing. František Ohem

nou situaci zhoršily. Místní lidé si to
nepřejí a výsledek referenda to jasně
demonstruje.
Vzpomínáme si na Vaše slova,
kterými jste nás na konci března
před elektrárnou ubezpečil, že bez
souhlasu obyvatel ČEZ do spalovny
nepůjde. Doslova jste řekl: „Když to
ty obce nebudou chtít, tak se to tam
nepostaví.“
Nebyl jste jediný. Během veřejného projednání k záměru ZEVO Mělník zástupci ČEZ prohlásili, že proti
názoru místních nepůjdou. Po vyhlášení referenda nás však znepokojila
vyjádření zástupců ČEZ a náměstka
hejtmanky Středočeského kraje Miloše Petery. V přípravách spalovny
chtějí pokračovat, přestože se lidé
z Horních Počapel postavili proti.
Pane premiére, rozhodli jsme se Vás
požádat o pomoc. Stát je majoritním
vlastníkem ČEZ a Vy jako premiér
můžete do dění zasáhnout.
Prosíme, dostaňte svému slibu a
udělejte vše pro to, aby tu ZEVO nevzniklo.
Vážený pane premiére, děkujeme
za Váš zájem o osud a zdraví obyvatel Středočeského kraje. Věříme, že
nezůstanete vůči bezútěšné ekologické situaci regionu lhostejný a budete usilovat o zastavení nesmyslného
projektu, jakým je ZEVO Mělník.
S pozdravem za iniciativu STOP
spalovně Mělník,
PhDr. Hana Beranová,
členka petičního výboru
RNDr. Jindřich Petrlík,
statutární zástupce
V Praze, dne 5. října 2018
ELEKTRÁRNA MĚLNÍK
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CO SE U NÁS DĚJE
MĚLNÍK
Putovní výstava na náměstí Míru 
Jak se volil prezident v předválečném
Československu, či které politické strany
tehdy vládly. To i další poznatky přiblíží
putovní výstava, která je od 2. listopadu
umístěna na mělnickém náměstí. Expozice k výročí 100. let založení republiky
s názvem „Republika československá
1918-1939“, jenž prostřednictvím čtrnácti velkoformátových panelů uvede
nepříliš známé okolnosti a fakta vzniku
Československé republiky či jejího státního uspořádání. Výstava vznikla na základě dotace Úřadu vlády České republiky
a představí se celkem ve 24 městech na
veřejně a dobře přístupných místech.
V Mělníku si výstavu bude možno prohlédnout do 29. listopadu.
Senioři hvězdami kalendáře  Ve spolupráci s Centrem seniorů Mělník vznikl
originální kalendář, na jehož stránkách
zazáří fotografie mělnických seniorů. Každý měsíc v tomto kalendáři je věnován
jednomu povolání, jež zobrazený senior
během svého života opravdu vykonával
v kontrastu tehdejší doby a naší současnosti. Slavnostní křest kalendáře se
uskutečnil 26. října v přízemí historické
budovy radnice. Kalendář si bude možno
zakoupit ve Fotoateliéru Mělník, Legionářů 85, CSM, Specializovaném maloobchodě Hana Vozábová, Květinářství
Malvína Hrdá, Salonu Nikol Bárová, Kadeřnictví Mona či v provozovně Tisk 64.
Mikuláš zavítá i do Želvího doupěte 
Svatý Mikuláš se svým doprovodem
bude v Želvím doupěti odměňovat hodné
a „zlobidla“ postraší čert ve středu
5. prosince v 16 a v 18 hodin. V případě,
že budou zaplněny oba termíny, lze uvážit
ještě příchod družiny v ten samý den ve
14 hodin, neboť každá nadílka je plánovaná pro maximálně deset dětí. Z toho
důvodu je třeba se předem přihlásit.

MŠENO
Veselé odpoledne v Domě seniorů 
Koncem listopadu se v Domě seniorů otevírá pásmo předvánočních i vánočních
programů. Vše odstartuje v úterý 27. listopadu známý a u publika oblíbený zpěvák i muzikálový herec Bohuš Matuš. Od
14 hodin zde zazní jeho známé populární
hity z muzikálů i filmových písní.

ODOLENA VODA
Sametový běh  U příležitosti státního
svátku 17. listopadu odstartuje v 10 hodin na Horním náměstí v Odoleně Vodě
již 4. ročník Sametového běhu. Jedná se
o první závod v tomto městě, který bude
měřen pomocí čipů. Každý účastník závodu si tak bude moci své výsledky porovnat. Pro běžce jsou připravené dvě tratě
v délce 5 km a 10 km. Pro rodiče a děti je
připravena kratší, nesoutěžní trať v délce
3 km, kterou můžete zdolat jak během
anebo jen tak hezkou procházkou. Ceny
se budou losovat jako tombola, takže
není důležité zvítězit, ale doběhnout.

NOVÝM STAROSTOU KRALUP
NAD VLTAVOU JE MAREK CZECHMANN
Novým starostou Kralup nad Vltavou je Marek Czechmann (za STAN), místostarosty jsou Libor Lesák
(ODS) a Vojtěch Pohl (Kralupy Nová Vlna). Rozhodli o tom zastupitelé na ustavujícím jednání. Koalice
vítězného hnutí STAN s ODS a Novou vlnou má 15 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.
Dosavadní starosta a senátor Petr Holeček (STAN) se před volbami rozhodl, že už město vést nechce.
“Budu se snažit, abych ve své práci
navázal na svého úspěšného předchůdce Petra Holečka, za jehož
působení byla postavena nová radnice a výrazným způsobem se rozpohybovala výstavba centra města.
Jsem velice rád, že budu moci ve
funkci starosty spolupracovat nejen
s osvědčenými kolegy, ale i s těmi
mladšími, kterých je v zastupitelstvu
města hned několik,” uvedl na jednání Czechmann.
STAN obsadí v sedmičlenné radě
dvě místa radních a pozici starosty,
oba další členové koalice každý po
funkci místostarosty a radního. Radními se dnes stali Marek Škabrada
(za STAN), Ivana Pacholíková (za
STAN), Petr Listík (ODS) a Vladimír Vymětalík (Kralupy Nová Vlna).
Zastupitelé také ustavili finanční
a kontrolní výbor: předsedou kontrolního výboru byl zvolen Tomáš
Pekárek (ANO) a předsedou finančního výboru Ivan Ottis (za KSČM
a nezávislé kandidáty).
Ve městě zvítězilo ve volbách
hnutí STAN téměř s 29 procenty

hlasů a šesti mandáty v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Druhá
skončila ODS s 22 procenty a pěti
mandáty. Po čtyřech křeslech v za-

stupitelstvu mají ANO a Kralupy
Nová vlna, dva mandáty má KSČM
s nezávislými kandidáty.

Sandra Bejšáková dr

FOTO: FB – Město Kralupy nad Vltavou

VINAŘI NA PODŘIPSKU POPRVÉ
OTEVŘOU SVÉ SKLEPY

Mimořádnou příležitostí pro všechny milovníky vína je akce Otevřené vinné sklepy na Podřipsku, která se
uskuteční poprvé 17. listopadu od 9 do 20 hodin. Do akce se zapojí pět vinařů. Mezi sklepy budou účastníky
přepravovat speciální kyvadlové vínobusy na dvou linkách.
Ústředím akce bude Roudnice nad
Labem. Tady bude otevřeno Lobkowiczké zámecké vinařství, které
svá vína nabídne v mimořádném
prostoru hladomorny, zpřístupněny budou také rozsáhlé sklepy pod
zámkem. V novém Informačním
a dopravním centru u mostu nabídnou vína vinaři Josef Piksa a Jan
Podrábský.
Vínobusy budou odjíždět ze zřetelně označené zastávky na Karlově
náměstí. Jedna linka zaveze účastníky na Sovici. Tady bude možné
První r
ochutnat vína ze zdejších historicoč
jedineč ník
kých vinohradů, vyznačena bude
vinařsk né
také stezka vinicí s jedinečným výé
k
t
erá vás akce,
hledem na celé Podřipsko. Druhá víz
k vinař avede
nobusová linka vezme účastníky do
ům
v
okolí Ř
Libkovic po Řípem ke zdejšímu viípu.
naři Bohuslavu Schořovi, který sbírá u každého ze zmíněných vinařů. Orna výstavách jedno ocenění za dru- ganizátorem akce je Říp o.p.s.
Vinaři nabídnou nejen známá vína pravním centru Podřipska, Roudhým. Linka pokračuje do Jeviněvsi
do zdejšího vinařství s rozsáhlým předchozích ročníků, ale také letošní nické vinotéce, Městské knihovně
zázemím, které nabídne nejen skvě- mladá vína mimořádného roku 2018. Ervína Špindlera Roudnice n. L., Vilá vína a atmosféru, ale i občerstve- Organizátoři pro zájemce připravili notéce 1496 Třebenice, nebo v Čaní a možnost noclehu po předchozí také výhodný předprodej vstupenek, jovně – vinotéce v Lovosicích.
Michal Závada
rezervaci. Možnost odstartovat je který probíhá v Informačním a do- 
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I Z OPOZICE MŮŽEME
USPĚT V PROSAZOVÁNÍ PROGRAMU

(dokončení ze str. 1)
zzVoliči zřejmě očekávali, že vytvoříte koalici se Společně pro
Neratovice, které byly v minulém
volebním období v opozici. Proč
podle vás dali přednost jinému
uspořádání?
„Pokud by se Společně pro Neratovice rozhodlo pro koalici s NeraHnutím, určitě by vznikla, ačkoliv dohromady máme jen 10 hlasů.
Kdyby na té koalici trvalo, jistě by
se našel jedenáctý hlas do koalice,
nebo alespoň tichá podpora některých dalších zastupitelů. Z toho
jednoznačně plyne, že do koalice s
NeraHnutím jít nechtělo. Z důvodů,
které jsem už uvedl...“
zzMohli jste Společně pro Neratovice nabídnout post starosty, jako
to udělala druhá strana…
„Strana, která ve volbách skončila
na čtvrtém místě s 11 %, nemá legitimní nárok na post starosty. Žádná
strana, která má elementární respekt k přání voličů vyjádřenému ve
volbách, by takové řešení nemohla
podpořit. Z naší strany padla nabídka na místostarostu a člena rady
města, maximální možný ústupek z

naší strany by byl ten, že bychom
nominovali jiného starostu z řad
NeraHnutí než lídra kandidátky, pokud by byl pro Společně pro Neratovice nepřijatelný.“
zzJistě mnozí voliči Společně pro
Neratovice nečekali, že po volbách
vytvoří koalici s dosavadním vedení města, nemyslíte?
„Od některých voličů Společně pro
Neratovice víme, že zklamaní skutečně jsou. Na druhou stranu jsem
nezaznamenal, že by se ve volební
kampani ani předtím nějak vymezovaly proti politice dosavadního
vedení města. Takže za mylný dojem
svých voličů zřejmě nenesou odpovědnost. NeraHnutí se naopak proti
politice dosavadního vedení města
vymezovalo naprosto jednoznačně a
lidé nás volili právě proto, že chtěli
zásadní změnu politiky radnice, takovou změnu, kterou máme v programu.“
zzNesnížilo vaše šance na sestavení koalice předvolební prohlášení,
že odmítáte spolupráci s SPD?
„Rád bych to uvedl na pravou míru.
Neodmítáme spolupráci s žádnou
stranou v zastupitelstvu, a to jsme

říkali i před volbami. Co jsem ale
veřejně odmítl, je koalice s SPD.
Očekával jsem lepší výsledek SPD
ve volbách, protože v Neratovicích
měla v krajských i parlamentních
volbách velmi nadprůměrné výsledky. Odmítnutí koalice s SPD vycházelo z úvahy, že SPD se sice jeví
jako opoziční strana, ale je u ní solidní šance, že se přikloní na stranu
dosavadní koalice. Výsledkem mého
prohlášení je to, že za SPD nebyl
zvolen ani jeden straník, ale nezávislá kandidátka paní Spěváčková,
která by nepodpořila pokračování dosavadní koalice, ani kdyby ji
Okamura mučil, řečeno v nadsázce
samozřejmě.“
zzJak tedy bude NeraHnutí pracovat v opozici?
„Jakmile jsme se dozvěděli, jaká
byla vytvořena koalice, prohlásili
jsme se za konstruktivní opozici. To
znamená, že budeme přicházet s návrhy a budeme pro ně získávat podporu napříč politickým spektrem. Samozřejmě k tomu budeme potřebovat
i podporu občanů, aby zastupitelé
jiných stran viděli, že naše návrhy
mají veřejnou podporu.

POCTA VLADIMÍRU VESELÉMU
Akademický malíř Vladimír Veselý je uznáván především jako tvůrce rozměrnějších pláten, ale jeho umělecký záběr je podstatně širší. V průběhu let se stal také autorem volné grafiky a ex libris, smaltu a polychromovaných dřevěných asambláží. Uspořádal více než 50 samostatných výstav, účast přijal téměř na
osmi desítkách výstav společných, a to nejen doma, ale i v zahraničí.

