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S MINISTREM VNITRA JANEM HAMÁČKEM 
EXKLUZIVNĚ PRO MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 
O BEZPEČNOSTI V ČR NA TÉMA COVID-19 A SITUACE V ŘECKU

 z Desítky tisíc nemocných a ti-
síce mrtvých v Číně, tisíce nemoc-
ných v Itálii kousek od našich hra-
nic, první nakažení jsou i v Česku. 
Jak se mají lidé chovat, aby se ne-
nakazili koronavirem? 
„Nepanikařit. Nevykupovat respirá-
tory, roušky, dezinfekci nebo potra-
viny. Opravdu nehrozí žádný kolaps 
zásobování. Stačí používat zdravý 
rozum. Důsledně dodržovat hygienu 
a pečlivě si mýt ruce. Necestovat do 
italských provincií, kde nákaza pro-
pukla, nejlépe omezit cestování vů-
bec, pokud to není nezbytné. Pokud 
někdo přijel z rizikových míst a má 
příznaky, tak nejít do plné ordina-
ce, ale zavolat svému lékaři nebo na 
112, přijede sestra a odebere vzorek, 
aby se vyloučil nebo potvrdil korona-
virus. Pokud kýchám a kašlu, zůstat 
doma. Respektovat pokyny, pokud se 
ocitnete v karanténě a neohrožovat 
ostatní.“

 z Máme se tedy koronaviru bát?
„Je to nová nemoc, takže je na místě 
velká obezřetnost. Proto je potřeba 
hospitalizovat nakažené pacienty, 
vyšetřit ty, s nimiž přišli do styku, 
a minimalizovat riziko šíření viru. 
Například omezit některé akce s vel-
kou návštěvností, jako mistrovství 
světa v biatlonu v Novém Městě na 
Moravě, nebo omezit dočasně lety 
z regionů, kde nákaza propukla. Stát 
má připravené plány pro tyto situa-
ce a lékaři, hygienici a další složky 
vědí, co mají dělat. A to nejpodstat-
nější: celý náš integrovaný záchran-
ný systém, včetně policistů a hasičů, 
je profesionálně připraven.“

 zNení to přehnané, když lékaři 
tvrdí, že koronavirus je podobný 
jako chřipka? 
„Opakuji, je to nová nemoc, ne-
víme, jak se bude vyvíjet. Přestože 
průběh nemoci není zatím nijak ka-
tastrofální, musíme být maximálně 
obezřetní. Ale musíme si uvědomit, 
že chřipka i koronavirus jsou nebez-

pečné nemoci! Především pro lidi ve 
vyšším věku nebo pacienty trpící ně-
jakou vážnou chorobou. Na prvním 
místě proto má být odpovědnost. 
Všichni máme rodiče, prarodiče 
nebo známe někoho vážně nemoc-
ného. Mladí pacienti si s korona-
virem poradí snadno, ale pro 80ti 
letého nebo onkologického pacienta 
může mít ty nejhorší následky.“

 z I proto jste navrhoval vládě vy-
hlásit nouzový stav? Nevyplašilo 
by to veřejnost, když už lidé začali 
ve velkém nakupovat potraviny? 
„Nenavrhl jsem jeho vyhlášení, zmí-
nil jsem to jako jednu možnost, která 
by pomohla situaci řešit. Vyhlášení 
nouzového stavu zní možná velmi 
vážně, ale v tomto režimu by bylo 

možné jednodušeji zajistit napří-
klad potřebné ochranné prostředky 
pro lékaře, sestřičky nebo policis-
ty a hasiče, kteří jsou v první linii. 
Vláda by mohla nařídit, aby se kaž- 
dý, kdo byl v Itálii, musel registro-
vat, aby se podchytili případní nosi-
či infekce. Jde o to nákazu zpomalit 
v čase. Ministerstvo zdravotnictví 
je zatím toho názoru, že v současné 
situaci máme dostatečné nástroje. 
To je pravda ve chvíli, kdy máme 
několik prokázaných přîpadů, kte-
ré se virem nakazily v Itálii. Bude-
me situaci dál sledovat. Chci však 
všechny uklidnit, že nečelíme epide-
mii a není opravdu důvod k hysterii 
a vykupování supermarketů.“

 zPřesto, není to přehnaný po-

stup, když máme pouze několik 
pacientů?
„Musíme být připraveni. Snažím 
se dělat to, co má ministr vnitra 
dělat: aby byly všechny složky In-
tegrovaného záchranného systému 
připravené, kdyby se situace zhor-
šila. Je proto potřeba, abychom 
i v rámci vlády a Bezpečnostní rady 
státu zvážili veškeré možnosti, které 
máme a můžeme nasadit k ochra-
ně obyvatelstva v případě zhoršení 
situace. Pokud by byly problémy 
s dodávkami ochranného materiá-
lu, pokud by se koronavirus rapidně 
šířil a bylo potřeba přijmout razant-
ní opatření, museli bychom nouzový 
stav vyhlásit.“

(pokračování na str. 2)

ZBRAŇ PROTI KORONAVIRU? ZDRAVÝ ROZUM A ODPOVĚDNOST! Koronavirus COVID-19 se nesmí bagatelizovat, ale nemá 
smysl panikařit a vykupovat supermarkety, uklidňuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). 

MĚSÍČNÍK
ÚNOR - BŘEZEN 2020

   Vycházíme již od roku 1864 

ZDARMAwww.melnicko.cz

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra ČR 
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CO SE U NÁS DĚJE

BRANDÝS NAD LABEM  
– STARÁ BOLESLAV

Bazar pro jaro i léto  Končí zimní ob-
dobí a nastává čas obměnit šatník svým 
potomkům. Rodinné centrum Brandýský 
Matýsek pořádá proto tradiční Bazárek 
první jarní den v sobotu 21. března od  
9 do 12 hodin v tělocvičně Sokolovny 
v Brandýse. Kromě obligátního nebo 
sportovního oblečení či obuvi k dispozici 
budou i hračky či knihy a maminky jistě 
ocení nabídku kojeneckých potřeb. 
Velikonoce na zámku  V sobotu 4. dub-
na se ve znamení pravého jara uskuteční 
od 10 hodin letošní velikonoční setkání. 
Co vše malé i velké návštěvníky čeká? 
Po celý den bude k dispozici Ovčí farma 
Muzikantského domečku, dojde k výrobě 
„zámecké ovečky či beránka“ a zdobení 
perníčků a bude se možno i vydat hudební 
cestou ptáčka Slavíčka. Všechny pobaví 
interaktivní představení „Velikonoční Čer-
vená Karkulka a vítání jara“. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Černobyl očima fotografa  Kata-
strofa jaderné elektrárny v Černobylu 
ovlivnila svět, nic není jako dříve. S ná-
sledky se potýkáme dodnes. Jak to vše 
proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak to 
vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy 
lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na 
sklonku života vybrali zakázanou zónu 
jako svůj domov. Včera i dnes, fakta 
i příběhy. Vydáme se do města duchů 
Pripjať, ale i do okolí poznat, jak vypadá 
místo po více jak 33 letech od havárie. To 
vše bude tématem přednášky fotografa 
a cestovatele Tomáše Kubeše, jenž tato 
místa zachytil na svůj fotoaparát. A to 
v městské knihovně v pondělí 9. března 
od 17.30 hodin. 
Noc s Andersenem  U příležitosti Me-
zinárodního dne dětské knihy, k podpoře 
dětského čtenářství a k propagaci sou-
stavné četby se opět i zdejší knihovna 
připojuje k akci Noc s Andersenem. Na 
děti čeká zábavný podvečer a večer plný 
čtení, pohádek, her a překvapení. Tento-
krát to bude o „kočičím“ tématu, neboť 
mezi děti v pátek 27. března od 17 do 
21 hodin zavítá spisovatelka Líba Žam-
bochová, kterou dětští čtenáři znají coby 
autorku knížek „Léto s kotětem“ a „Koč-
ky mají rády ptáčky“. Bližší informace na 
telefonním čísle 315 727 852 nebo na 
e-mailové adrese detske@knihovnakra-
lupy.cz. Z důvodu konání této akce bude 
v tento den provoz dětského oddělení pro 
veřejnost ukončen již v 15 hodin.  

NEBUŽELY
Velikonoční jarmark  Jako každo-
ročně se na počátku jara uskuteční již 
tradiční Velikonoční jarmark. V neděli 
28. března v místní sokolovně rozloží své 
zboží četní prodejci. Návštěvníci si budou 
moci z čeho vybírat. Kromě řemeslných 
výrobků, jenž se budou většinou vázat 
ke svátkům jara, zde jistě bude i pestrý 
výběr pochoutek k jídlu i pití. Místní i pře-
spolní tak zde budou moci prožít pohodo-
vou jarní neděli.

(dokončení ze str. 1)
 zNepodcenila vláda komunikaci 

s občany?
„Ministerstvo zdravotnictví informu-
je průběžně, ale chápu veřejnost, že 
má obavy. To je celosvětový jev, ne 
naše specifikum. Ale samozřejmě je 
vždy co zlepšovat. Jednal jsem s ře-
ditelem České pošty, zda nevyužít 
v případě potřeby poštovní pobočky 
jako informační místa, kde by byly 
například letáky se základními infor-
macemi a pokyny. Zdaleka ne všich-
ni jsou na internetu a na poštu chodí 
hodně lidí.“ 

 zKromě koronaviru Evropa čelí 
riziku nové migrační vlny z Turec-
ka, na hranicích s Řeckem jsou de-
setitisíce lidí. Co se s tím dá dělat?
„Situace je opravdu vážná, dnes 
odlétám na mimořádné zasedání 
ministrů vnitra EU (rozhovor se 
uskutečnil ve středu 3. března, pozn. 

red.). Musíme prosadit, aby Turecko 
dodržovalo dohodu s EU a nenecha-
lo migranty proudit volně přes hra-
nice. Je klíčové, aby to Řecko zvládlo 
a jsme připraveni mu pomoci. Nabí-
zíme okamžitou humanitární pomoc 
i rychlou finanční podporu až milion 
euro. Pokud to bude potřeba, pošle-
me na řecko-tureckou hranici i naše 
policisty. Jsme připraveni jednat 
rychle. Nesmí se opakovat rok 2015, 
kdy Evropu zavalily davy ekonomic-
kých migrantů. Západobalkánská 
migrační trasa už je několik let i díky 
rozhodné pomoci českých policistů 
sloužících na Balkáně uzavřená. Tak 
to musí zůstat i nadále.“

red.

Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si touto cestou reagovat na vyjádření zveřejněné 
v lednovém čísle Měsíčníku Mělnicko o nedávném vystoupení členů 
a zároveň mělnických zastupitelů z hnutí ANO.
 
 Jmenovitě Zbyněk Šnajdr, Martina Semelková a Stanislav Melichar opustili rok po komunálních volbách 
naše řady a nadále zůstávají nezávislými zastupiteli. 
 Jejich odchod bereme jako podvod na naše voliče, kteří je do vedení města zvolili. Společná práce celého 
uskupení byla úspěšná, hnutí ANO na Mělníku získalo ve volbách 16 % a umístilo se na 3. místě. Měli jsme 
velkou šanci aktivně prosazovat náš program. 
 Od dalších kroků našich bývalých členů v mělnickém zastupitelstvu se distancujeme. 
 Nejsou již součástí hnutí a každý z nich jedná pouze sám za sebe. 
 S podobnou situací jsme se již setkali před komunálními volbami, když čtvrtý zastupitel Miroslav Ulman, 
zvolený za hnutí ANO, který působil jako předseda místní organizace, sestavil kandidátní listinu a těsně před 
volbami ukončil členství a kandidoval jako nezávislý. I jeho chování vůči voličům je nepřijatelné. 
 Domníváme se, že v rámci respektu k vůli našich voličů, by bylo - především z morálního hlediska - více než 
vhodné, aby všichni složili své mandáty a nechali další členy úspěšné kandidátky hnutí ANO prosazovat její 
program. Za hnutí ANO Mělník

Petr Kowanda, předseda MO Mělník

Další informace
k tématu  
najdete na str. 4

S MINISTREM VNITRA JANEM HAMÁČKEM 
EXKLUZIVNĚ PRO MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 
O BEZPEČNOSTI V ČR NA TÉMA COVID-19 A SITUACE V ŘECKU
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8 KDO PROSAZUJE SPALOVNU  
V HORNÍCH POČAPLECH?

JUDr. Petr Kowanda

POJĎME SI TO ŘÍCT

 V prvním odstavci neznámý autor 
konečně uznal, že strategie oběho-
vého hospodářství byla v EU odsou-
hlasena již v r. 2018 a také opravil 
dosavadní nepravdivé tvrzení, že 
Evropskou unií byl uložen zákaz 
skládkování od r. 2024 (ten dokon-
ce neplatil ani dle současně platného 
zákona o odpadech).
 Dále je v článku uvedeno, že cíl 
recyklace 65 % v r. 2034 bude před-
mětem revize, jakoby autor již dnes 
nevěřil ve vytřídění a následnou re-
cyklaci komunálního odpadu.
 Důležitý údaj, kdy konečně dojde 
ke změně Plánu odpadového hospo-
dářství kraje, naopak v článku chybí.
 Při čtení čísel o skládkování ko-
munálního odpadu se pak nabízí 
otázka, zda měly obce jinou mož-

nost, než kterou schvaloval kraj?
 Velmi naléhavě se také musí řešit 
situace, kdy se přestal vyvážet plas-
tový odpad a v podstatě skončil od-
běr sběrového papíru.
 Jako správné, i když poněkud 
opožděné, se jeví doporučení kra-
je k zakládání družstev nebo jiných 
subjektů pro zajištění oběhového 
hospodářství v obcích. Ty jsou totiž 
v některých krajích již plně funkční 
(např. dobrovolné svazky obcí nebo 
Komunální podniky, které nečekaly 
na vnější podněty a nyní jsou v před-
stihu, a na novou situaci přiměřeně 
připraveny).
 Autorem prosazované, obcemi 
placené jednoúčelové překládací sta-
nice (uvažuje se, že jich bude v kraji 
17) pro odvoz komunálního odpadu 

do ZEVO jsou pro obce ekonomic-
ky neúnosné. Nelze také souhlasit, 
že sběrná síť zařízení pro nakládání 
s odpady je na dobré úrovni. Od-
stavec o nedostatcích v oběhovém 
hospodářství obcí je jistě pravdivý 
a vyvolává na závěr velmi důležitou 
otázku: Kdo dovolil dovoz odpadu 
do Středočeského kraje z jiných kra-
jů a za jakých podmínek?
 Bylo by hezké, kdyby odpověď 
přinesl další díl tohoto smutného se-
riálu Středočeského kraje, který by 
napsal někdo s lepší znalostí proble-
matiky oběhového hospodářství, než 
je současný anonymní autor.
 Podle posledních zpráv je nový 
územní plán Horních Počapel blo-
kován Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, neboť do něj chce zařadit 
ZEVO, a tak obci nezbývá než ře-
šit důležité a akutní záměry formou 
změn stávajícího územního plánu.
 Další novinkou je, že ČEZ chce 

letos zahájit veřejnou soutěž na 
stavbu spalovny. A slibované vyřa-
zení z provozu B9, B10 a B11 od 
07/2020 se nekoná, minimálně dva 
z těchto bloků pojedou i nadále.