Foto: Karel Lojka
Během svého mělnického pedagogického působení přivedl k výtvarnému umění řadu svých žáků, z nichž
je možno uvést například některé
členy výtvarné skupiny SKOBA.
Kromě toho se plně zasloužil o vznik
výjimečné galerie Ve Věži, která se
nachází v prostorách Pražské brány a
přesně před padesáti lety zde zahájil

první výstavu. Galerii pak vedl až do
roku 1991.
A právě zde, respektive v jejím
průchodu, byla při této příležitosti
slavnostně odhalena Pamětní deska věnovaná tomuto významnému
umělci. Tato malá slavnost se uskutečnila ve středu 31. října. Autorem
je výtvarník Zdeněk Manina. Slav-

nostního aktu byl přítomen jak sám
Vladimír Veselý, tak i autor desky.
O životě a díle zakladatele galerie
promluvili Alena Herinková a starosta města Mělníka MVDr. Ctirad
Mikeš. Dále se zúčastnila celá řada
bývalých žáků Vladimíra Veselého,
jeho přátelé i mělnická veřejnost.
mar

Zbylé dvě opoziční zastupitelky,
tedy paní Spěváčková a paní Vojtová
z KSČM, by měly hlasovat pro velkou většinu našich návrhů, pokud se
budou držet programu, se kterým šly
jejich kandidátky do voleb. Pro řadu
našich návrhů bychom měli získat
podporu některých koaličních zastupitelů, pokud se budou držet předvolebních slibů. Voliči by měli důsledně
hlídat zastupitele, které volili, zda
dodržují své předvolební sliby.
Bude zajímavé například sledovat, zda Společně pro Neratovice či
ODS podpoří pokračování projektu
lobkovického přístaviště, když celou
volební kampaň vystupovaly proti
tomuto projektu. Prakticky všechna
témata volební kampaně nastavilo
NeraHnutí, včetně řešení, která získala velkou podporu mezi občany,
ostatní strany se tomu přizpůsobily,
no a nyní nastala doba realizace,
kterou samozřejmě komplikuje ta
okolnost, že nejsme v koalici, ale na
našem úsilí to nic nemění.“
zzPřesto, zklamání voličů jistě považujete za oprávněné…
„Výsledek voleb nestačil na to, abychom prosazovali zásadní změnu
z pozic ve vedení města. Za ten neseme jako NeraHnutí odpovědnost.
Jakkoliv nás mnoho lidí za kampaň
chválilo, řadu nápadů a myšlenek,
které mohly zvýšit náš volební zisk
na potřebných devět mandátů, jsme
nedotáhli do konce a nevyužili. NeraHnutí vzniklo do jisté míry živelně
jako hnutí zdola, což je velká výhoda
v některých ohledech, ale zároveň
nevýhoda v jiných ohledech, například v nedostatku struktury a jasných
rozhodovacích pravomocí. V životě
to tak bývá, že největší výhoda je zároveň největší nevýhodou.
Naši voliči se s NeraHnutím hodně
identifikovali. Když mluví o NeraHnutí, mnozí používají slovo “my” a ne
slovo “vy”, což je skvělé. Chápu jejich rozčarování i to, že si berou neúčast NeraHnutí ve vedení města osobně. Ale srovnejme si současný stav se
stavem v minulém volebním období.
V tom měla koalice 13 zastupitelů
a opozice 8 zastupitelů. Navíc opozice byla velmi roztříštěná a, kulantně řečeno, názorově velmi pestrá.
Některé neblahé kroky dosavadního
vedení města dokonce získaly podporu z řad dosavadní opozice, jmenovitě například privatizace městských
bytů. Bylo to jedno velké zoufalství.
Nyní má jen NeraHnutí 8 zastupitelů, zatímco koalice složená ze čtyř
různých stran jen 11 zastupitelů.
Lidé nespokojení s politikou minulého vedení města, mezi které se také
řadím, musí vidět, že jsme v mnohem
lepší situaci než před volbami.“
zzDěkuji za rozhovor.
ex
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CO SE U NÁS DĚJE
ROZTOKY U PRAHY
Vánoční knihkupectví pro Roztoč 
Hodláte darovat svým blízkým či přátelům knihu? První prosincový víkend se
prostory Občanského sdružení Roztoč,
konkrétně ateliér v Jungmannově ulici,
promění v malé knihkupectví, které organizuje stálá skupina dobrovolníků. Již
tradičně přivezou i kalendáře s nápadem,
diáře, poznámkové bloky, balicí papíry
a další věci z nakladatelství Cesty domů.
Jako doprovodný program bude probíhat
výtvarná dílnička. Nákupem bude možno
potěšit své blízké i přispět na dobrou věc.
A to dokonce dvakrát. Jednou zmíněnému Roztoči, a jednou organizaci Cesta
domů v její péči o umírající.

ZÁCHRANA ŽIVOTA
MĚLNIČTÍ POLICISTÉ SE PODÍLELI
NA ZÁCHRANĚ LIDSKÉHO ŽIVOTA.

SLANÝ
Pamětní deska obětem Velké války 
Před sto lety 11. listopadu 1918 byla tzv.
příměřím z Compiegne ukončena první
světová válka. Proto se toto datum slaví
jako Den veteránů a mnozí si na klopu
připevní vlčí mák. Z města Slaný v této
válce většina mužů rukovala do řad 28.
pěšího pluku a 8. zeměbraneckého pluku, ale i dalších c. a k. jednotek. Padlí
a zemřelí vojáci byli nedílnou součástí
tehdejšího života města, avšak posléze
jejich památka dlouhou dobu nebyla připomínána. Určitá náprava se uskutečnila
právě na zdejších oslavách Dne veteránů
11. listopadu v 11 hodin, kdy proběhlo
slavnostní odhalení pamětní desky všem
padlým a zemřelým ze Slaného, kteří
v letech 1914—1918 sloužili v řadách
c. a k. armády. Bude tak připomínkou
i varováním před nesmyslností válečných konfliktů, které ve světě stále hrozí.
Pomníky jsou opět jako nové  Busta
Bedřicha Smetany, která se nyní nachází
na Smetanově náměstí, byla odhalena
před devadesáti lety 28. září 1928 u
příležitost 10. výročí republiky. Před Základní uměleckou školou se nachází další
busta, která patří Antonínu Dvořákovi,
jenž 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 kvalitní sochařská díla byla bohužel již delší dobu ponechána bez údržby
svému osudu. V letošním roce však došlo k jejich opravě a očištění, o které se
postaralo město Slaný pod dohledem
památkové péče.

NERATOVICE
Legionáři z Neratovicka  Ze zdejšího
regionu pochází celá řada těch, kteří bojovali za samostatnost naší vlasti a mnozí
z nich za to i položili své životy. Město
Neratovice u příležitosti 100. výročí
vzniku Československé republiky vydalo
publikaci „Legionáři z Neratovicka“ autorů Jaroslava Kotlaby a Jaroslava Křtěna.
Kromě celkového přehledu legionářů
z Neratovicka publikace obsahuje množství dosud nepublikovaných fotografií.
Tuto knihu je možno si zakoupit ve zdejším Informačním centru.

Na fotce: prap. Miroslav Bašta, pprap. Jiří Hauf
Hlídka dopravních policistů v pátek
26. října 2018 kolem 23:30 hodin
projížděla v Kralupech nad Vltavou
v ulici Přemyslova. Nedaleko benzinové čerpací stanice zpozorovala
muže běžícího k silnici. Policisté zastavili a zjistili, že v nedaleké hasičské stanici zkolaboval hasič.
Po příjezdu na místo okamžitě
vyndali defibrilátor a brašnu první

pomoci, kterou mají dopravní policisté ve svém vozidle. V hasičské
stanici na zemi ležel muž a jeden
z hasičů mu poskytoval první pomoc, prováděl masáž srdce. Policisté se okamžitě přidali ke kolegovi.
Několikrát použili defibrilátor. Společně do příjezdu zdravotnické záchranné služby prováděli resuscitaci
muže. Záchranáři si ho okamžitě po

příjezdu převzali do své péče a převezli ho k dalšímu vyšetření do nemocnice.
Díky skvělé práci, profesionalitě,
odpovědnému a pohotovému přístupu dopravních policistů se podařilo
zachránit další lidský život. Policisté tak opět naplnili heslo „Pomáhat
a chránit“.
por. Mgr. Markéta Johnová DiS.

PRAKTICKÉ RADY POLICIE ČR

PODZIMNÍ MLHY A DÉŠŤ

Dva z rizikových faktorů, na které by řidiči měli brát zřetel. Léto už je definitivně pryč, nastává pravé podzimní počasí plné mlh a deště. Je velmi nutné, aby si řidiči uvědomili změnu počasí i s ohledem na styl jízdy.
zzVnímání za mlhy
Jízda za mlhy je nebezpečná. Výrazně klesá viditelnost. Mlha zkresluje vnímání rychlosti, jakou se
vozidlo pohybuje. To je dáno tím,
že řidiči nemohou porovnávat rychlost jedoucího vozidla s okolními
předměty, které vidí nezřetelně, jen
v nejasných obrysech. Motoristé
tak podvědomě vyhodnocují svou
rychlost jako výrazně pomalejší,
než je tomu ve skutečnosti. Často
stojící vozidla považují za jedoucí.
Na zdánlivě suché vozovce mlha
kondenzuje, brzdná dráha se tak výrazně prodlužuje. Pokud řidič jede
rychle, před překážkou nestačí zastavit a naráží do ní v plné rychlosti.
Nehody se zraněním mívají tak za
mlhy horší následky.
zzSvícení
Světla na denní svícení rozhodně nestačí. Automobil musí být pro ostatní viditelný ze všech stran, je proto
potřeba rozsvítit potkávací světla
a zadní mlhové světlo. Pokud je vůz

vybaven předními mlhovkami, určitě zapněte i je. Mlhu pravidla silničního provozu nedefinují. Mlhová
světla by měla být zapnuta určitě při
dohledu pod 50 metrů. V takovém
případě by rychlost jízdy neměla
přesáhnout 50 km/h.
zzOstatní účastníci
Vidět musí být však nejen vozidla,
ale i cyklisté a chodci. Chodci by
měli důsledně používat reflexní prvky, cyklisté musí být osvětleni vpředu i vzadu. Svou bezpečnost zvýší
i použitím reflexních doplňků, za
takového počasí optimálně reflexní
vestou. Dají tak motoristům větší
šanci včas zareagovat.
zzLokální mlhy
Velmi nebezpečné jsou lokální mlhy,
a to hned ze dvou důvodů. Z úseku,
kde je dobrá viditelnost, řidiči do
mlhy často vjíždějí bez snížení rychlosti. Spoléhají, že úsek znají, že je
nemůže nic překvapit. V momentě,
kdy se na vozovce objeví nečekaná
překážka, často nestačí zareagovat

a dojde k vážné dopravní nehodě.
zzJízda na mokré vozovce
Jízda na vlhkých či mokrých silnicích se stává každodenní realitou. Je
obecně známo, že za deště se zvyšuje
riziko vzniku nehod 2,5krát, na dálnici dokonce 5krát. V nočních hodinách nebezpečí vzroste ještě nejméně 2krát. Brzdná dráha na mokré
vozovce se ve srovnání s jízdou na
suchém asfaltu prodlužuje. Například z rychlosti 50 km/h zastavíme
na suchém povrchu na 28 metrech,
na mokrém budeme potřebovat o 5
metrů více. Jestliže na suchu před
překážkou zastavíme, na mokru pojedeme v okamžiku kolize rychlostí
přes 20 km/h.
Na cestu vyjeďte vždy v dostatečném předstihu, plně se věnujte řízení, dodržujte bezpečnou vzdálenost
od ostatních vozidel, přizpůsobte
rychlost danému počasí, dodržujte
pravidla silničního provozu, abyste
se vždy vrátili ze svých cest bezpečně domů!
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ŽELEZNÝ HASIČ

V závěru října se konal ve Veltrusích za hojné účasti diváků šestý ročník soutěže fyzické zdatnosti „Železný hasič“. Uskutečnil se v rámci
„Dne veltruských hasičů“, kdy například městem defilovaly hasičské
vozy všech přítomných soutěžních týmů a starosta Veltrus Mgr. Filip
Volák oficiálně předal jednotce sboru dobrovolných hasičů nové zásahové vozidlo Tatra 815.
Trať byla koncipována podle re- boucháním velkým kovovým kladigulí mezinárodní hasičské soutěže vem posouvali pneumatiku osobního
Toughest Firefighter Alive. Název, vozu, v hammer - boxu museli ocepocházející z anglického sousloví, lovým perlíkem dvacetkrát uhodit do
v překladu znamená „Nejtvrdší hasič podlážky i stropu ocelové konstrukpřežije“. Jedná se o soutěž, kde se ce. Se zbytkem sil zdolali kovové
startující utkávají v disciplínách, ve lešení, aby tu zdvihli na plošinu dvě
kterých hrají hlavní roli svaly, výdrž závaží uvázaná na laně, a následně
vyběhli do prvního patra hasičárny,
a především nervy.
Hasiči, z nichž nejvzdálenější byli kde je už čekali časoměřiči.
z města Vlašimi, zdolávali překážky „Profesionální i dobrovolní hasiči
na trati s kompletní výbavou bez na- mají primární poslání chránit živosazené dýchací masky. Na startu se ty lidí i majetek. Pro tuto odbornost
jich sešlo osmatřicet včetně tří žen. musí být dobře připraveni. Soutěže
Nejdříve překonávali dřevěnou ba- obdobného charakteru se v rámci
riéru. V rychlém rytmu vystupovali Mělnicka konají pravidelně, převážs naplněnými kanystry na schůdek. ně se ale týkají požárního útoku. Tato
Následně smotávali hasičské hadice, ve Veltrusích je zaměřena na prověprocházeli se závažím i dekontami- ření hlavně fyzického výkonu,“ sdělil
načním tunelem, převraceli pneu- přítomný Bc. Radek Modes, starosmatiku od traktoru, přenášeli další ta Okresního hasičského sdružení
objemné závaží, přemísťovali těž- v Mělníku.
Vítězem kategorie 41 let a více se
kou figurínu zraněné osoby. Na trati

Lukáš Kolc, dobrovolný hasič z Kralup - Minic, vítěz prvních tří ročníků veltruské soutěže fyzické zdatnosti „Železný hasič“, převrací na
trati objemnou pneumatiku traktoru. Tentokrát skončil celkově pátý.
Foto (her)
stal Milan Hlavička z SDH Vlašim
s časem 04:01,82 minut, kategorii
18 až 40 let ovládl Tomáš Sirotek
z SDH Doubek s časem 03:07,47
min., který se stal zároveň celkovým
vítězem 6. ročníku soutěže. Mezi
ženami byla nejlepší Adéla ŠankoInformaci o dopravní nehodě na silnici číslo 9 v úseku mezi obcemi Želízy a Tupadly na Mělnicku přijala vá z SDH Vlašim s časem 03:31,54
min. Tentokrát se nedařilo Lukáši
tísňová linka středočeských hasičů v pondělí 29. října v sedm hodin ráno.
Kolcovi (SDH Kralupy - Minice),
Krajské operační a informační středosavadnímu suverénnímu vítězi
disko HZS Středočeského kraje
prvních tří ročníků, který na trati nek události vyslalo profesionální hačekaně nasbíral trestné body, a to při
siče ze stanice Mělník a jednotku
smotávání hasičské hadice.
sboru dobrovolných hasičů Mělník

J. Herain
Vehlovice – Chloumek. V rámci mezikrajské výpomoci k nehodě vyjela
NAPSALI NÁM
také profesionální jednotka HZS Ústeckého kraje ze stanice Štětí.
Po příjezdu první jednotky na
Svaz postižených civilizačními chomísto bylo zjištěno, že v jedné ze
robami Mělník má od letošního
zatáček se čelně střetlo osobní auto
roku novou vedoucí paní Radanu
s cisternou a obě vozidla skončila
Hniličkovou. Velmi dobře se o nás,
mimo vozovku na opačných strapřevážně starší ženy stará, zajišťuje
nách silnice. Cisterna se převrátila na
nám kulturu! Na jaře jsme si probok, osobní vozidlo bylo na kolech,
hlédli zámek v Roztokách u Prahy,
ale v kabině zůstal zaklíněný těžce
zaujaly nás dobové šaty a vybavená
zraněný řidič.
kuchyně. Viděli jsme obrazy Zdeny
Hasiči vyprostili zraněného řidiče
Braunerové v jejím ateliéru.
a předali ho do další péče posádce
V květnu naše zraky potěšily rozzdravotnické záchranné služby. Kvů- hodnotám koncentrace vzduchu nad vané benzinem byla následně poli špatnému počasí nemohl přiletět nejnižší hladinu výbušnosti zajistily volána společnost Dekonta. Silnice kvetlé rododendrony, azalky a celý
vrtulník, proto byl pacient převezen jednotky trojnásobnou ochranu nata- číslo 9 byla po celou dobu likvidace krásný park v Průhonicích.
V září jsme si prošli Vyšehrad
do vinohradské nemocnice v Praze žením vodního proudu s pěnou a vy- následků nehody uzavřena a policie
sokotlaku a také ručními hasicími odkláněla dopravu v obou směrech v Praze, nejen kasematy, ale poklopozemní cestou.
po objízdných trasách. Obnovit nili se i našim umělcům na hřbitově.
Z převrácené cisterny, která pře- přístroji.
Majitel přepravní firmy poslal provoz se podařilo až po odstranění Paní vedoucí zajistila chutný oběd
vážela pohonné hmoty, unikal přes
plnící víko benzin. Ten hasiči zachy- k nehodě náhradní cisternu, do které dvou přeražených stromů a závěreč- na lodi Albatros.
Některé ženy jedou koncem října
covali do jímacích van a zároveň se pak byly postupně přečerpány pře- ném úklidu vozovky ve večerních
do lázní Mšené. Teď se těšíme na
snažili zatmelit místo úniku, aby za- vážené pohonné hmoty, což trvalo hodinách.
zámek Loučeň a na vánoční posezebránili ekologické havárii. O situaci do půl čtvrté odpoledne. Teprve pak
por. Ing. Ladislav Holomčík ní v prosinci. Chválíme paní vedoubyli informováni pracovníci životní- mohla specializovaná firma začít
tiskový mluvčí cí za její péči o nás a děkujeme!
ho prostředí z Mělníka, kteří vyrazili s vyprošťováním vozidla.
Na likvidaci zeminy kontaminoJana Hurtová
HZS Středočeského kraj 
na místo. Vzhledem k naměřeným

STŘET OSOBNÍHO AUTA S CISTERNOU
UZAVŘEL SILNICI MEZI MĚLNÍKEM A ČESKOU LÍPOU

PODĚKOVÁNÍ
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AKTUÁLNĚ / KULTURA

CO SE U NÁS DĚJE
NERATOVICE

Koncert ke státnímu svátku  Dánská
jazzová kapela Alex Jonsson Trio vystoupí v sobotu 17. listopadu od 19.30 hodin
v salonku restaurace Oskar v Neratovicích. Akce se koná s podporou Dánského
velvyslanectví a nadace Danish Art Foundation. Místenku do sálu na bezplatný
koncert si zájemci mohou vyzvednout
v recepci neratovického Společenského
domu. Je to určitě další z možností jak
oslavit významný den naší vlasti.
Pozor na podvodníka!  V poslední
době se v Neratovicích pohybuje člověk,
který se vydává za pracovníka ČEZu. Pod
smyšlenou informací, že se město Neratovice spojilo s dalšími městy za účelem
snížení ceny elektrické energie, nabízí
uzavření nových smluv o sdružených
dodávkách elektrické energie. Tato skutečnost je nepravdivá a jedná se o pustý
podvod. Zvláště starší lidé by si měli dát
pozor a pokud by někoho kontaktoval, je
třeba to nahlásit Městské policii Neratovice na tel. číslo 315 650 350.

CÍTOV
Slané pečivo 2018  4. ročník soutěže o nejlepší výrobek ze slaného těsta
v rámci domácího pečení proběhne
v sobotu 17. listopadu. Fantazii se meze
nekladou, a tak se může jednat o řezy,
koláče, dorty, záviny, bábovky, buchty
či třeba koblihy. I použité těsto může
být jakékoliv – od kynutého, listového,
křehkého, litého, páleného až po speciální dle vlastního uvážení. Náplně také
mohou být také jakékoliv – od masových,
vaječných, zeleninových, tvarohových,
sýrových, ořechových, krémových...
Avšak podmínka je, že nesmí být sladké!
Přinesené výrobky vyhodnotí komise
anonymně, a ty vítězné budou náležitě
oceněny.

ŠTĚTÍ

Dobrodružství dona Quijota  Brněnské Divadlo Klauniky uvede jednu ze
svých nejúspěšnějších inscenací „Don
Quijote de la mAncha“. Tomuto svéráznému zpracování osudů Dona Quijota
a věrného služebníka Sancho Panzy
nechybí humor, nadsázka, fantazie ani
mystifikace. Po formální stránce zvolil
režijní poradce představení, autor, mim,
básník těla i duše Boleslav Polívka cestu
didaktické klauniády. S vědomím toho, že
společnost je poznamenaná dekadencí
a nedostatkem ideálů a opravdových
vzorů, předstupují před diváky 2,38 m
vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém
internátě ve Šlapanicích, v kostýmech
Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou španělštinářů se ujímají nelehkého
úkolu – co nejlépe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijota. Jak se jim to
podařilo, o tom se přesvědčí návštěvníci
Kulturního střediska ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin.

FESTIVAL TYJÁTJÁTRA LETOS
SUPLOVAL SCÉNA FEST

Kralupští divadelníci, soustředění v tamním souboru Scéna, až dosud o sobě dávali vědět v centru dolního
Povltaví tradičním červnovým festivalem „Za vodou“ a podzimně – zimní sérií amatérských divadelních
představení „Tyjátjátra“. Tentokrát ale přehlídku českých amatérských divadel nahradil listopadový jednodenní „Scéna Fest“.
Jeho součástí byla i část určená dětským divákům. Byly nachystány dvě
pohádky – česká od K. Čapka „Kdo
hledá, najde“ a africká „Malý člověk
jménem Ngali“, jíž se letos kralupská Scéna úspěšně nominovala na
celostátní přehlídku „Loutkářská
Chrudim“. V programu tentokrát
nechyběl horor „Naseto“ a závěrem
vystoupila i „Pohřební kapela“ a DJ
Psycho.
V úvodním ročníku „Scéna Festu“ kralupští herci nabídli ukázku
toho, co dosud nastudovali. Navíc
přidali zbrusu novou hru Woodyho
Allena, jednoaktovku „Central Park
West“. Konverzační fraška, odehrávající se v newyorském bytu, uvedená v premiéře před tamními diváky,
je dalším zpestřením repertoáru tamního divadelního souboru Scéna. Za
krátký čas se chystá její repríza. Komedie byla autorem napsána v roce
1982 a obsah je stále živý, aktuální.
Na diváky v sále klubovny divadelního souboru čekal partnerský
pětiúhelník, ve kterém se dlouhou
dobu nemohli vyznat ani jeho samotní protagonisté. Ve hře se rozjel
bláznivý kolotoč odhalení i neméně překvapivých výčitek a intrik.
Jednoaktovka je proložená četnými
absurdní zvraty, obraty a hláškami,
vytvářejícími roztomilé protiklady.
To všechno jsou hlavní atributy dramatické hry...
V hlavní roli psycholožky Phyllis
vystoupila Helena Plicková. Byla
jí ztvárněná postava něčím osobně
blízká, poučná a v čem byla tentokrát náročnější? Krátce nám uved-

Záběry z premiérového představení kralupského divadelního souboru
Scéna - konverzační jednoaktovky „Central Park West“.

Foto J. Herain

la: „Celkově je pro nás tenhle žánr
úplně nový a ač se to při čtení textu
zdálo jednoduché, opak byl pravdou. Je strašně těžké to zahrát tak,
aby to opravdu bylo zábavné, aby
nezůstalo jen u textu, ale abychom
jednali v daných situacích. Postava
Phyllis není jednoduchá, nemohu ji
brát vážně, což se mi ze začátku moc
nedařilo. Ale hrozně mě baví její cynismus, nadhled, sarkasmus, to by se
mi někdy hodilo i v reálu,“ dodala
s úsměvem.
Kralupští diváci, soudě podle
spontánních reakcí z publika, se
zcela jistě shodli, že konverzační komedie „Central Park West“ je skvělá
oddechovka s bravurně vypointovanými dialogy. Zřetelně také ukázala,
že divadelní soubor Scéna má opět
ambice nastudovat další hry i světových autorů.

J. Herain
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INZERCE

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Provádíme repase původních
špaletových oken, více na tel. 777 741 221

www.geusokna.cz

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
 mechanické a ruční sekání travních pásů

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

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

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

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

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

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

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, autobusových zastávek a přechodů pro chodce
 odstraňování a likvidace sněhových převisů a
rampouchů








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
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CO SE U NÁS DĚJE
VOJKOVICE

Tancuj se mnou dnes  Již potřetí se
v místním hostinci „U Losa“ sejdou dříve
narození. Ve středu 28. listopadu od 16
hodin je pro ně připraven třetí díl zábavného pásma pod názvem „Tancuj se mnou
dnes“, kdy k poslechu a zejména k tanci
zahraje Duo Adamis. Manželé Adéla a Milan Suchých se věnují hlavně populární
hudbě. Pro vystoupení na TV Šlágr se
snaží vybírat spíše skladby blízké starší
generaci. Zpívají například písně z repertoáru Yvetty Simonové a Milana Chladila, Waldemara Matušky nebo Judity Čeřovské. Zazní známé hity jako například
„Tam za vodou v rákosí“ či „Až rozkvetou
lípy“, které jistě přispějí k dobré pohodě.

PODZIM V CENTRU SENIORŮ
Podzim nemusí být jen uplakaný, ale může být také veselý a barevný.
O tom se přesvědčí každý, kdo zavítá do Centra seniorů Mělník, kde
právě probíhá výstava s názvem „Barvy podzimu“.

NEBUŽELY

Netradiční posvícenská zábava 
V sobotu 17. listopadu v prostorách zdejší sokolovny vystoupí kapela KIKS z Kačic. Tato hudební formace vznikla v roce
1993 a letos slaví čtvrt století své existence. Hraje klasický český bigbít a před
pěti lety u příležitosti svých dvacátých
narozenin vydala zatím jediné album pod
příznačným názvem „Cesta do pekel“.
Takže posvícenská zábava od 20 hodin
bude ve znamení bigbítu.

ZLONČICE

Lampióny odpluji po Vltavě  V sobotu
17. listopadu v 19.30 se vydá z místního
hřiště průvod s rozsvícenými lampiony,
jenž povede trasou ze Zlončic přes Nové
Zlončice do Chvatěrub. Posléze se všichni
přesunou k náplavce u Vltavy, kde budou
pouštěny po hladině vodní lampiony jako
symbol světla naší budoucnosti.