Celý život pracovala a žila skromně v kruhu svých nejbližších. I zde platí,  
že základem spokojeného života je šťastná rodina držící pospolu. Ke gratu-
lantům se kromě rodiny připojili i náměstek ministryně MPSV Robin Povšík 
a krajská radní Aneta Heřmanová. Paní Seyfriedové přejeme pevné zdraví  
a další krásné roky v kruhu milované rodiny.

Další, již 5. díl seriálu Středočeského kraje o nakládání s odpady vyšel  
v novinách Středočech v únoru. Tentokrát řeší produkci a nakládání  
s odpady ve vztahu k principům oběhového hospodářství.

JE VĚK JENOM ČÍSLO?
Je věk jenom číslo nebo není? Na to by možná mohla odpovědět paní 
Marie Seyfriedová ze Zdib, z obce na okraji Prahy.

Paní Seyfriedová 21. února 2020 
oslavila neuvěřitelné 

105. narozeniny. Na snímku s oslavenkyní jeden ze synů Evžen (vpravo), náměstek mini-
stryně MPSV Robin Povšík (vlevo) a krajská radní Aneta Heřmanová.
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LYSÁ NAD LABEM
Jarní Retro Garáž  Na své si přijdou 
zejména milovníci nablýskaných vozidel 
našich dědů či pradědů. V sobotu 4. dubna 
zaplní areál výstaviště veteránská burza 
Retro Garáž. V moderních výstavních pa-
vilónech výstaviště v Lysé nad Labem je 
2× ročně (na jaře a na podzim) jedinečná 
možnost nakoupit a prodat vše, na co jsou 
příznivci tohoto koníčka na klasických ve-
teránských „burzách“ zvyklí. Retro Garáž 
už pravidelně nabízí skutečně mnoho, a to 
od kompletních strojů, přes nové, repli-
kové, či staré a původní náhradní díly až 
po spousty dalších předmětů spojených 
s tímto náročným a záslužným koníčkem 
a nejen to. Na akci svou práci prezentují 
i renovační dílny a řemeslníci.

MĚLNÍK
Město bude mít „chytrou“ toaletu  
První veřejná chytrá toaleta bude stát 
v Jungmannových sadech. Bude tak vy-
užita i pro případné letní kino, které se 
v tomto prostoru pro letošní rok plánuje. 
Zatím jsou veřejné záchody v Mělníku 
v provozu pouze na náměstí Míru v pasá-
ži U Koruny. Druhé jsou na autobusovém 
nádraží, ty ale brzy projdou rozsáhlými 
opravami v rámci akce „Rekonstrukce 
autobusového terminálu“. Za použití 
smart toalety se bude platit pomocí SMS 
nebo platební kartou.
Centrum seniorů čeká náročná rekon-
strukce  Jednou z největších investic, 
která město Mělník čeká, je rekonstruk-
ce Centra seniorů Mělník místní domov 
a penzion. K opravám se přistoupilo 
především s ohledem na požární bezpeč-
nost. Rekonstrukce vyjde na necelých  
28 milionů korun. Důvodem této akce 
je skutečnost, že požární podmínky mo-
mentálně nesplňují současné předpisy. 
CSM tak získá například nový evakuační 
výtah, který už se nyní buduje z boku 
budovy. Opravou projde i současný 
osobní výtah, který bude také sloužit 
jako evakuační a v přízemí vznikne nová 
koupelna pro imobilní klienty. Zároveň se 
postaví v letošním roce i nová elektrická 
rozvodna za zhruba 2 miliony korun.

SLANÝ
Kompostéry budou zadarmo  Město 
Slaný připravilo projekt „Město Slaný 
– Prevence vzniku odpadů“ pro občany 
města, kterého součástí je bezplatné 
zapůjčení kompostéru. Projekt je spolufi-
nancován z Fondu soudružnosti Operač-
ního programu životního prostředí EU. 
Pro realizaci projektu bude zakoupeno 
770 kusů zahradních kompostérů o obje-
mu 1 000 litrů. Podmínkou pro bezplatné 
zapůjčení kompostéru občanům je jeho 
umístění na katastrálním území města 
po dobu 5 let a využití nádoby ke kom-
postování. Vhodnou surovinou je běžný, 
biologicky rozložitelný odpad rostlinného 
původu ze zahrady a domácností (např. 
tráva, zbytky ovoce a zelenin apod.). 
Bezplatné zapůjčení proběhne na základě 
smlouvy o výpůjčce. Návrh smlouvy je 
k nahlédnutí na stránkách města.

CORONAVIRUS-19 I informační leták ZZMV

Prevence | zásady ochrany 
✓Vyhýbejte se zjevně nemocným.
✓Přísně dodržujte pravidla respirační hygieny – kýchat

a kašlat do rukávu, ne dlaní, používat jednorázové,
kapesníky.

✓Nezdržujte se v místech s větším počtem lidí.
✓Zajistěte si dostatečný přísun vitaminu C.

✓Pokud máte potíže nebo jste přicestovali z postižené
oblasti, ihned upozorněte sestru a lékaře v ordinaci.

✓Při příchodu do čekárny si u sestry vyžádejte ústenku
(roušku)

✓Přesně popište vaše potíže a připravte si všechny
informace o vaší cestovatelské anamnéze.

✓Připravte si seznam osob, se kterými jste byl
v kontaktu.

V ordinaci praktického lékaře ZZMV

✓Pokud jste doma, nikam nechoďte – vyhněte se
kontaktu s ostatními lidmi.

✓Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře,
případně služebního lékaře nebo nejbližší zdravotnické
zařízení a informujte je o svém zdravotní stavu
a o pobytu v rizikové oblasti.

✓Přesně dodržujte jejich pokyny.

Doma při příznacích
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DOPORUČENÍ 

Zdravotnické zařízení Ministerstva 
vnitra od počátku vzniku epidemie 
COVID-19 přináší a také předává 
nové informace. Na základě nových 
a nových informací postupně aktu-
alizujeme všechna doporučení, me-
todiku a opatření. Zpracovali jsme 
pro naše ordinace a pro naše klienty 
a pacienty nový informační leták. 
Uvádíme v něm přehledně a v něko-
lika bodech všechna hlavní pravidla 
prevence a řešení případných potíží.

ŘEDITELE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ 
MINISTERSTVA VNITRA ING. MIROSLAVA ČERVENKY

Ing. Miroslav Červenka (na fotce vlevo) s ekonomickým 
náměstek ministra vnitra
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Na základě dvouleté zkušenosti se závodem „Mělnický okruh“ jsme 
v minulém roce společně s panem Jaromírem Patočkou vytvořili pe-
tici, která vyjadřovala nesouhlas s organizováním tohoto závodu, 
poukazovala na velmi negativní dopady na občany žijící ve městě 
a v neposlední řadě požadovala zveřejnění podmínek financování ze 
strany města Mělníka a Technických služeb města Mělníka. Tuto pe-
tici podepsalo během velmi krátké doby cca 500 občanů a vyjádřili 
tímto souhlas s jejím zněním a požadavky. I z tohoto důvodu cítím 
povinnost vůči těmto podepsaným podat průběžnou zprávu o výsled-
ku a dopadu této petice.

Petice jako taková byla podána na 
MěÚ Mělník koncem srpna 2019, 
RM Mělník ji projednala dne 2. 9. 
2019 a zastupitelstvo města ji pro-
jednalo a vzalo na vědomí dne 16. 9. 
2019. V rámci projednávání na ZM 
nám bylo osobně panem Ctiradem 
Mikešem slíbeno, že otázky polože-
né v petici nám budou zodpovězeny 
a informace ohledně financování 
a podpory města budou zveřejněny. 
Bohužel se tomu tak do 10. 2. 2020 
ze strany MěÚ Mělník nestalo a slib 
dodržen nebyl! Ano ani 147 dnů ne-
stačilo MěÚ Mělník a jeho předsta-
vitelům, aby odpovědělo cca 500 
občanům na jimi položené dotazy, 
o úctě k těmto podepsaným se zde 
skutečně hovořit nedá.  Z tohoto 
důvodu jsem se na zastupitelstvu 

města dne 10. 2. 2020 opět obrátil 
na vedení města s otázkou, kdy bu-
dou informace poskytnuty a zve-
řejněny. Bylo mi  přislíbeno, že do 
30 dnů tak bude učiněno, nezbývá 
než doufat, že tentokrát slib dodržen 
bude.  
 Ale abychom nebyli pouze ne-
gativní, petice měla i jeden velmi 
pozitivní dopad. V rámci zjišťová-
ní informací o podmínkách pro or-
ganizaci výše zmíněného závodu, 
finančních tocích ze strany města 
nebo splnění zákonných požadavků 
pro takovýto závod, bylo zjištěno, 
že MěÚ Mělník, příslušný odbor – 
úředník – na základě přímého po-
kynu Ctirada Mikeše (zdroj: Zpráva 
kontrolního výboru zastupitelstva 
města Mělníka, podepsáno i v. r. 

MĚLNICKÝ OKRUH – PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PETENTŮM
Ctirad Mikeš, ZM bez výhrad vzalo 
zprávu kontrolního výboru na vědo-
mí) neúčtoval odpovídající částku za 
zábor veřejného prostranství nutné-
ho pro organizaci takového závodu 
dle platné vyhlášky města Mělníka 
č. 1/2016. Jen pro informaci, v roce 
2019 částka naúčtovaná za zábor 
veřejného prostranství činila cca  
11 000 Kč, částka, která měla být 
účtována cca 420 000 Kč. Rozdíl 
v řádu stovek tisíc. V obdobných 
číslech se pohybujeme i v roce 
2018, kdy byl závod též pořádán. 
V průběhu prováděné kontroly pro-
střednictvím kontrolního výboru 
zastupitelstva města bylo ze strany 
MěÚ Mělník rozhodnuto o dodateč-
nému vyměření poplatku za zábor 
veřejného prostranství, a to ve výši 
446 580 Kč za rok 2018 a 426 910 
Kč za rok 2019. 
 Z jakého důvodu k tomuto do-
datečnému vyměření došlo či jestli 
bylo ze strany Ctirada Mikeše mož-
né prostřednictvím přímého poky-
nu úředníkovi snížit vyměřovanou 
částku za zábor veřejného prostran-
ství o cca 400 000 Kč, nejsem scho-
pen posoudit, ale je to více než po-
divné. 

 Závěrem bych chtěl ještě jednou 
velmi poděkovat všem občanům, 
kteří tuto petici podpořili, jelikož 
i díky nim se v rozpočtu města obje-
ví nečekaných cca 800 000 Kč, kte-
ré by oprávněně měly skončit právě 
v rozpočtové kapitole sportu, kde je 
peněz vždy málo. Sport právě proto, 
že tento příjem byl vygenerován or-
ganizováním sportovní akce. 
 Mezi další informace o tomto 
závodu a jeho organizátorovi lze sa-
mozřejmě zahrnout i to, že organi-
zátor měl k 10. 2. 2020 za rok 2019 
dluh po splatnosti vůči Technickým 
službám města Mělníka ve výši 669 
932 Kč, dále nesplnil podmínky 
příslušných rozhodnutí, která orga-
nizaci závodu povolovala, a to ze-
jména v souvislosti s uvedením ko-
munikací a veřejných prostranství 
do původního stavu, dle informací 
MěÚ Mělník je s organizátorem 
vedeno správní řízení. I na základě 
těchto informací doufám, že zástup-
ci města se v tomto roce budou cho-
vat racionálně a odpovědně, vysly-
ší i názor cca 500 dalších občanů, 
a takovýto podnik v centru města 
již nebudou podporovat.

Za petiční výbor Tomáš Vojta

NAPSALI NÁM
POVZDECH OBČANA:  „KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ“

POVZDECH OBČANA: „SOCIÁLNÍ DÁVKY“

Dnešní doba je i doba, kdy lidé 
uplatňují z desatera lidských 
práv právo změnit názor i ve 
vztahu. Mění i názor na rozhod-
nutí, s kým zůstávat v manželství. 

 Staré pořekadlo říká: když ptáčka 
lapají, pěkně mu zpívají. Po svatbě 
přijde šok. Chvilku to v manželství 
funguje, ale stejně přijde chvíle, kdy 
si „lapaný“ řekne dost a jde.
 A pak to začne, rádoby zhrzená 
žena, i když poškozený byl od po-
čátku vlastně muž, začne vést válku.
 Z chlapa udělá, jak se dá říct, 
použitý hadr na podlahu, msta za 
prozření muže je nelítostná. Dopo-
ručuji knihu – „Příběhy mužů“ (od 

Věry Noskové). Jak si mohl dovolit 
jít. Vždyť ona je to nejlepší, co by 
ještě chtěl. Zásobuje své okolí infor-
macemi, jak ona je obětavá a snaživá 
a on jaký je to zmetek. Bohužel na 
toto má vždy čas. A nedej bože, když 
jsou z manželství děti. Děti se pros-
tě rozpůlit nebo vrátit nedají. Těm- 
to dětem matka, svými pomluvami 
proti otci, téměř bere dětství. Děti 
musí řešit vztahy rodičů a ne „jen“ 
dětství.  Děti se zmítají v kruhu, mají 
rády oba rodiče, ale od matky slyší 
jen jaký je otec lump. Jak se asi cítí 
tyto děti, zajímají matku děti nebo 
jen msta?  
 A co na to naše úřady – ty neza-
jímá nic jiného, než naslouchat mat-
kám, protože ony chudinky se starají 
o děti…matka totiž děti bere jako 
starost a problém. A úřady řeší pro-
blém matky.
 Takže nakonec otec má jednou za 
14 dní zmatené děti, a jediné právo 
– platit alimenty. Zákon bohužel ani 
neupravuje to, jak matka s alimenty 
hospodaří a zda používá všechny 
prostředky na potřebu dětí. Matka 
proto využívá beztrestně s podporou 
úřadů „peníze dětí“ pro své potřeby, 
protože jak už bylo řečeno, ona je ten 
chudák, co má děti.  

 Bylo by fajn, kdyby opravdu pra-
covnice OSPODU více braly ohled 
na děti, ne na potřeby matky. Taková 
matka stejně nikdy spokojená nebu-
de. 

V prvním lednovém týdnu mě zau- 
jal na internetovém serveru IDnes  
jeden článek, ve kterém se dala 
slyšet naše drahá paní ministryně 
Jana Maláčová, že se snad koneč-
ně chystá nějaké zpřísnění výplaty 
sociálních dávek našim spoluobča-
nům, kteří se soustavně vyhýbají 
práci. 