LÍBEZNICE

Důstojná oslava výročí republiky 
Líbeznické oslavy sto let republiky vyvrcholily slavnostním večerem. Poprvé
v historii obce vystoupil symfonický orchestr – Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. Program složený z děl Antonína Dvořáka uváděl současný starosta
Martin Kupka, který mimo jiné prohlásil
„28. říjen 1918 a následující léta první
republiky byly výsledkem společného úsilí,
práce a také myšlení nejen vůdčích osobností, ale celé společnosti.“ Další premiérou bylo udělení Ceny obce Líbeznice.
Obdržel ji z rukou čestného občana a nejdéle sloužícího předchozího starosty Oty
Hlavína pan Karel Stoll.
Zahajovací líbeznický ples  Plesová sezóna se blíží, a tak obec Líbeznice
pořádá pro všechny milovníky taneční,
hudební i společenské zábavy první akci
nové plesové sezóny – „Zahajovací líbeznický ples“. Uskuteční se v sobotu 24. listopadu od 20 hodin ve velkém sále Haly
Na Chrupavce. K tanci i poslechu bude
hrát osvědčená hudební formace Horváth Band. Pro inspiraci bude na programu samozřejmě i předtančení. Vstupenky
je možné zakoupit na obecním úřadě
v Líbeznicích.
mar

Výstava představuje podzim tak, jak
ho vnímají obyvatelé obou domovů,
jako čas pro vzájemné setkávání,
poznávání nových životních krás a
vlastnoruční tvorbu. Proto můžete
na této výstavě obdivovat mandaly
paní Libuše Kerestešové, zcela jistě
vás potěší veselé a vtipné verše paní
Marie Paškové a na vystavených
fotografiích se seznámíte s dalšími
výrobky šikovných rukou tamních
seniorů. Výstavní panely vám rovněž přinesou informace o dalších
činnostech a programech pro občany
žijící v Centru seniorů Mělník a také
o tom, pro koho je pobyt v Centru
určen.
Výstava potrvá v Domově Ludmila do 7. prosince tohoto roku, poté
ji nahradí vánoční výstava mělnického literárního klubu „Pegas“, jejíž
vernisáž se uskuteční v pátek 7. prosince ve 14 hodin.
jč

V MĚLNICKÉM KLUBU
VZPOMENOU MARKA VOJTÍŠKA
Před devíti lety podlehl zákeřné chorobě zpěvák mělnické kapely Postižená oblast Marek Vojtíšek v pouhých
šestatřiceti letech. Jeho kamarádi tehdy chtěli nějakým způsobem uctít jeho památku a tak se rozhodli uspořádat na jeho počest turnaj ve hře Člověče nezlob se! A tak se zrodil „Memoriál Marka Vojtíška“.
První ročník se konal hned po jeho
odchodu v Hudebním sále mělnického Masarykova kulturního domu,
kdy zde po ukončení turnaje vystoupila kapela Už jsme doma. Další
ročníky se již uskutečnily právě ve
zdejším klubu Stará Mydlárna. A ne
jinak tomu bude i letos. V sobotu
8. prosince jako obvykle ve 14 hodin
účastníci zasednou ke stolům s políčky a figurkami této všeobecně známé
hry, a rozjede se tak již 9. ročník tohoto memoriálu Po 19. hodině dojde
ke slavnostnímu vyhlášení vítězů
a po něm odstartuje tradiční koncert,
na němž vždy zahrají zajímavé hudební formace.
Tentokrát se vrátí skupina, která celou sérií Memoriálů zahájila.
Kapela UŽ JSME DOMA vznikla

FIRMA PODDANÝ DŘÍSY
přijme

SOUSTRUŽNÍKA
A FRÉZAŘE
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED!
E-mail:
poddany@kook-poddany.cz
Telefon: 731 175 374

v Teplicích v roce 1985. Její muziku je docela obtížné zařadit. Vychází
z punku, avšak je zde patrný i vliv
avantgardní hudby v podání hnutí
Rock in Opposition, The Residents
nebo Magmy. Díky své originalitě
skupina pronikla nejenom do evropských klubů, ale i do zámoří.
V USA a Kanadě její členové odehráli více než 700 koncertů. A zahráli
si i v Japonsku či na Novém Zélandě.
Pravidelně spolupracují například
i s Aurelem Klimtem na hudbě k
jeho animovaným filmům a k divadlu. Miroslav Wanek byl za hudbu
k filmu „Fimfárum“ Jana Wericha
nominován na Českého lva.
V Mydlárně představí svojí nejnovější desku „Kry“, která je jejich
osmým řadovým albem. Obsahuje

symbolicky osm nových písní, jež
vyšly osm let po předcházejícím
řadovém titulu „Jeskyně“ a i datum
8. září 2018 pro křest desky bylo zajímavé.
Předkapela bude pozoruhodná.
Sbor břežanských kastrátů neboli
SBK bývá nejčastěji označován za
„recitační a hudební soubor“. Název Sbor břežanských kastrátů vymyslel na podzim 2003 spisovatel
Jan Pelc. Klíčový termín „břežanský“ nesouvisí, jak se leckdo mylně
domnívá, ani s Břežany Dolními, ani
s Panenskými, nýbrž s hospodou Na
Břežance v Lublaňské ulici na pražských Vinohradech, kde jádro sboru
tehdy pravidelně vysedávalo a vysedává dodnes.
mar

Palackého 134/9, Mělník
osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
 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: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil
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Nové koupelnové studio HECKL v Mělníku
Před několika dny jsem byl pozván k účasti na slavnostním otevření nového koupelnového studia HECKL
v Mělníku. Bál jsem se, že se tu otevírá jedna z řady dalších prodejen ve stylu univerzálních železářství,
kterých je po republice nepřeberné množství.
Nicméně nakonec zvítězila zvědavost, hnaná tak trochu kritickou situací koupelny u nás doma, která si už
léta říká o rekonstrukci. Řekl jsem si
tedy, že se zastavím a třeba narazím
na trochu něco jiného, než bych našel
u konkurence ve stejné ulici. Hledal
jsem tak říkajíc inspiraci, co by naší
koupelně pomohlo směrem k bydlení
hodnému současnému století a minulost nechalo tiše odejít.
To, co jsem ale uviděl za dveřmi
nového koupelnového studia, mne
hned u vchodu překvapilo. Ačkoliv
jsem čekal regály s hromadou umyvadel, klozetů, trubek, sifonů různých
tvarů, a řady koupelnových baterií
známých i neznámých výrobců, realita byla úplně jiná. Čekaly mne prostory se vzorovým řešením koupelen,
kde vše – od možností obkladů a dlažeb, umyvadel, sprchových koutů či
baterií přes koupelnový nábytek, až
po detaily s háčky na ručníky – bylo
velice vkusně zpracováno a vysloveně zvalo k tomu dát si ihned sprchu
nebo se „naložit“ do vany.
Mého překvapení a nečekaného
zájmu si hned všimli vstřícní zaměst-

Koupelnové studio HECKL

Nádražní 373, areál stavebnin STAVSEM, 276 01 MĚLNÍK, Telefon: +420 603 108 207
Otevírací doba: PO-PÁ 9.00 – 17.00, SO 8.00 – 12.00

PŘIJĎTE VYZKOUŠET
A VYHRÁT SPRCHOVACÍ WC
GEBERIT AQUACLEAN DEN

KDY?

28. 11. 2018 / 14:00 – 17:00

KDE?

KOUPELNOVÉ STUDIO HECKL s.r.o.
Nádražní 3731 - v areálu Stavsem
276 01, Mělník

Přidte si vyzkoušet ten úžasný pocit svěžesti na vlastní kůži
a vyhrajte sprchovací WC Geberit AquaClean Tuma Classic.
Kromě výhry na Vás čeká chutné občerstvení a mnoho
nápadů pro Vaši koupelnu.

www.geberit-aquaclean.cz

nanci studia, a i přes velký shon,
který byl zapříčiněn tím, že právě
probíhalo slavnostní otevření, dlouze se mnou procházeli možnosti i
potřeby naší koupelny. Hned už jsem
si představoval naší novou koupelnu
v naprosto reálných barvách a tvarech, ale samozřejmě jsem měl jako
každý normální Čech naprostou hrůzu z toho, kolik to bude stát. Počítal
jsem s tím, že při rekonstrukci koupelny budu muset pustit nějakou tu
korunu, ale naštěstí pánové ze studia
můj strach rozeznali a ihned uklidnili, že k návrhu patří i to, že se vejdou
do našeho rozpočtu a výsledek bude
i tak stát určitě za to.
I když jsem se zastavil jen na
skok a spíše ze zvědavosti, odcházel jsem po dvou hodinách, dvou
kávách a dortu, nasycen cennými
radami zaměstnanců studia a obchodních zástupců výrobců. S vedoucím studia Pavlem Tesárkem
jsme si podali ruku a teď už se těším
na vizualizace naší nové koupelny.
A co teprve až je ukážu své ženě?!
Zcela jistě nás čeká velice příjemný večer s příslibem nové koupelny
a také nových zážitků. Koneckonců,
co bychom pro rodinnou pohodu
neudělali, že?
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akce v podobě „Vítání adventu“. Vše začne již ve 14 hodin kdy se otevřou
stánky a na všechny, kteří zavítají do historického centra, čeká široká nabídka
skutečně originálních řemeslných produktů a bohatý výběr neodolatelných
kulinářských výrobků. Všichni budou mít možnost ochutnat mladá vína od
místních vinařů a pro zahřátí bude k dispozici svařáček, horká medovina či
výborná káva. Součástí akce bude doprovodný kulturní program v podobě
hudebních i pěveckých vystoupení žáků ZUŠ Mělníka a Mělnického žesťového souboru. Vše vyvrcholí slavnostním rozsvícením vánočního stromu,
který se rozzáří od 17 hodin. A stane se tak svědkem Adventních trhů, které
zde proběhnou po celý následující den.

MŠENO

Í
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BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
zzPřichází advent
V předvečer příchodu první adventní neděle připravilo město pestrý program. Brandýské Masarykovo náměstí po celou sobotu 1. 12. nabídne širokou nabídku aktivit. Již od 9. hodiny budou probíhat Farmářské trhy, které potrvají až do večera. V deset hodin si na své přijdou děti, pro něž bude
připraveno pohádkové představení a svou zručnost si vyzkoušejí ve vánočních dílničkách. Odpolední program zahájí Vokální skupina Svit UP a pak se
postupně představí žáci Základní umělecké školy a DDM, Michaela Jonczy
Duo či kapela Anebo. V 17.15 nastane slavnostní chvíle rozsvícení vánočního stromu za zpěvu písní v podání Kriskros Kvintetu. A vše završí koncert
skupiny Dům Doorif v 18 hodin. V neděli 2. prosince se veškeré dění přesune
na Mariánské náměstí ve Staré Boleslavi. I zde prodejci otevřou své stánky
a nabídnou své zboží. Na pódiu se od 14 hodin vystřídá řada účinkujících,
kromě žáků ZUŠ to bude kapela Konstelace 3. Vánoční strom se rozsvítí
v 17 hodin a následovat bude koncert známé skupiny SCHOVANKY.

KOSTELEC NAD LABEM
zzRozzáří se vánoční stromy
Město Kostelec nad Labem zve v pátek 30. listopadu všechny spoluobčany
na již tradiční setkání na náměstí Komenského. V 17 hodin se zde rozzáří
vánoční strom, který tak ještě více přiblíží nastávající předvánoční atmosféru.
A o den později v blízkých Jiřicích nastane obdobná akce. U místní kapličky
se od 16 hodin budou moci všichni těšit na stánky s nejrůznějším zbožím
i skvělými dobrotami. Chybět nebude ani kulturní program s překvapením
a přesně v 17 hodin se rozsvítí jiřický vánoční strom.
zzMikuláš se svým doprovodem zavítá do školy
Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků z Kostelce nad Labem pořádá
tradiční Mikulášskou nadílku, která proběhne v neděli 2. prosince. Ve 14
hodin se tak místní děti sejdou ve zdejší školní jídelně a budou očekávat
tyto tradiční postavy, které odedávna neodmyslitelně patří k předvánočnímu času. Kromě nadílky všechny čeká řada soutěží, skvělá diskotéka a samozřejmě bohaté občerstvení.

MĚLNÍK
zzPůjdem spolu do Betléma
Tento začátek známé koledy je zároveň názvem pozoruhodné výstavy ve
zdejším Regionálním muzeu, jenž byla zahájena 15. listopadu a potrvá do Tří
králů, tj. 6. ledna příštího roku. Jejím základem bude pestrý soubor 11 betlémů zapůjčených do Mělníka Krkonošským muzeem v Jilemnici. Mezi nejzajímavější exponáty budou patřit jilemnický betlém z roku 1870, orientální
tištěný betlém z počátku 20. století nebo vyřezávaný betlém Václava Plecháče z Čisté u Horek z roku 1990. Návštěvníci se mohou těšit také na perníkový
mělnický betlém, který speciálně pro výstavu vyrobí dr. Dana Holmanová
z Třebihoště u Dvora Králové. Expozici doplní pohled do současné podoby
Svaté země prostřednictvím fotografií zoologa Dr. Libora Prause. Součástí
výstavy budou interaktivní zóny.
zzNa mělnickém náměstí se rozzáří vánoční strom
Mělnické náměstí opět ožije v sobotu 1. prosince, kdy zde proběhne další

zzVánoční hostina pro zvířátka
I lesní zvěř si zaslouží trochu pozornosti, zima ji přináší větší obtíže při
shánění potravy. V sobotu 8. prosince si děti se svými rodiči i prarodiči dají
sraz u zdejšího koupaliště, aby se pak všichni vydali do okolních mšenských
lesů. Pro zvířátka budou mít jablka, různé obilniny, mrkev, tvrdé pečivo či
kaštany, na nichž si určitě obyvatelé lesa pochutnají. Výlet pro dobrou věc
pořádaný Okrašlovacím spolkem pro Mšeno a okolí bude korunován přátelským posezením u ohýnku.

ROZTOKY U PRAHY
zzSlavnostní rozsvícení vánočního stromu
První adventní neděli 2. prosince se Tyršovo náměstí prozáří vánoční atmosférou. Akci zahájí ve 14 hodin Vánoční trhy bohatou nabídkou. Následovat bude divadelní představení pro děti v podobě vánočního příběhu „Andělé
ze zapomenuté skříňky“. Po vystoupení žáků zdejší ZUŠ bude následovat
adventní promluva starosty města a pak se již rozzáří vánoční strom. Chybět nebude ani mikulášská nadílka a sváteční atmosféru podbarví vystoupení
komorního smíšeného pěveckého sboru Rosa. Zazní vánoční písně i klasické
koledy, které tak ukončí toto zdejší první adventní setkání.