 Žijeme v době, kdy je v naší histo-
rii jedna z nejnižších měr nezaměst-
nanosti. Takže práci není až takový 
problém sehnat.
 Rozhodnutí o omezení výplaty 
těmto lidem vyhýbajícím se práci 
na maximálně dva měsíce a na de-
vět měsíců pozastavení výplaty dá-
vek. Já osobně bych navrhoval dva 
měsíce a jeden rok pozastavení vý-
platy sociálních dávek, jako je to v 
sousedních státech. Jenže jako kaž-
dá mince, má i toto řešení rub a líc. 
Tak na druhé straně to múže vyvolat 

kontraproduktivní jev, a tím je zvý-
šená majetková kriminalita. Myslím 
si, že se tím jen startuje vládní re-
forma sociální politiky. Nebo že by 
Janě Maláčové docházela trpělivost s 
těmito lidmi, kterým se opravdu dě-
lat nechce a dalšími problémovými 
skupinami obyvatel? A k tomu třeba 
mohla získat podporu vládní koalice.
  Myslím si, že by se měl resort 
práce a sociálních věcí zaměřit  více 
také na matky s dětmi do 10 let věku 
a třeba osoby handicapované, které 
naopak mají velkou chuť do práce. 
Stačí jen málo, aby naše drahá vlá-
da podpořila zaměstnavatele, kteří 
by  mohli tuto skupinu zaměstnat. Je 
mi totiž známo, že legislativa k tomu 
připravená je. 
 Jen stačí málo dopilovat  celou 
problematiku. Myslím si, že tým na 
MPSV má do konce funkčního ob-
dobí docela dost práce.
 Bedřich  Krejza

 Opravdu je partner, který děti ne-
získá do své péče, ten co je vlastně 
spokojený, protože starost o děti 
nemá?  Dana Smejkalová
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CO SE U NÁS DĚJE

MŠENO
Expediční kamera se zastaví i ve Mše-
ně 14. března od 15 hodin ve zdejší 
sokolovně  Letošní XI. ročník diváky 
zavede do amazonské džungle ve snímku 
„Tieň Jaguára“. Dále ve filmu „Surf Cuba“-
na surfování na pobřeží Kuby. Život mon-
golských pastevců přiblíží snímek „Boy 
Nomad“. Jistě mnohé zamrazí při zhléd-
nutí filmu „Sary Jaz“, jenž nabízí nejen ex-
trémní vodácký sjezd, ale i dobrodružnou 
cestu. A konečně extrémní závod, který 
na trati dlouhé necelých 100 km spojuje  
7 beskydských vrcholů. Český snímek „B 
7 – 95 kilometrů, které ti změní život“ 
představuje historii a zákulisí závodu.

TIŠICE
Nebe na zemi  V pátek 13. března od 
19.30 ve Společenském sále u hřiště mů-
žete vidět Nebe na zemi. Divadelní sou-
bor LUNO Tišice zvolil pro svou jubilejní 
desátou divadelní sezonu  právě tuto hru 
Osvobozeného divadla autorů Jiřího Vos-
kovce a Jana Wericha. Celé vystoupení 
bude proloženo známými písněmi z dílny 
obou autorů v režijní úpravě Nadi Černé. 

VELTRUSY
Slavnostní jarní ples  V předvečer 
prvního jarního dne v pátek 20. března od 
20 hodin v restauraci Na Závisti se naplní 
taneční parket, aby se tímto způsobem 
přivítalo toto krásné roční období. K tanci 
a i k poslechu zahraje mělnická skupina 
Dance Band a nebudou chybět ani hosté. 
A těmi budou další skvělí muzikanti, saxo-
fonista a zpěvák Petr Kroutil a klávesista 
Ondřej Kabrna. Samozřejmě chybět nebu-
de občerstvení a bohatá jarní tombola. 

LOBEČ
V pivovaru oslaví svatého Patrika  
První jarní den – v sobotu 21. března se 
Parostrojní pivovar připojí k bujarým 
oslavám nejvýznamnějšího irského svátku 
svatého Patrika pivním stylem Irish Dry 
Stout. Program bude zcela v irském stylu, 
a to i díky zdejšímu průvodci v angličtině 
Gavinovi, který zejména zahraniční hos-
ty provede celým provozem. Gurmáni si 
přijdou na své v podobě pravého irského 
oběda a pamatováno je na milovníky „te-
kutého chleba“. Na čepu budou čtyři lobeč-
ská piva včetně pravého irského Stoutu 
12°. Večer se bude podávat irská večeře 
a k atmosféře přispěje kapela MalemIrish 
z Doks, hrající s vlastním pojetím tradiční 
irskou hudbu. Vytrvalci po předchozí rezer-
vaci se mohou ubytovat přímo v pivovaru. 

NERATOVICE
Plavání s Myšákem  Jako každoroč-
ně i letos se budou pořádat na jaře kurzy 
plavání pro děti zaměřené na záchranu 
dítěte při pádu do vody. V jarním kurzu 
(březen – květen) budou zařazeny lekce 
aktivní sebezáchrany, bude možnost si 
vyzkoušet pohybovat se ve vodě v oble-
čení a orientaci pod vodou. Kurz je urče-
ný pro děti ve věku 1 – 8 let, děti jsou 
rozřazeny podle věku a svých dovedností 
do skupinek, plavou s rodiči, větší děti 
pak bez nich.

ilustační foto

POLICIE INFORMUJE

Dnešní doba je velice úzce spojena 
s technologiemi a s využíváním in-
ternetu, ať již k pracovním nebo sou-
kromým účelům. Internet je jedno-
duše součástí našeho života. V naší 
populaci ale existuje také několik 
výjimek, které virtuální prostředí ne-
používají ani za jedním z výše uve-
dených účelů, nicméně na internetu 
tráví mnoho času a své schopnosti 
využívají k tomu, aby zde páchali 
trestnou činnost. 
 Kyberkriminalita nebo také 
kybernetická kriminalita je jed-
ním z nových trendů kriminality, 
na kterou se policie velice výraz-
ně zaměřuje. Jednoduše lze říci, že 
kyberkriminalita je trestná činnost, 
tedy jednání, které je namířeno proti 
počítači, případně proti počítačové 
síti, nebo jednání, při němž je počí-
tač použit jako nástroj pro spáchání 
protiprávního jednání.
 Nejčastějším druhem kyberkri-
minality jsou podvodné aktivity 
na internetu. Jedná se například 
o prodej neexistujícího zboží 
v úmyslu se obohatit. Kupující poté 
čeká na zboží, které nikdy nepřijde. 
Pokud kupujeme zboží nebo služby 
na e-shopu, je důležité si důkladně 
přečíst recenze. Podvodné e-shopy 
prodávají zpravidla zboží za velice 
nízké ceny a je jen jedna možnost 
způsobu platby. 
 Podobný je postup v oblasti pod-
vodných inzerátů (prodej elektro-
niky, prodej vozidel, prodej zvířat, 
pronájmy bytů). Do podvodného 
jednání lze začlenit také falešné sbír-
ky a tzv. nigerijské podvody. Pod-
vodníci emailem oslovují důvěřivce 
s prosbou o půjčku, aby se dostali 
k pohádkovému dědictví. Slibují 
k tomu také bohatou odměnu. 
 Tyto emaily většinou přicháze-
jí jako spam ve velice špatně psa-
né a neskloňované češtině. Pokud 
vám takový email přistane ve vaší 
schránce, rozhodně na něj nerea-
gujte a žádné peníze nikam ne-
posílejte. Do podvodných aktivit 
lze také zahrnout krádeže údajů 
z platebních karet a krádeže pe-
něz z bankovních účtů pomocí 
phishingových útoků. Těmito úto-
ky pachatelé zaznamenávají přístu-
pové kódy sloužící k podvodnému 
přístupu na bankovní účty, z nichž 
následně neoprávněně odčerpávají 
finanční prostředky.
 Středočeští kriminalisté z odboru 
analytiky a kybernetické kriminality 
řešili v roce 2018 celkem 233 pod-
vodných jednání na internetu. V roce 
2019 byl zaznamenán nárůst o 227 

NEJČASTĚJŠÍM DRUHEM KYBERKRIMINALITY 
                 JSOU PODVODNÁ JEDNÁNÍ

Obezřetnost se vyplatí nejen při výběru zboží na internetu, ale také například při zprostředkování práce  
v zahraničí.  

těchto případů. V roce 2019 tedy kri-
minalisté řešili celkem 460 případů 
podvodného jednání na internetu.

 PODVODY PÁCHANÉ 
V PROSTŘEDÍ 

INTERNETU
 Obezřetní by měli být také ti, 
kteří mají zájem o zaměstnání 
v zahraničí, ať už se jedná o stálý 
pracovní poměr nebo brigádu. Pa-
chatelé disponují velice dobrými 
informace o společnosti, která mož-
nosti uplatnění v zahraničí nabízí. 
Pachatelé poté dokáží být velice pře-
svědčiví a manipulativní. Vydávají 
se za zprostředkovatele nebo dobré-
ho partnera společnosti, vše s obětí 
domluví s tím, že se jim ozve někdo 
přímo z firmy. Následně na email 

poškozeného přijde zpráva například 
od ředitele agentury s výzvou k za-
placení nemalého poplatku. Tento 
email je však podvodný stejně tak 
jako celé předchozí jednání. Proto je 
třeba si vždy opravdu zjistit o agen-
turách a společnostech co nejvíce 
informací. Nezabere to mnoho času 
a může nám to ušetřit nemalou fi-
nanční částku.  
 Dalším druhem kybernetické 
kriminality, kterým se policisté za-
bývají, je například porušování 
autorských práv kopírováním 
produktů, šíření závadného elektro-
nického obsahu (dětská pornografie, 
extremistická propaganda, poplaš-
né zprávy,…), neoprávněný přístup 
k počítačovému systému a nosiči 
informací a další.

nprap. Bc. Veronika Čermáková
tisková mluvčí

KRALUPŠTÍ POLICISTÉ  
SE STĚHUJÍ DO NOVÝCH PROSTOR

Do nově zrekonstruovaných místností v budově vlakového nádraží v 
Kralupech nad Vltavou se postupně v uplynulém období odstěhovali 
policisté z Obvodního oddělení Policie ČR. 

Své působení a činnost zahájili na novém místě první březnový týden. Je 
to údajně strategický krok, protože právě lokalita kolem nádraží je Kra-
lupany posuzována jako poměrně riziková. Podstatné je, že se dojezdové 
časy zasahujících hlídek zkrátí. Dosavadní základna státní policie byla v 
Lutovítově ulici, kde se parkovalo zdarma. O tuto výhodu ti, kdo přijíždějí 
jednat na Obvodního oddělení Policie ČR, přijdou a budou muset využít 
nejbližší placené parkoviště. 
 V uvedených původních policejních prostorech se má zabydlet Měst-
ská policie Kralupy dosud sídlící v lokalitě Kralupy – Lobeč. Uvede-
ná stěhovací akce však nebude okamžitá. V areálu dosavadní služebny 
PČR se musí uskutečnit dílčí technické úpravy, instalace kabeláží, tele-
fonů, kus práce bude nutné udělat pro zprovoznění výpočetní techniky 
atd. Kompletní stěhování kralupské městské policie by mělo proběhnout  
v průběhu měsíce dubna.  her

KYBERKRIMINALITA
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ilustační foto

PRO ZLEPŠENÍ 
HROMADNÉ 

DOPRAVY V KOSTELCI
Na základě požadavku obyva-
tel obce Jiřice, která se nachází 
v těšném sousedství Kostelce nad 
Labem, bylo zajištěno rozšíření 
autobusových spojů o jeden ranní.

 Vyjíždí z Jiřic v 8.37 a navazuje 
na něho autobus na Prahu s odjez-
dem v 8.48 z kosteleckého náměstí. 
Současně byl přidán jeden noční spoj 
z Kostelce do Jiřic v 23.42, jenž na-
vazuje na autobus přijíždějící z Pra-
hy do Kostelce nad Labem v 23.39. 
Je rovněž přislíbeno, že zmíněný 
spoj do Jiřic v případě zpoždění au-
tobusu z Prahy s odjezdem počká.  

OPRAVA MOSTKU 
OVLIVNÍ DOPRAVU 

PŘES KRALUPY
V Kralupech se letos uskuteční 
řada rekonstrukcí na komunika-
cích. Jedna z nich se týká mostku 
přes Knovízský potok, ležící na 
konci Přemyslovy ulice, hlavní 
tepny města. 

 Je ve špatném technickém stavu 
a mostními odborníky bylo dopo-
ručeno jeho uzavření. Půjde o dílo 
za 11 milionů 800 korun. „Dojde 
ke stržení původního tělesa mostku 
a postaven bude zcela nový včetně 
zábradlí a chodníků,“ upozorňuje 
Libor Lesák, místostarosta Kralup 
nad Vltavou, s tím, že finance na 
aktuální výstavbu byly přesunuty 
z roku 2019, kdy byla rekonstrukce 
schválena. Dodavatel již byl v sou-
těži vybrán. Staveniště mostku bude 
dodavateli předáno 1. dubna 2020.
 Stavba se výrazně dotkne účast-
níků tamní silniční dopravy. Řidiči 
jedoucí od Prahy budou nuceni vy-
užívat jednosměrnou komunikace 
Generála Klapálka při cestě do stře-
du města. Ti, kdo budou přijíždět 
od Velvar, musí směřovat do centra 
Kralup přes lokalitu Růžové údolí 
a následně pojedou Přemyslovou 
ulicí. Práce na mostku by měly být 
završeny podle uzavřené smlouvy do 
konce září 2020.
 S výstavbou mostku je spoje-
na i velice potřebná rekonstrukce 
chodníku od prodejního centra firmy 
Heckl až k železničnímu přejezdu 
u restaurace Kréta. Budování chod-
níku v délce 580 metrů je financová-
no z prostředků města. Zatím se čeká 
na potvrzení o přidělení dotace od 
Státního fondu životního prostředí 
České republiky. Teprve potom bude 
staveniště předáno dodavateli. Podle 

PÁR NOVINEK Z DOPRAVY V REGIONU
KRALUPY – MĚLNÍK – KOSTELEC NAD LABEM – ROUDNICE NAD LABEM – ŠTĚTÍ

předběžného odhadu to bude v dub-
nu a práce budou trvat šest měsíců, 
to znamená dokončení díla nejpoz-
ději do 30. října 2020. 

SILNIČNÍ UZÁVĚRKA  
V MĚLNÍKU

Od pondělí 17. února v ulici Legi-
onářů v Mělníku, kde je zcela uza-
vřen most.
 Oprava potrvá až do poloviny 
května letošního roku. Na opravu 
mostu město vybralo jako zhotovi-
tele firmu Viamont. Celková cena 
bude zhruba 7,7 milionu, což je o té-
měř půl milionu méně, než se pů-
vodně předpokládalo. Objízdná trasa 
směrem do centra města povede přes 
Bezručovu do Zádušní a nahoru po 
ulici Legionářů až do Tyršovy. Trasa 
z města je určena přes ulice Fügne-
rova a Bezručova. Linkové autobu-
sy hromadné dopravy ovšem budou 
jezdit v ulici Legionářů v obou smě-
rech. 