VELTRUSY
zzAdvent na zámku
Již se stalo tradicí, že na zdejším zámku probíhá bohatý předvánoční program. Ve vyzdobeném zámku se návštěvníci seznámí s tím, jak trávila Vánoce šlechtická rodina Chotků, jaké byly jejich vánoční zvyky nebo jejich
způsoby stolování. O víkendech budou připraveny různé doprovodné akce.
Tou první bude již 24. listopadu, tudíž přesně měsíc před Štědrým dnem,
Adventní tvoření, na němž bude možnost pořídit si věnce a ozdoby na vánoční výzdobu. Kromě toho budou připraveny dílničky, kde bude možnost
vyzkoušet si zdobení perníčků, výrobu papírových ozdob, malování na sklo
a jiné výtvarné činnosti. Nebude chybět ani malý vánoční jarmark pro nákup
nějakého dárku. A o týden později, 1. prosince, to bude adventní pohádka
v Rudolfově sále. Po pohádce se zastaví i Mikuláš s čerty i anděly a přinese
dětem mikulášskou nadílku.

LIBČICE NAD VLTAVOU
zzAdventní jarmark na faře
V neděli 2. prosince pořádá Libčický občanský spolek LOS a místní farní
sbor církve evangelické adventní setkání, které se uskuteční ve farní zahradě a v evangelickém kostele. Zahrada se zaplní stánky, které budou nabízet
nejrůznější zboží v podobě keramických výrobků, šperků, hraček, ručně vyráběných tašek či košíkářských výrobků. V kostele se od 16 hodin uskuteční
koncert komorního souboru „Senza Nome“. Tento místní soubor, jehož název
v překladu z italštiny zní „bez jména“, vznikl před dvěma lety. Jeho repertoár je složen z převážně duchovních písní od středověku až po současnost.
V letošním roce jej obohatil o pásmo lidových písní z Čech i Moravy. Zazní
koledy, jenž navodí tu pravou předvánoční atmosféru.

LHOTKA U MĚLNÍKA
zzZpívání u stromečku
Každoročně v tuto dobu se ve Lhotce u Mělníka na návsi koná adventní
zpívání u stromečku. První rozsvícení stromečku je tradičně doprovázeno
ohňostrojem. Poté se zde schází lidé ze Lhotky, Hleďsebe, Lhotky Dolu a
blízkého i vzdáleného okolí, aby si v předvánočním čase zazpívali koledy
za doprovodu muzikantů. Letos první adventní setkání proběhne v sobotu 8.
prosince v 15.30, kdy jej navštíví Mikuláš se svým nezbytným doprovodem,
který obdarovává děti balíčky s překvapením. Ke zpívání je vždy pod záštitou
obce připraveno drobné občerstvení jako svařené víno, čaj a preclíky.
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HOSTÍN
zzSlavnostní rozsvícení stromu
U budovy obecního úřadu proběhne v sobotu 1. prosince v 17 hodin společné setkání místních občanů. Rozsvítí se vánoční stromeček a všichni si jistě zazpívají koledy. Kromě toho proběhne slavnostní křest nového kalendáře
pro rok 2019. Na děti čeká malé překvapení a bude se podávat čaj, svařáček,
grog, slané a sladké „zobání“.

KRALUPY NAD VLTAVOU
zzDarujte radost
Vánoční svátky jsou zejména příležitostí obdarovávat své blízké. Je
mnoho těch, kterým osud tuto radost odepřel. Rodinné centrum Havránek
z Veltrus se již několik let zapojuje do projektu s názvem „Vánoční krabice
od bot“. Celý projekt spočívá v tom, že si na stránkách Havránku „vyberete
dítě“, kterému můžete udělat radost. V seznamu je vždy jméno, věk, přání
či zájmy i celé řady kralupských dětí. Takže si stačí vybrané dítě „zarezervovat“ prostřednictvím odeslání e-mailu na adresu: vanocnikrabice@
gmail.com. Balit dárky netřeba, ale bude milé, když se přidá přáníčko či
foto apod., popřípadě i balicí papír. Letos budou balit dárky dobrovolníci
hromadně. Bližší podrobnosti o celé této akci je možné si zjistit na http://
havranek.dolnipovltavi.cz.

KLY
zzMikulášsko-čertovská nadílka
Obecní úřad ve spolupráci s TJ Kly pořádá v pátek 30. listopadu v 17 hodin na zdejším hřišti pro své nejmladší spoluobčany tradiční setkání s Mikulášem, anděly a čerty. Aby si každý alespoň trošku zasloužil dáreček z Mikulášova košíku, jsou pro všechny připraveny různé soutěže, při nichž je možno
využít svou zručnost či vědomost.

MEDONOSY
zzAdventní koncert v kostele
Kostel sv. Jakuba v sobotu 1. prosince od 17 hodin ožije vánoční hudbou
díky tradičnímu adventnímu koncertu smíšeného pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena. V letošním roce zazní skladby věnované období očekávání
vánočního času. Na programu bude i Mšenská pastorela dr. Josefa Šebesty
a pastorela Ovečky Antonína Ptáčka. Na koncertě vystoupí i soubor komorních sólistů.

MÁSLOVICE
zzBude se opět tvořit betlém z másla
V předvečer adventu, v sobotu 24. listopadu, se místní máslovická hospoda promění v dílnu. Od 10 do16 hodin se zájemci vybavení jídelním nožem
a prkénkem budou podílet na tvoření výjimečného betlému. Všechny výrobky budou k vidění ve zdejším Muzeu másla až do konce ledna příštího roku.
Účastníci tvoření budou mít po celou dobu volný vstup do prostor muzea.
Kromě zmíněného betlému zde bude probíhat již pátý díl výstavy „Vánoce
ve světě“.

TUHÁŇ
zzVánoční zdobení
Obecní úřad pořádá v neděli 25. listopadu od 14 hodin ve společenské
místnosti OÚ další setkání občanů. Pod odbornou radou zkušené zahradnice
si zájemci mohou vyrobit adventní věnce, ozdobné předměty, svícny a další
výrobky, kterými pak vyzdobí interiéry svých domovů. Pro nejmladší bude
připravena vlastní dílnička, kde si budou moci vyzkoušet svojí zručnost.

NELAHOZEVES
zzVítání adventu na zámku
Již po třinácté přivítá poslední listopadový víkend zdejší renesanční zámek
návštěvníky na Adventních slavnostech. Od sobotního dopoledne bude na
nádvoří probíhat jarmark, představí se kejklíři a zdejší atmosféru podbarví
vánoční koledy. Zámecké sály budou patřit dětem, pro které budou připraveny pohádková představení, písničky a veselá vyprávění. Venku si mohou
prohlédnout jesličky s živými zvířátky ze Zooparku Zelčín. Pro dospělé je
připravena ochutnávka skvělých produktů z Lobkowiczkého zámeckého vinařství Roudnice nad Labem. A nakonec si všichni mohou zazpívat u vánočního stromu s Podřipským žesťovým kvintetem.
mar

Vánoční nabídka
Je to k nevíře, ale Vánoce se blíží mílovými kroky. Nenechte nic
náhodě a informujte se o možnosti zcela jiné přípravy pokrmů.
I taková klasika jako je vánočka se může vyrobit téměř na dotek jednoho prstu. Či oblíbené linecké cukroví (mažete marmeládou nebo čokoládovou pomazánkou? Obé připravíte v Thermomixu® ). Až ochutnáte domácí majonézu, zavrhnete tu kupovanou a v neposlední řadě
vám tenhle kuchyňský pomocník uvaří nejsametovější vaječný likér na
světě! Spolu s ním zvládnete v kuchyni vše bez námahy a s minimem
nádobí. Chcete-li vědět víc, zavolejte 775 099 097.
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KULTURA

VLADIVOJNA & 4TRIO
Kavárna kina v Brandýse nad Labem přivítá v sobotu 17. listopadu od
20 hodin skutečně výjimečné muzikanty. Vladivojna La Chia je česká
skladatelka, zpěvačka, textařka a také výtvarnice. Kromě muziky se
totiž věnuje malbě, kresbě, ilustraci i komiksu, a má tak za sebou celou
řadu samostatných výstav.

Její cesta k hudbě byla velmi zajímavá, začala velmi brzy, když v devíti
letech založila se svým kamarádem
kapelu, ve které zpívala a psala
texty. Ve čtrnácti už začala zpívat
jako sólová zpěvačka v ostravských
punkových kapelách. Známou se
stala jako členka ostravské kapely
Banana. Další významnou aktivitou
je skládání filmové, televizní a divadelní hudby. Nikoli náhodou jí proto
v roce 2011 oslovil režisér Jan Hřebejk, aby k jeho snímku „Nevinnost“
složila hudbu, za níž byla posléze
nominovaná na Českého lva a Ceny
české filmové kritiky.
V roce 2013 také složila hudbu ke
třem divadelním představením Divadla Rokoko a o rok později opět
navázala hudební spolupráci s Janem Hřebejkem pro jeho seriál na
HBO „Až po uši“. Dosud posledním
počinem souvisejícím s filmovou
tvorbou, je hudba k filmu režisérky
Marty Novákové „8 hlav šílenství“
o ruské básnířce Anně Barkovové,
která značnou část života strávila
v gulagu, v hlavní roli se zde představila Aneta Langerová. Ta se spolu
s dalšími muzikanty jako jsou například Lenka Dusilová či Lucie Bílá

coby host podílela na stejnojmenné
desce. Jinak Vladivojna má za sebou
dalších pět sólových alb, k nimž samozřejmě musíme přičíst nahrávky
kapel, v nichž působila.
Křest posledního alba se uskutečnil přesně před rokem, 15. listopadu,
a byl i premiérou nové koncertní
prezentace její inovované doprovodné hudební sestavy označované jako
4Trio. To tvoří brilantní kytarista
Aleš Bajger, výrazná violoncellistka
Terezie Kovalová, šansonová zpěvačka Sylvie Bee a za bicími sedí
Luboš Pavlík. Formace hraje dynamickou hudbu, v níž se snoubí křehká intimita s temperamentem a místy až brutální divokostí. To vše za
výhradního doprovodu akustických
nástrojů.
Pro podzimní klubovou sezónu
a celý další nadcházející rok 2019
Vladivojna přichystala nový program, který se skládá z toho nejlepšího, co vydala od roku 2009.
Do popředí se tak oproti temnějším
skladbám z výše uvedeného posledního alba dostanou veselejší písně,
které ještě v koncertním repertoáru
nezazněly nebo budou zcela nově
provedené. 
mar

NERATOVICE PŘIVÍTAJÍ ŠPIČKOVÉ MUZIKANTY
Skutečně výjimečný koncert čeká jistě nejenom neratovické příznivce
skvělé muziky v neratovickém Společenském domě 4. prosince od 20 hodin. Představí se trojice hudebníků, kteří již zanechali za sebou nepřeberných hudebních počinů.
Když se řekne Vladimír Merta, ra ve vinici“ a pro Českou televizi
mnohým se vybaví písničkář, jehož to byl občasník Dírou v kytaře či
texty mají stále co říct. Již od sedm- třídílný cyklus Šedá zóna. Jeho podesátých let patřil k významným slední alba „Domilováno“ (2013)
osobnostem českého folku. Avšak a „Imagena“ (2014) dokazují, že
jeho tvorba přesahuje běžný pís- ještě nepatří do starého železa a má
ničkářský repertoár. Kromě zhudeb- stále co říct.
nění veršů básníka Viktora Dyka vyJan Hrubý, renesanční postava
stupoval i na rockových koncertech českého rocku a houslista par excespolečně s Mišíkem, Padrůňkem llence. To je další z této trojice. V seči Janem Hrubým. Coby absolvent dmdesátých letech se stal stěžejním
FAMU se podílel i na filmové tvor- členem kapely Etc…, bez jeho houbě, podle jeho scénáře natočil režisér slí si lze těžko představit první dvě
Jaromír Jireš v 80. letech film „Ope- dnes již legendární desky Vladimíra

Mišíka. Po Mišíkově zákazu působil
v Blues Bandu Luboše Andršta, posléze se přidal ke kapele Framus 5
Michala Prokopa a výrazně ovlivnil
kultovní album „Kolej Yesterday“.
Dále také spolupracoval s Dagmar
Andrtovou-Voňkovou, či s dalšími
muzikanty jako jsou skupiny Jazz Q,
Marsyas, C&K Vocal, Country Beat
J. Brabce a také s Janem Spáleným či
Hanou Hegerovou. V poslední době
společně s Lubošem Andrštem tvoří
pevný základ obnovených Framus
5 Michala Prokopa. A konečně nejmladší člen skvělého tria.
Ondřej Fencl je vyhledávaný
muzikant, klavírista, kytarista, zpěvák a hudební publicista. Přes dvacet

Vladimír Merta

let je frontmanem folk-rockového
Hromosvodu. Avšak je i kapelník,
klávesista a manažer 5P Luboše Pospíšila a také textař. V rozhovoru pro
Rockový svět o tomto triu mimo jiné
řekl: „S Mertou a Hrubým je každý
koncert originál, pokaždé se dostaneme někam jinam, improvizace se
rozbíhají a sbíhají… tahle spolupráce je opravdu zážitek a něco dočista
jiného než všechny ostatní angažmá. Krásně jsme si sedli – s Vláďou
i s Honzou. Já jsem tam takový
usměrňovač, aby se z toho nestalo
jen bohapusté hudební šílení na pozadí Vláďových kultovních písniček.
Těžko se to popisuje slovy, to musíte
slyšet.“ mar