NOVÁ KŘIŽOVATKA 
U MOSTU VE ŠTĚTÍ

V pondělí 2. března byla zaháje-
na výstavba kruhové křižovatky 
v ulici Cihelná ve Štětí. 

Práce na budování křižovatky jsou 
naplánované na tři měsíce, tedy do 
konce května. Kruhová křižovatka 
u bývalého autobusového nádraží 

je součástí nového sjezdu z mos-
tu. Zároveň bude sloužit k příjezdu 
a odjezdu k nákupnímu centru spo-
lečnosti Lidl. Během výstavby jsou 
naplánovaná nutná dopravní omeze-
ní v ulici Cihelná. Nicméně průjezd-
nost v ulici na frekventovanou křižo-
vatku se silnicí č. II/261 na Hoštku 
a Mělník bude zachována nejspíše 
kyvadlovou dopravou.

NOVÝ AUTOBUSOVÝ 
TERMINÁL  

V KRALUPECH 
Na existujícím parkovišti osob-
ních automobilů před kralup-
ským nádražím se letos začne bu-
dovat nový autobusový terminál. 

 Jde fakticky o druhou nejvýznam-
nější investiční akci v tomto městě 
v centru dolního Povltaví, která bude 
zabezpečovaná z dotačního progra-
mu. I když se to i místnímu oby-
vatelstvu možná zdá neuvěřitelné, 
na stávajícím autobusovém nádraží 
u kralupského vlakového nádraží 
je denně odbavováno 540 autobusů 
s určitou čekací dobou v závislos-
ti na drážní spoje. Nová nástupiště 
budou zakryta jako dosud stříškami, 
vybavena lavičkami i dalším potřeb-
ným mobiliářem. V terminálu se po-
čítá i s veřejnými záchodky. Na tento 
projekt je plánováno 55 milionů ko-
run.
 S uvedeným terminálem úzce ko-
responduje i chystaný nový parkova-

cí dům pro osobní automobily (viz 
článek vedle). Ten bude substituovat 
existující parkoviště vozidel pro ces-
tující veřejnost, které svou kapacitou 
už dávno nestačí a je stále zaplně-
né. Postaven má být nedaleko od 
vlakového i autobusového nádraží. 
Bude lehce dostupný především pro 
ty, kdo přijíždějí svými automobily 
z okolí Kralup a pokračují z měs-
ta vlakem či autobusy ve směru na 
Prahu, Děčín, Neratovice, Velvary, 
Kladno, Louny a Mělník. 

NA ROUDNICKÝ MOST 
PUSTÍ CHODCE  

I BĚHEM OPRAVY
Kraj jako vlastník mostu a inves-
tor opravy původně předpokládal, 
že most bude uzavřený pro veš-
kerou dopravu a nebudou na něj 
smět ani pěší či cyklisté, nyní však 
plány přehodnotil.

Ústecký kraj ale od původního zá-
měru upustil. Postup výstavby za-
jistí tak, aby bylo pěším i cyklistům 
umožněno přes most projít po celou 
dobu průběhu stavebních prací. A to 
tím, že přes řeku Labe byla vybudo-
vána závěsná lávka, která umožní po 
celou dobu průběhu prací bezpečný 
pohyb mezi oběma břehy. I linková 
autobusová doprava by přitom měla 
být nastavena tak, aby cestující moh-
li přes most vždy přejít a stihnout na-
vazující spoj. mar/her
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CO SE U NÁS DĚJE

NEBUŽELY
Velikonoční jarmark  V neděli 28. 
března se v místní sokolovně uskuteční 
již tradiční Velikonoční jarmark. Kromě 
řemeslných výrobků, jež se budou vět-
šinou vázat ke svátkům jara, zde bude 
i pestrý výběr pochoutek k jídlu i pití. 

KOKOŘÍNSKÝ DŮL
Jarní jarmark zahájí letošní sezonu 
Přijměte pozvánku pod romantický hrad 
Kokořín na jarní jarmark. První dubnovou 
sobotu 4. dubna od 10 hodin se návštěv-
níci mohou opět těšit nejenom na tradiční 
řemesla, své stánky otevřou i další pro-
dejci a chybět nebudou komentované 
prohlídky hradu Kokořín.

LIBLICE
Opět je tu svátek českých a morav-
ských vín  V sobotu 21. března od 11 
hodin se sejdou vinaři v Liblicích na 3. roč-
níku akce pod názvem „Pachtův košt vín“. 
Na milovníky darů vinic se těší celkem 
třináct známých vinařů. Nově se milovníci 
vína mohou těšit na vinařství Znovín, kte-
ré podle příslibu přiveze i vína, která běžně 
nejsou dostupná! V degustační zóně bude 
ke koupi malé občerstvení a bude i mož-
nost si dát oběd nebo večeři v zámecké 
restauraci. K dobré pohodě přispěje v od-
poledních hodinách cimbálovka.

ČEČELICE
Josefská zábava  Všichni tamější Jo-
sefové, Pepové či Pepíci si užijí svůj svá-
tek na první jarní den v sobotu 21. března 
od 20 hodin v sále zdejší Sokolovny. T. 
J. Sokol Čečelice a „Čečeličtí Josefové“ 
tento večer pořádají pravou „Josefskou 
zábavu“! Zahraje pražská skupina Frag-
ment Band, která nabízí široký repertoár 
v kvalitním provedení pro všechny věko-
vé generace. Takže Josefové, všechno 
nejlepší!!!

VYSOKÁ LIBEŇ
Odpoledne s Moravankou  Tato již 
legendární hudební formace úspěšně 
propaguje folklórní umění řadu deseti-
letí. Obec Mělnické Vtelno a okolní obce 
zvou na zábavné odpoledne (nejen) pro 
seniory, které se koná 4. dubna od 13.30 
hodin v KD Vysoká Libeň. Dechový sou-
bor MORAVANKA zde vystoupí se svým 
kmenovým dirigentem Janem Slabákem. 
Vstupné je pro seniory zdarma!

ZELČÍN
„Ježkárny a něco navíc“  V sobotu 
21. března letos poprvé zavítá do hostin-
ce U Bedřicha zpěvák Mirek Paleček se 
svým pořadem „Ježkárny a něco navíc“. 
Písničkář je znám nejen jako polovina 
semaforského dua Paleček & Janík, ale 
také jako originální interpret písní Osvo-
bozeného divadla autorů V&W&J. V pořa-
du zazní nejen „Ježkárny“ v originálním 
podání, ale nebudou chybět ani věčné 
hity – „Hele lidi“, „Prodavač limonád“, 
„Valčíček“, „Úsměv“, „Na Novej rok“, 
„Slušovická romance“, „Na věky tu přeci 
nejsi“ či  „Petřínská rozhledna“. Určitě to 
bude příjemné uvítání jara.

V CHODČI BYLA SLÁVA

Předposlední únorovou sobotu, 
tak jako v dalších místech země, 
vrcholil čas masopustních vese-
lic i v Chodči. Po laufrově žádos-
ti k udělení maasopustního práva 
k taškařicím a vládě nad vsí mís-
tostarostkou obce se průvod čítající 
na šest desítek masek vydal k ob-
chůzce staveními. Muzika hrála, 
tanec střídaly hlášky, zpěv a šprý-
movné scénky. A místní hospodyň-
ky se opět překonaly svými sladký-
mi i masitými dobrotami. Však je za 
to v kole provedl medvěd, nezbytná 
postava k zajištění plodnosti a hoj-
nosti. Rej masek byl opravdu pes-
trý. Tradičním postavám jako např. 
slamákovi, smrtce, kominíkovi, bábě 
v nůši, vojákovi, nebo podomní šar-
latánce s nekalým zbožím sekundo-
valy zdárně ty novodobé jako pio-
nýrky, panenka na klíček, bavorský 

Maškar průvod se radoval, 
muzika hrála, masopust 
se vydařil, v Chodči byla sláva…

páreček v kroji, či početná arabská 
karavana s harémem. Nechybělo 
vyhlašování nejlepších masek a má-
mení drobné úplaty za roztodivné 

služby. Akci připravil spolek Aktiv-
ní Chodeč za podpory řady místních 
příznivců a s podporou obce Vyso-
ká.  Text a foto:  Jitka Králová

Městský úřad ve Slaném rozšířil 
možnost komunikace se svými 
občany za použití chytrých tele-
fonů. Občané mohou nyní vyu-
žívat pro podání svého podnětu 
také mobilní aplikaci MojeObec. 
 