Ondřej Fencl

Jan Hrubý
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KOŠÍK PLNÝ POHODY

NA KUS ŘEČI S...
HERCEM, REŽISÉREM A DIVADELNÍM PEDAGOGEM TOMÁŠEM TÖPFEREM
Kdo by neznal záletného velitele četnické pátrací stanice Brno Arazíma
z jednoho z nejlepších polistopadových seriálů „Četnické humoresky“?
Ano je to herec, režisér, scenárista,
divadelní pedagog a jeden čas i politik Tomáš Töpfer. Po studiích prošel
divadly v Ostravě, Ústí nad Labem
a v Šumperku a od roku 1987 se stal
členem Divadla na Vinohradech, kde
v současné době působí jako ředitel. V devadesátých letech společně
s kolegyní Eliškou Balzerovou založili Nadaci Fidlovačka a uvedli do
provozu zchátralou budovu divadla
v Praze-Nuslích. Töpfer byl v Divadle Na Fidlovačce ředitelem, hercem
i režisérem. Zároveň v té době hrál
a režíroval v prostorách Nejvyššího
purkrabství a založil tradici Shakespearovských letních slavností na
Pražském hradě. Působí také jako
pedagog na Divadelní fakultě AMU
v Praze a není bez zajímavosti, že
společně se svým bratrem provozuje známou hospodu U Kalicha. Za

svou divadelní činnost je držitelem
ceny Alfréda Radoka za nejlepší
mužský herecký výkon ve hře „Jacobowski a plukovník“ Divadla na Vinohradech či ceny Thálie za Tovjeho
v „Šumaři na střeše“ Divadla Na
Fidlovačce. Na filmovém plátně se
objevil v několika dílech „Básníků“,
dále třeba v epizodních rolích několika detektivek. Avšak nejznámější je
z televizních obrazovek, kde zazářil
v celé řadě seriálů. Kromě „četníků“
to byl doktor Král ze seriálu „Život
na zámku“, dále třeba cyklus „Vyprávěj“ a nyní je ho možné vidět
v další sérii „První republiky“.
Tak jako jeho předchůdci na
tomto křesle pro hosta, se jistě i on
o všech těchto svých aktivitách podělí s posluchači a opět to bude jistě
zajímavý zážitek.
Posledním letošním hostem tentokrát adventního setkání, jenž se
uskuteční v úterý 4. prosince, nebude nikdo jiný nežli Miroslav Donutil.
mar

KOČKA V OREGÁNU
Tak zní název hry anglického dramatika Torbena Bettse, kterou v sobotu 17. listopadu uvede pražské divadlo Kalich v kralupském kulturním
domě Vltava.
Jedna z nejvýraznějších a nejnavštěvovanějších pražských scén zahájila
svůj každodenní provoz v samotném
centru města 1. listopadu roku 1999.
Historické prostory, ve kterých se
nachází, se tak po dlouhých desetiletích přiblížily svému původnímu
účelu, i kdysi se tu totiž hrálo divadlo. Ze zchátralého bývalého skladiště vyrostl bezbariérový moderní komorní sál s technickým vybavením
na prvotřídní evropské úrovni. Jeho
hlavním cílem je přicházet s umělecky přínosnými inscenacemi předních
českých i zahraničních tvůrců, za nimiž i nadále budou přijíždět diváci
z celé republiky.
V kralupském kulturním domě
Vltava představí jednu z nejúspěšnějších současných londýnských komedií nabízející spoustu humoru
i vážného citu a velké příležitosti
pro výjimečně obsazený čtyřlístek
herců.
Velkoměstští intelektuálové Emily a Oliver, topící se ve vlastní minulosti i obsesích, se stěhují pryč
z Londýna, aby nasáli klid „skutečných lidí“. Velmi brzy se zde však
střetávají s maloměstskou realitou,
když na zahradu přizvou sousedský
pár Dawn s Alanem, kteří by místo
debat o umění či moderní levici raději diskutovali na téma pivo a fotbal.

Střet jemných velkoměstských
intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné předsudky.
Na tak pestré paletě témat staví tato
konverzačně – situační komedie,
která pojmenovává zdaleka nejen
humorné aspekty naší současnosti
a staví na precizních dialozích. Hra
se stala hned po své londýnské premiéře v roce 2014 obrovským diváckým hitem a její uvedení provázely
i recenze plné superlativů. Česká
premiéra se uskutečnila v divadle
Kalich 21. března letošního roku.
A v režii Lídy Engerové se představili takoví skvělí protagonisté
jako jsou Barbora Hrzánová, Radek
Holub, Klára Cibulková a Zdeněk
Velen. Jedna z recenzí po premiéře
o této inscenaci říká: „V Kalichu se
tak podařila odpočinková komedie,
která po celý večer dovedně balancuje na pojmu hořkosladká. Jakmile
se čtveřice herců ještě více sehraje,
mohl by z Kočky v oregánu být docela hit.“
O tom se jistě přesvědčí diváci,
kteří zavítají do zdejšího kulturního domu a určitě si odnesou skvělý
umělecký zážitek i díky hereckému
obsazení. A v neposlední řadě to přispěje k sváteční atmosféře 17. listopadu. 
mar

Předposlední letošní setkání tohoto již oblíbeného cyklu opět proběhne ve čtvrtek 22. listopadu od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

Tomáš Töpfer jako Arazím v seriálu „Četnické humoresky“.

JAK SE MĚNILO
MĚSTO MĚLNÍK

Královské věnné město Mělník v minulém století prošlo velkými změnami. Zvláště v jeho druhé polovině, kdy bohužel zmizelo mnoho staveb
a zvláště současné náměstí Karla IV. doznalo nenahraditelných ztrát.
Jak vypadalo dříve a co vše se zde nalézalo? Kde bylo ono rázovité Podolí či Pšovka, ta mělnická předměstí s domky a zahrádkami? Pivovar či
mokřiny u bývalých rybníků? Různá zákoutí sloužící k dobrodružným
hrám místních kluků? Kdo dnes ví, že se třeba sáňkovalo v Jarošově ulici
až k dnešní Bezručově?
To vše přiblíží nová knížka Karla
Lojky a kronikáře města Martina
Klihovce „Mělník na starých fotografiích 1970-1989“. Kniha obsahuje 420 unikátních fotografií, které
pořídil známý mělnický fotograf
a milovník historie Karel Lojka.
Snímky zobrazují proměny města Mělníka v letech 1970 až 1989.
Zachycují vzhled náměstí Karla IV.
i Podolí před velkými demolicemi
celých ulic a bloků domů. Dále dokumentují výstavbu mnoha nových
budov občanské vybavenosti, které
v 70. a 80. letech 20. století v našem
městě vznikly, například poliklinika, školky, škola v Pražské ulici,
plavecký bazén, obchodní domy na
zmíněném Karlově náměstí, dřívější okresní sekretariát KSČ a dnešní
zdravotní škola, dodnes „strašící“
VVS-Amerika-Teherán-Hold, samoobsluhy, Mototechna, autobusové
nádraží a samozřejmě sídliště Na
Pivovaru a Na Slovaench. Jak se
změnily ulice Pražská, Bezručova či
Vodárenská?
Všechny fotografie jsou opatřeny
textem popisujícím zobrazená místa.
Uvedení této skutečně zajímavé
a poučné publikace proběhne ve stře-

du 28. listopadu v 17 hodin v obřadní síni mělnické radnice na náměstí
Míru. Slavnostní ráz ještě podtrhne
skutečnost, že knihu pokřtí zpěvačka Eva Pilarová a mělnická rodačka,
známá herečka Jitka Čvančarová.
Kniha bude v prodeji v mělnickém Turistickém informačním centru i v obou knihkupectvích na Mělníku, a tak se jistě i stane vhodným
dárkem pod stromeček.
A jelikož pan Lojka stále pokračuje ve svých aktivitách, při nichž
vznikají nové a nové snímky zachycující společenský život města, není
vyloučeno, že se dočkáme i dalšího
dílu. 
mar
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PŘEDSTAVUJEME
BISTRO EVA V MLAZICÍCH
Malé bistro v Mlazicích jsem objevila před časem. Okamžitě mě nadchlo. Vypadá jako holčičí sen. Sladkostem těžko odolávám a tak stačilo
otevřít dveře a vstoupit. Paní Eva Vetešníková, která je majitelkou bistra, byla tak laskavá, vyhověla mé žádosti, a našla si chvilku volna na
kratičký rozhovor.
zzKde se vzala myšlenka uvést
v život bistro zrovna v Mlazicích?
„S myšlenkou otevřít si svůj vlastní
podnik, kde budu moct tvořit pro
lidi něco dobrého, jsem si pohrávala už několik let. V minulém roce
se však můj sen začal postupně stávat skutečností. Rozhodla jsem se
a ostatní už mi přicházelo do cesty
samo. V Mlazicích již několik let
žiju se svou rodinou a mám tuto
část Mělníka moc ráda, to byl hlavní důvod. Také mě mrzelo, že zde
není žádné místo, které mohu zvolit
jako cíl procházky nebo kam zajít
s kamarádkou na kafe a neřešit přitom dopravu a dilema mezi místem
s dobrou kávou a místem s dobrým
jídlem.“
zzPodnikání v gastronomii je
obecně velmi složité. Můžete stručně říct, co všechno obnáší?
„Myslím, že podnikání v jakémkoliv
oboru je v této zemi velmi složité,
proto je na začátku opravdu důležité vědět, že to chcete, máte podporu
svých nejbližších a jste ochotna přeskakovat překážky a přinášet oběti.
Zkrátka se nesmíte nechat odradit
a pohltit různými strachy, co vás na
cestě k realizaci snu přepadávají.
Ale abych se alespoň trochu dotkla
té praktické stránky, je nutné vše
dobře naplánovat a před samotnou
realizací konzultovat proces s patřičnými úřady. A pak už jen trpělivost a pokoru.“
zzJaké produkty a dobroty Vaše
bistro nabízí?
„Vzhledem k tomu, že jde o cukrářské bistro, můj hlavní směr je jasný,
proto nás většina zákazníků ozna-

čuje spíš jako cukrárnu. Nabízíme
klasické zákusky, dorty, koláče, cukroví ale i alternativní věci zejména
s ohledem na různá zdravotní omezení našich zákaznic a zákazníků.
Vyrábíme dorty a zákusky na zakázku. Ale nabízíme také výbornou
kávu z pražské pražírny Čerstvě
pražená káva, úžasné ručně sbírané
čaje od zn. Manu a skvělou italskou
zmrzlinu od Creme de la Creme. Pokud byste ale nebyla zrovna na sladké, najdete u nás třeba chlebíček
s domácí pomazánkou, salát nebo
nyní v chladnějších měsících i polévku s opečeným toastem. K tomu
všemu vám rády nabídneme i úsměv
a možnost si popovídat. Osobně pak
v prostorách bistra nabízím odborné poradenství a možnost prezentace produktů firmy Just.“
zzNa co kladete důraz při výrobě
zákusků?
„Na kvalitní suroviny, osvědčené
technologické postupy, čistotu a radost z práce, která je pak v podobě
pozitivní energie obsažena v každém dortu.“
zzA co trendy? Veganství, bez lepku, bez cukru, bez laktózy či raw?
Jaký je Váš názor?
„Ať už jde o trendy či zdravotní
omezení, přistupuji k těmto věcem
s respektem a zájmem. V dnešní
době se mnoho lidí potýká například s alergiemi na určité potraviny nebo jsou nuceni změnit způsob
stravování na základě zjištěného
onemocnění, zároveň ale přibývá
i těch, kteří jen přemýšlí nad tím,
co jí a odkud věci jsou a co obsahují. Ať už je příčina jakákoli, není

NUMEROLOGIE
LISTOPAD
Měsíc listopad je pod vibrací čísla
4 (2018/11/2 a 11/2).
Je to měsíc pracovní, proto bychom
si měli uvědomit, že je čas odpočívat a věnovat se sobě a své rodině,
svému „zázemí a jistotám“. Především jistoty jsou pro nás v tomto
období velice důležité, ale neměli
bychom lpět i na pro nás „kontraproduktivních“ jistotách, což může
být například nefunkční zaměstnání
či vztah. Sice nás v tomto období
stále pozitivně nalaďuje babí léto,
ale pozor na prochladnutí (což nám
mohou dát najevo ledviny či močové cesty). Vibrace čtyřky je velice

silná vibrace, která nás láká do přírody a k živým tvorům. Proto využijte příznivé počasí a hurá do ZOO.
Přeji vám sluníčko nejen na obloze,
ale i v srdci. 
Marcela K.

tak úplně jednoduché se v dnešní
uspěchané době plné „zaručených“
informací ve všem rychle zorientovat a nastavit ve prospěch vlastního
zdraví. Sama jsem si prošla různými obdobími, kdy jsem nemohla
nebo nechtěla jíst některá jídla, což
mě samozřejmě ovlivňuje i při samotné výrobě či skladbě nabízených
produktů. Připravuji své výrobky na
základě starých osvědčených receptur bez zbytečných chemických přísad, jen proto, aby se víc leskly nebo
déle vydržely. Snažím se dobré chuti
u zákusku dosáhnout vhodnou kombinací kvalitních surovin a ne větším množstvím cukru. Nabízím všem
to, co si ráda dám já sama nebo tím
dělám radost svým nejbližším.“
zzKde čerpáte inspiraci?
„Základ samozřejmě v rodině a našich domácích receptech, které
jsem se už odmalička učila od své
babičky a mamky. Velkou inspirací a osobností cukrařiny je pro
mě profi cukrářka Lucie Průšová.
Dlouhodobě také obdivuji nadšení,
se kterým peče bloggerka Míša Landová. Pokud ale chci něco vyladit
a dát tomu nový náboj, pak je pro
mě nepostradatelná moje nejlepší
kamarádka. Ráda se také nechávám

E+V+A bistro de luxe

Mělník, Českolipská 1335
Telefon: 775051999
e-mail: info@evabistro.cz
web: evabistro.cz
facebook: cukrarskebistro

Otevírací doba:

Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8:00-18:00
8:00-18:00
8:00-18:00
13:00-18:00
13:00-18:00

inspirovat při návštěvě jiných měst,
kde ochutnám něco zajímavého. Naposledy mě takto okouzlili v bistru
v Mikulově svou úžasnou atmosférou a skvělým jídlem.“
zzDěkuji za rozhovor a přeji Vám
i bistru jen samé šťastné dny!

red
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ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA AUTOMOBILŮ
TEMATICKÁ VÝSTAVA VE ŠKODA MUZEU V MLADÉ BOLESLAVI
U příležitosti oslav 100 let od vzniku Československa rozšířilo svou expozici ŠKODA Muzeum v Mladé Boleslavi a před pár dny uvedlo na
světlo světa tematickou výstavu „První kilometry v první republice“.

ní ŠKODA FAVORIT 2000, vhodně vyplňující mezeru mezi řadami
RAPID a SUPERB. Návštěvníci se
mohou těšit také na dobové tiskoviny, katalogy, příručky, mapy, ale i
trofeje z významných závodů a soutěží – například věnec z „1000 mil
československých“, stuhu z věnce
z Rallye Monte Carlo či týmovou
cenu ze soutěže Malou Dohodou.
Nová výstava ve ŠKODA Muzeu
potrvá do dubna 2019, doprovodí
ji i tematické přednášky, přístupné
zdarma. Prezentace historie značky ŠKODA v moderní expozici a

nově zrekonstruovaném depozitáři
je doplněna tematickými výstavami
i kulturními akcemi včetně koncertů populárních hudebních skupin.
Návštěvu ŠKODA Muzea je možné
po předchozí rezervaci spojit s prohlídkou výrobního závodu ŠKODA
AUTO, partnerského Leteckého
muzea Metoděje Vlacha na letišti
v Mladé Boleslavi, či areálu Rodného domu Ferdinanda Porscheho
v Liberci-Vratislavicích. Pro všechna zde uvedená muzea lze získat
zvýhodněné kombinované vstupné.

Zdroj: www.auto-mania.cz

PEČEME DOMA
DOMÁCÍ CHLÉB
Tematická výstava „První kilometry v první republice“ přibližuje vývoj československého motorismu v
období 1918-1938, neodmyslitelně
spojený s dynamickým rozvojem
značky L&K/ŠKODA. Návštěvníci ŠKODA Muzea si na základě
přehledně podaných informací a
obrazového materiálu mohou vyzkoušet, zda by úspěšně absolvovali
prvorepublikovou autoškolu, naučí
se vyznat v tehdejších dopravních
značkách. Výstava odpovídá také
na otázky, jak si naši předkové poradili bez navigace, po jakých silnicích vlastně cestovali, kde tankovali

benzin, parkovali, případně našli
pomoc v případě poruchy.
Návštěvníci nahlédnou i do elegantního světa známých osobností,
které vlastnily automobil z Mladé Boleslavi. Zvláštní pozornost
je věnována ženám za volantem,
úspěšným cestovatelkám i závodnicím. Nechybí vzrušující atmosféra motoristického sportu, exotika dálkových jízd ani řada dalších
zajímavostí. Produkci přelomu 20.
a 30. let minulého století zastupují
otevřená verze základního modelu
nabídky, vozu ŠKODA 422, luxusní
faux cabriolet ŠKODA 645 a rarit-

Zkuste si upéct domácí chléb. Nebojte se, až taková věda to není. Základem je totiž na těsto nespěchat a pořádně se mu věnovat. S takovou péčí
a láskou se vám povést prostě musí!

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM
KŘÍŽOVKA

zzPotřebujeme:
• 150 g žitné celozrnné mouky
• 300 g pšeničné hladké mouky
• 320 ml vody
• 1 lžička kvásku
• půl lžičky soli
• špetka drceného kmínu
Na samotné pečení budete ještě potřebovat skleněný pekáč nebo nějaký
větší hrnec. Obojí s víkem.
zzPostup:
Kvásek, všechnu mouku, sůl i drcený kmín postupně spojte ve větší
míse. Přidejte vodu a vše rukou smíchejte v lehce lepivé těsto. Až budete mít všechny ingredience spojené,
zabalte mísu do potravinářské fólie
nebo do igelitového sáčku. Těsto nechte přes noc (10 – 12 hodin) odpočívat v pokojové teplotě.
Na druhý den těsto nakynulo
zhruba o ⅓. Pracovní plochu si posypte moukou a těsto na ni vyklopte.
Přikryjte utěrkou a nechte odpočívat

zhruba 20 minut. Těsto se lehce rozteklo. Aby pak v troubě chleba lépe
vyskočil, přeložte jej, horní dva konce překlopte přes spodní konce. Levé
kraje překlopte přes pravé a obráceně. Vznikne vám pěkný balíček.
Na dno velké mělké mísy si dejte
utěrku. Vysypejte celozrnnou moukou a balíček na ni přeneste. Posypejte další vrstvou mouky a vše zakryjte dostatečně velkým igelitovým
pytlíkem. 2 hodiny nechte kynout.
Těsto zvětší objem o zhruba ⅓ až ½.
V tuto chvíli je připraveno na troubu.
Do trouby dejte hrnec i s víkem. Zapněte ji na 250 °C. Do rozpáleného
hrnce opatrně vložte připravené těsto. Nezapomeňte na víko a pečte 10
minut. Poté víko sundejte a pečte
dalších 25-35 minut, v závislosti na
barvě kůrky.
Až je kůrka krásně hnědá, vytáhněte z trouby a nechte pomalu na
mřížce vychladnout.
zzDobrou chuť.

Rozluštění křížovky:´..požehnej mi tento pokrm
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HLEDAJÍ DOMOV
ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
Když se řekne pes, vybaví si každý chlupaté stvoření na čtyřech tlapách; většině se pak také na mysli zjeví myšlenka: pes,
nejlepší přítel člověka. Tak tady je máte. Vybrali jsme tři parťáky, kteří za dobré zacházení budou svému novému dvounožci
sloužit odhodlaně a věrně.

AZOR
zzAZOR
Azor je zhruba osmiletý německý
ovčák, který byl odchycen na Mělníku v Českolipské ulici. Když se
do útulku dostal, byl vystrašený a
nedůvěřivý. Potřeboval trochu delší
čas na rozkoukání v útulku, než si
zvykl na nás, nicméně nyní už se
zadaptoval a může začít hledat nový
domov. Tento osmiletý fešák miluje nošení všeho, co se mu zrovna
připlete do cesty. Je velmi aktivní
a stále potřebuje mít přehled, kde
se co děje, potřebuje velmi dobře

FILDA
zabezpečený pozemek proti útěku.
Základní povely evidentně zvládá,
ale jen když má zrovna náladu. Azor
půjde do nového domova očkovaný,
odčervený a označený čipem.
zzFILDA
Filda je mladý pejsek střední velikosti, kterého se jeho původní majitelka bezohledně zbavila uvázáním
u čerpací stanice na Mělníku. Fildu to psychicky sebralo a poměrně
dlouho se z této zrady nemohl dostat.
Byl vystresovaný, nedůvěřivý a ze

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.

RADY DO ZAHRADY

strachu chňapal. Na nás už si zvykl,
vítá nás, je šťastný za pohlazení,
nicméně je potřeba počítat s tím,
že při setkání s cizími lidmi si zprvu udržuje odstup. Je proto potřeba
přistupovat k němu opatrně a dát mu
čas, aby sám zjistil, že mu nikdo neublíží. Jakmile se osmělí, stane se z
něj velký mazlínek. Filda je klidný a
rozvážný pejsek, který se necítí dobře v přítomnosti úplně malých dětí,
takže se hodí spíše ke starším lidem,
kteří mu nabídnou klidnější a stabilní domov. Je velice čistotný, takže
pro něj hledáme umístění v bytě, či
v domě s volným přístupem dovnitř.
Filda není pejsek k boudě! Do adopce půjde Filda očkovaný, odčervený
a označený čipem.

VOJTA
zzVOJTA
Vojta je šestiletý kříženec labradora, který je ještě velice aktivní,
jako každý správný labrador je moc
rád v lidské společnosti, kterou si
náramně užívá. Na vodítku je poslušný, moc rád si hraje s balonky,
ale aport, který chytí, obvykle donese jinam, než by měl. Bude velmi spokojený v rodinném domku,
s možností občasného pobytu uvnitř
domu. Základní povely zná, ale ne
vždy to akceptuje. S čistotou nemá
při pravidelném venčení absolutní
problém a nemá ani tendenci k ničení věcí. Při dostatku vyžití bude nejšťastnějším a nejvděčnějším psem
pod sluncem.

Jitka Kovaříková

LISTOPAD NA ZAHRADĚ - PODZIM

Na podzim ukládáme cibuli
kuchyňskou na zimu. K uchování
se hodí jen ta dobře vyschlá, zdravá
a mechanicky nepoškozená. Optimální teplota skladování je kolem
1 °C, vzdušná vlhkost 60 až 70%.
Nižší teplota je vhodnější než vyšší. Cibule snese i krátkodobý pokles
teploty pod bod mrazu. Při namrznutí je sklovitá, ale pokud s ní nehýbáme, bez problémů rozmrzne.
Cibuli uskladněnou na chladném
místě chráníme před krátkodobým
mrazem tak, že bedýnky zakryjeme
dekou, jutovým pytlem a podobně.
Na záhonech pěstujeme jen
druhy zeleniny, které jsou odolné
vůči nízkým teplotám. Jedná se
o petržel kořenovou, pastinák, černý kořen, dále pak kapustu hlávkovou, kadeřavou a růžičkovou, které
vynikají vysokou mrazuodolností.
Výhodné je zakrytí porostů přezi-

mujících zelenin netkanou textilií.
Pravidelně kontrolujeme zdravotní
stav naskladněné zeleniny a napadené kusy ihned odstraníme, abychom
zabránili dalšímu šíření chorob.
Užitečné listí – listí vyhrabané
z celé plochy zahrady není nechtěný odpad, ale surovina pro přípravu
potřebného humusu. Hodí se na založení nízkého plošného kompostu,
který zlepšuje půdu. Na vhodný
záhon rozložíme nižší vrstvu listí
a zasypeme kompostem nebo jiným
organickým hnojivem, které ochrání
listí před rozfoukáním a urychlí jeho
rozklad. Za sucha listí zavlažíme.
Půda chráněná organickou vrstvou
méně promrzá a zároveň v ní pokračuje život mikroorganismů důležitý pro úrodnost půdy. K uložení
a zkompostování listí můžeme použít například pařeniště.
Po sklizni odstraňujeme ze stro-

mů i ze země veškeré mumifikované plody, hluboko je zakopeme
do půdy. Upravíme chrániče kolem
stromů a včasnou opravou plotu bráníme vstupu zvěře na zahradu.
Odebíráme vyzrálé rouby pec-

kovin pro dlouhodobé uchování
a ukládáme je buď do mírně vlhkého
písku v chladném sklepě, nebo do
půdy na severní straně budov, popř,
v chladícím boxu.

Petr Kumšta
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KRALUPSKÝ TÝM NA ČELE PŘEBORU
První dva týmy okresního fotbalového přeboru se utkaly poslední říjnovou neděli o čelní pozici v mistrovské soutěži. Na kralupském hřišti V Olších to byl souboj domácího FK Kralupy 1901 a SK Slavia Velký Borek.
Hrálo se na těžkém, celý den deštěm
zkrápěném terénu. Teplota 4 stupně
Celsia nebyla rovněž vůbec příznivá.
Tým Kralup, který letos postoupil do
okresního fotbalového přeboru, byl
před zápasem v tabulce první, následován právě soupeři z Velkého Borku. V součtu měli Kralupané před
zápasem 26 bodů a jejich soupeř z
Velkého Borku o tři méně za jedinou

prohru v této podzimní části mistrovské soutěže.
Hned v prvních minutách hry oba
týmy spálily několik vyložených gólových šancí. Následně i oba brankáři s úspěchem odvraceli četné přesné
střely na bránu. První úspěch zaznamenal domácí kapitán celku David
Hemr mladší – a bylo to pro domácí
Kralupy v 36. minutě hry za velké-

ho jásotu zejména skalních fanoušků
1:0. S tímto pozitivním skóre šli domácí v poločasu do šaten.
V druhé půli se hrálo za stálého
mrholení. Souboje na mokrém povrchu hřiště nabývaly možná i z tohoto
důvodu na tvrdosti, míč ztěžkl při
četných hlavičkových soubojích.
Zápas měl v závěrečné fázi charakter důrazné kombinační hry na
obou stranách. Bylo vidět přesné přihrávky. Diváci se chystali několikrát
zvolat „gól“, ale jejich přání nebylo
hráči na obou stranách vyslyšeno.

Sudí potrestal domácí třemi a hosty
čtyřmi žlutými kartami.
Kralupané získali po tomto derby
od počátku podzimní části nového
ročníku 2018 – 19 za celkem devět
výher a jednu remízu 29 bodů. Nastříleli 37 gólů a sami jich inkasovali
osm. A mužstvu FK Kralupy 1901 se
podařilo odskočit celku SK Slavia
Velký Borek na rozdíl šesti bodů. Je
to důležité vítězství při cestě za cílem kralupského družstva, a to hrát v
příští sezóně krajskou soutěž.

Jiří Herain

DERBY V LIBIŠI ZVLÁDLY
LÉPE NERATOVICE
Po roční pauze, kdy Libiš hrála v krajském přeboru, se fanoušci Libiše a Neratovic opět dočkaly divizního okresního derby, které ale příliš
šancí nepřineslo. Ani jeden z gólmanů příliš práce neměl.

Za mrholení a téměř za soumraku se dohrávalo mělnické okresní derby Kralupy vs. Velký Borek. Na snímku Lukáš Bryslivec v souboji
s obráncem Kralup Matějem Řenčem (vpravo). 
Foto: her
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NADĚJE NA PODZIMNÍ PRVENSTVÍ
Předposlední kolo podzimní části má za sebou i skupina B fotbalové I. B třídy. Zástupcům Mělnicka se ale
příliš nedařilo. Plný bodový zisk si připsal jen FC Mělník, který si doma poradil s Bakovem nad Jizerou.
Jeho konto zatížil třemi brankami a
dál udržuje druhé místo s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Dobrovici B.
S bodovým ziskem mohl být spokojen i Lužec. Ten sice už v 5. minutě
inkasoval, ale do přestávky dokázal
dvěma góly výsledek v Milovicích
otočit. Jenže ve druhém poločase se
už střelecky neprosadil. To se povedlo jen Milovicím, které vyrovnaly
a o vítězství rozhodl penaltový rozstřel, v němž byl Lužec úspěšnější
a získal tak i druhý bod. Ostatním
našim zástupcům se už nedařilo.
Vojkovice i Vysoká doma nedaly ani
gól, Vysoká dokonce inkasovala pět
gólů, stejně jako Byšice v Holubici.
zzVýsledky 12. kola I. B třídy skupiny B:
FC Mělník – Bakov n. Jiz. 3:0 (2:0)
11. Antoš, 31. Jiskra, 69. Miřatský,

Milovice – AFK Eletis Lužec 2:3
po pen. (1:2) 5. Dlouhý, 83. Tangl –
29. Roučka, 36. Kučera, FK Vysoká
– Libčice 0:5 (0:3), SK Vojkovice
– Chotětov 0:2 (0:1), Holubice – TJ

Byšice 5:1 (1:1) 12. Rodr, 56. Pilík,
66., 77. a 88. Valtr – 17. Tumbas,
Stará Boleslav – Dobrovice B 1:4
(1:0), Benátky n. Jiz. B – Ostrá B 2:3
(2:2).
pet
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FC Mělník
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3
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Výjimkou bylo jen štěstí při neratovickém brankáři, když střela Libiše
po zahraném rohu skončila na tyči
neratovické branky. Na druhé straně
se sice Neratovice po střele Regnera
dočkaly vedoucího gólu, ale pomezní rozhodčí chybně odmával ofsajd.
Pak už se střílelo jen z dálky, ale
střely obě branky ohrozit nemohly.
A tak po bezbrankové remíze přišly
na řadu penalty, po nichž se v šesté
sérii radovaly Neratovice, když Libiš
chybovala. Ziskem dvou bodů si tak
Neratovice udržely čtvrtou pozici.
zzSokol Libiš – FK Neratovice
Byškovice: 0:1 po pen. Rozhodčí: Fišer. ŽK: Šobr, Kvída – Hrdý,
Regner, Brusch, Vorasický, Ďurinda.
Poločas: 0:0. Penalty: 4:5.
zz Ostatní výsledky 14. kola:
Kladno – Chomutov 2:0 (1:0), Tn
Rakovník – Zbuzany 3:0 (3:0),
Ostrov – Březová 1:2 (0:1), Ostrá
– Motorlet Praha 1:2 (1:0), Mostecký FK – Brandýs n. Lab. 1:4 (0:2),
Nymburk – Souš 0:1 po pen. (0:0),
Hostouň – Meteor Praha 0:2 (0:0).
pet
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ÚSPĚŠNÉ TAŽENÍ MĚLNICKÝCH
MLADÝCH JUDISTŮ ZA MEDAILEMI!
KONEC JUDISTICKÉ SEZÓNY PATŘIL MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY.

V kategorii U 18 získala bronzovou medaili Dorota Burdová (druhá
zprava)

V kategorii U15 ve váze do 48 kg získala bronz Adriana Chalupková
(druhá zprava)

Mladí závodníci JudoKlubu DDM
Mělník ve věkových kategoriích
U15 (mladší 15ti let) a U18 (mladší
18ti let) celý rok poctivě sbírali body
na nominačních soutěžích.
V neděli, 21. 10. 2018 se v Ostravě konalo Mistrovství ČR kategorie
U15, tedy staršího žactva. O 14 dní
později, 3. 11. 2018 se uskutečnilo
v Brně Mistrovství ČR kategorie
U18, tedy dorostenců a dorostenek.
Na nejcennější kov, na zlatou
medaili, dosáhl ve věkové kategorii
U15 ve váze do 60 kg Jan Vondráček, který tímto potvrdil svou vedou-

cí pozici v republikovém žebříčku.
Další medaili v kategorii U15, tentokráte bronzovou, přidala ve váze do
48 kg Adriana Chalupková. V průběhu roku se pohybovala mezi prvními
čtyřmi nejlepšími závodnicemi.
V kategorii U 18 získala pro mělnické judo bronzovou medaili Dorota Burdová, startující v hmotnostní
kategorii do 57 kg. V průběhu celého roku se pohybovala rovněž mezi
nejlepšími třemi závodnicemi ve své
hmotnostní kategorii.

Martin Lichtig

JudoKlub DDM Mělník

Nábor malých hokejistů
Hokejový oddíl HC Junior Mělník provádí nábor dětí ročníku
narození 2010 a mladších.
Výstroj pro začátek zapůjčíme
zdarma.
Noví hráči platí příspěvky první
tři měsíce ve výši 0 Kč.
Tréninky přípravky jsou vždy
v pondělí od 16:30, v úterý od
16:30 a ve čtvrtek od 17:15. Zájemci se mohou hlásit u kteréhokoliv z trenérů
přípravky, nebo kdykoliv na tel. č. 608 233 340
(J. Krejsa) nebo 720 408 110 (V. Šebík).

Na stupni vítězů ve věkové kategorii U15 stanul Jan Vondráček, který
tímto potvrdil svou vedoucí pozici v republikovém žebříčku.

Je možné se také zapojit do Školičky bruslení, která se koná každou středu od 15:45 a sobotu od 9:00. Školičku bruslení pořádá HC
Junior Mělník společně se Spolkem bruslařů mělnických – kraso.
Více informací na tel. č. 724 142 153 (R. Vácha), 608 233 340
(J. Krejsa) nebo 720 408 110 (V. Šebík).
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VZPOMÍNÁME
Jsou bolesti, na které není lék…
Jsou rozhodnutí, které nevrátíš zpět…
Jsou vzpomínky,
které nikdy nevymažeš…
Jsou lidé,
na které nikdy nezapomeneš…

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

Dne 14. listopadu 2018 uplynuly 3 roky,
co nás náhle opustil náš syn
David Rubeš.
Vzpomínat nikdy nepřestaneme
a v srdíčku Tě máme navždy.
Rodina Rubešova

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
Rádi bychom touto cestou poděkovali
Pohřebnímu ústavu Martin Šlajs,
Mělník, Čechova 468, za profesionální a přesto lidsky citlivý přístup
při vyřizování pohřbu našeho milovaného tatínka
Zdeňka Fiedlera,
který se konal dne 18. 10. 2018 v obřadní síni Mělník - Chloumek.
Moc děkujeme za skvělý přístup
a pomoc v této naší těžké životní situaci.
Děkujeme, rodina Fiedlerova.

Odešlas maminko neznámo kam,
vzpomínka po Tobě zůstala nám.
Vzpomínka krásná maminko milá,
Ty že jsi pro nás vždycky jen žila.
Dne 28. listopadu 2018 uplyne
16 let, co nám odešla z očí,
ale v našich srdcích zůstává
navždy, naše nejdražší milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Anna Hajnová
z Červených Písků.
Nikdy nezapomeneme.
Dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Rodina a ostatní příbuzní.

KOUPÍM
zz
Koupím traktor Zetor nebo Cry-

stal, možno i jiné. Děkuji. Telefon: 730
141 470.

PRODÁM
zz
Prodám křovinořez. Telefon: 607

125 920.
zz
Prodám levně nové pneumatiky,
rozměr 165x13, (5 ks, letní na diskách), dále 5 ks zimních (3 na diskách,
2 volně). Rozteč šroubů na diskách
100 mm, vhodné na Škoda Felicia.Vše
za 5000 Kč. Telefon: 723 563 996.
zz
Prodám dámský semišový kožich
(uvnitř beran), cena dohodou. Telefon:
606 568 260.
zz
Prodám dvě klubovky, potah květy, převážně béžový odstín. Cena dohodou. Telefon: 702 036 737.

zz
Prodám sedačku 290×100 cm, se

zabudovanou dvoulůžkovou zdravotní
matrací, barva vínová. Cena dohodou.
Telefon: 702 036 737.
zz
Prodám kompletní závlahovousoupravu tj. výkonné čerpadlo s elektromotorem, vše na podvozku, se zamykatelným víkem. Dále je to 25 ks
hliníkových trubek s rychlospojkami a
hydranty, na které se napojí rozstřikovače, tzv. puky. Celé zařízení je v pěkném stavu. V případě zájmu volejte:
602 817 095 (Mělnicko).
zz
Prodám velmi pěknou koženou
bundu na vyšší štíhlou postavu. Telefon: 607 125 920.
zz
Prodám palivové dřevo (smrk,
modřín, jasan), v metrech, 15 m2, možno prodat jednotlivě, cena 700 Kč za
m2. Telefon: 736 417 617.
zz
Prodám vykrmená prasata, selata, SO 9-12 hodin. Telefon: 602 281
634.

Dne 22. listopadu 2018
uplyne 5 smutných let,
co nás navždy opustil můj manžel
pan Josef Fabián z Mělníka.
Nikdy nezapomeneme.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina a ostatní příbuzní.

Není v životě nic, co by nahradilo
tátovo pohlazení, dědečkovo
pochování. Za Tvoji něžnou lásku,
péči o nás, za všechna milá slova
a starosti, zachováme v srdci drahý
tatínku pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 28. listopadu 2018 uplyne
sedmý dlouhý bolestný rok, co nám
odešel z očí, ale v našich srdcích zůstává navždy, náš nejdražší milovaný
manžel, tatínek, dědeček, bratr,
pan Vladimír Kočí
z Červených Písků.
Nikdy nezapomeneme.

zz
Prodám kiosek v Liběchově. Dále

prodám velkou nerez. lednici, velký
mrazák, dvě chladící prosklené skříně,
registrační kasu SERD 360T. Cena dohodou. Telefon: 727 895 356.

SLUŽBY
zz
Antény, satelity, instalace TV, vi-

deo, HIFI, ozvučování, přepisy VHS,
Video 8 na DVD. Rád pomohu s výběrem a dovozem nové elektroniky.
Telefon: 721 485 028 p. Šatánek, 15
let praxe!
zz
Hledám paní na úklid domácnosti v rodinném domě. Pečlivost a diskrétnost podmínkou. Odpovědi pod
značkou „úklid“ zašlete prosím na
adresu redakce Mělnicko, Nová 209,
Mělník.
zzUpeču vám vánoční cukroví, cena
za 1 kg činí 550 Kč. Objednávky telefonicky: 739 072 143.

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

NEMOVITOSTI
zz
Pronajmu garáž pod Kauflan-

dem, Mělník – Podolí. Cena dohodou.
Telefon: 604 245 609.
zz
Prodám družstevní byt 2+kk,
40 m2, lodžie ve 2. patře, zděné jádro,
plastová okna, dům po rekonstrukci,
bezbariérový přístup. Mělník – Sportovní. Cena 1,5 mil. Kč. Telefon: 730
966 222.
zz
Koupím starší rodinný dům. Děkuji za nabídky. Telefon: 730 141 470.

PORADENSTVÍ,
REALIZACE
A ÚDRŽBA ZAHRAD.
TELEFON:
604 207 295.
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Vánočnlí
speciá
2018
vychází již 13. 12.
Dne 5. prosince 2018
oslaví své 95. narozeniny
mělnická rodačka

GASTRO PLCH s. r.o.

paní Věra Michálková.

fakturantku

Mnoho zdraví a optimismu
do dalších let
ze srdce přeje syn, dcera,
vnoučata a pravnoučata

od 6:00 do 14:30 hod.

Více informací na telefonu:

OZNÁMENÍ ČTENÁŘŮM
Redakce měsíčníku
Mělnicko přestěhována.

Najdete nás na adrese Mělník,
Nová 209 (Lidový dům).
Příjem inzerce:
pondělí a středa od 9 do 17 hodin.
Mimo tyto hodiny nás prosím
kontaktujte na telefonním čísle
775 099 097.

OBJEDNÁVKY
SADBY BRAMBOR,

GASTRO PLCH s. r.o.

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA

hledá

paní na úklid

www.zemar.cz

Jedná se o úklid skladu,

Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro
 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
kontejnery

 skládání hydraulickou rukou  demolice

Více informací na telefonu:

ÚČETNICTVÍ

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

Starožitnosti Mělník,
výkup starých věcí do
r. 1970, i celé pozůstalosti.
Platba hotově.
Telefon: 720 406 817.

Ing. Jaromír Patočka
Telefon: 603 422 666
EKODENTAL
Nemocnice Měšice, Praha – východ,
e-mail:
následná péče,
ekodental@iol.cz
JAROMÍR PATOCKA
přijme sanitáře/ky.
... ÚČETNICTVÍ ...

Požadujeme odpovídající vzdělání,
Husova 45
pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost.
276 01 Mělník
mobil:
Nabízíme náborový příspěvek 30 000
Kč,603 422 666
e-mail:
ekodental @ iol.cz
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava.

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

Nemocnice Měšice, Praha – východ,
následná péče,

přijme všeobecné sestry.
Požadujeme odpovídající vzdělání,
pracovitost, pozitivní přístup k práci, spolehlivost.
Nabízíme náborový příspěvek 50 000 Kč,
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, zaměstnanecké
výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava.

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

Zahradnictví
Štěpánka a Jarda Hobíkovi

srdečně zve k nákupu květin,
vánoční dekorace a drobných dárků.
Kromě toho zde najdete i stojan
s měsíčníkem Mělnicko.
Otevřeno mají od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hodin,
v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.
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VOLEJTE NA ČÍSLO:

773 800 680
NOTEBOOKY
od 10 190,-

HERNÍ SESTAVY
KOMPLETNĚ NA MÍRU
MAXIMÁLNÍ VÝKON
VODNÍ CHLAZENÍ
EXTRA TICHÝ
PRO VELKÝ
ZÁJEM JSME
NASKLADNILI
DALŠÍCH 500 KUSŮ

LED OSVĚTLENÍ

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT

REPASOVANÉ POČÍTAČE

od 6 490,-

Windows 10
Intel core i5

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

773 800 680
podpora@pocitace-pohotovost.cz
www.pocitace-pohotovost.cz
Sledujte nás také na facebooku a instagramu