Aplikace je volně dostupná ke sta-
žení pro telefony a tablety s operač-
ním systémem Android a iOS na 
Google play a App Store. Po spuš-
tění aplikace MojeObec je nezbyt-

né jediné, a to nastavit si domov-
skou obec Slaný. Užívání aplikace 
je intuitivní a bezplatné. 
 Nová aplikace nahrazuje apli-
kaci Lepší místo, jejíž provoz byl 
ukončen v roce 2018. Město od té 
doby hledalo nové řešení pro po-
dávání podnětů vhodné pro chytré 
telefony. 
 Dlouhodobě úřad přijímá pod-
něty od občanů z několika zdrojů. 
Mezi standardní zdroje patří pí-

semná forma přes podatelnu úřa-
du, datovou schránku a na e-mail 
odpovědného pracovníka. Množ-
ství podnětů ale úřad obdrží také 
přes svoji sociální síť Facebook,  
v Otázkách a v odpovědích na webu 
města na adrese www.meuslany.cz 
anebo také v rámci pravidelných 
Setkání starosty města s občany. 
 Více: www.meuslany.cz

Ing. Markéta Růtová, 
MěÚ Slaný

MOJEOBEC – MODERNÍ KOMUNIKACE S OBČANY
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 Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Mělnicku se uskuteční v pondělí 23. března 2020 od 15.00 hod. v divadelním sále  
Masarykova kulturního domu na Mělníku. Žáci z pěti základních škol z Mělnicka představí veřejnosti sedm pamětníků. 

Natočené vzpomínky byly zpracová-
ny jako rozhlasové či video reportá-
že. Rozhlasové reportáže se natáčely 
v Signál rádiu v Mladé Boleslavi. 
Videoreportáže si vytvářeli přímo 
členové týmů po konzultaci s odbor-
níkem z Post Bella. 
 Zpovídané osobnosti svým vyprá-
věním provedly naslouchající členy 
žákovských a studentských týmů 
událostmi od 2. světové války přes 
krutá 50. léta a následující dobu až 
po převrat v roce 1989. Mletí mou-
ky na černo s neblahými následky za  
2. světové války, msta na německé 
učitelce těsně po válce, cvičení v So-

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ NA MĚLNICKU 

kole a na spartakiádě, znárodnění 
a protikomunistický odboj končící 
popravou, vypuzení dobrého učite-
le, který se znelíbil funkcionářům, 
trnitá cesta ke vzdělání z kádrových 
důvodů. 
 Otec Věry Velínské, pronájemce 
a později majitel mlýna, byl vězněn 
nacisty i komunisty. O mlýn přišel 
po Únoru 1948. Jindřiška Herclíková 
byla očitým svědkem msty Čechů na 
německé ženě, kteří se ji snažili uto-
pit. Josef Sádlo aktivně působil v So-
kole a marně se s dalšími snažil o po-
stavení sokolovny. Marta Krymlová 
cvičila na sokolském sletě i na spar-
takiádě. Josef Kulman se chtěl věno-
vat mlynářství, ale nakonec se stal 
učitelem. Růžena Sojková navštívila 

Od roku 2012 do ledna 2020 
se do projektu Příběhy našich sousedů 

zapojilo v téměř 100 městech 
kolem 700 základních a středních škol. 

Díky tomu se tak už kolem 4500 žáků a stu-
dentů z více než tisícovky týmů mohlo naučit, 
jak natočit a zdokumentovat příběh pamětní-

ka. Za 8 let existence projektu mladí doku-
mentaristé zaznamenali 

již více než 1000 životních osudů. 

s maminkou svého otce – protiko-
munistického odbojáře – večer před 
popravou. Jana Ramešová, praneteř 
světoznámé operní zpěvačky, nemě-
la cestu ke vzdělání jednoduchou, 
protože tatínek byl sedlák. Dodnes 
však ráda zpívá. 
 Projekt Příběhy našich souse-
dů Mělnicko zajišťuje o.p.s. Post 
Bellum za finanční podpory obcí 
a měst Všetaty, Byšice, Mšeno, Měl-
ník a Lužec nad Vltavou. 
 Příběhy našich sousedů je největší 
vzdělávací projekt Post Bellum. Je 
určený pro žáky 2. stupně základ-
ních škol a studenty středních škol 
a běží už osmým rokem. Týmy dětí 
se v něm učí poznávat naší moderní 
historii tak, jak je to baví – vyzpoví-

dají pamětníka, natočí o jeho příbě-
hu rozhlasovou nebo video reportáž, 
jdou do archivu, vyhledávají si in-
formace a svou práci prezentují před 
publikem. 
 Výsledky práce jednotlivých týmů 
a jejich veřejné vystoupení v diva-
delním sále Masarykova kulturního 
domu na Mělníku bude hodnotit 
tříčlenná porota (učitel dějepisu, his-
torik, novinář). Porotci dají zpětnou 
vazbu sedmi zúčastněným týmům ze 
základních škol na Mělnicku – ZŠ 
Všetaty, ZŠ Byšice, ZŠ Mšeno, ZŠ 
Jungmannovy sady Mělník, ZŠ Lu-
žec nad Vltavou. Nepůjde o soutěž, 
nebude vyhlašován vítěz a nebude 
určováno pořadí. 
  Michal Šimek

 – koordinátor projektu

Jako každoročně představí vysta-
vovatelé široký sortiment jarních 
květin, osiv, stromků, keřů, postřiků 
a zahradnických pomůcek, doplně-
ných o zemědělskou a zahradní tech-
niku. Opět téměř 200 tuzemských či 
zahraničních vystavovatelů nabíd-
nou to nejlepší ze svého sortimentu. 

Za povšimnutí určitě stojí možnost 
zakoupení nové sadby brambor od 
předních tuzemských producentů 
této plodiny nebo možnost zakoupit 
si vejce od jednoho z největších pro-
ducentů v ČR. Zájemci mohou na-
vštívit i zahradnické trhy, kde budou 
mít možnost nákupu jak rostlinných 

MALÝ SVÁTEK PRO ZAHRÁDKÁŘE I PĚSTITELE
Tradiční výstava Zemědělec 2020 v Lysé nad 
Labem, coby oslava prvních jarních dnů, 
proběhne od 18. do 22. března na zdejším 
Výstavišti. Již padesáté druhé pokračová-
ní této největší zahrádkářské, zahradnické 
a zemědělské události, představuje pádný 
důkaz o všeobecné oblibě této akce mezi vše-
mi odborníky i širokou veřejností. 

materiálů, tak potřeb a pomůcek pro 
zahradu. V prodeji budou okrasné 
i ovocné dřeviny, růže, cibuloviny, 
osiva, sadba, balkónové rostliny, ja-
hodníky či trvalky, skleníky, pařníky, 
zahradní nábytek, pergoly a velký 
výběr zahradní techniky od několi-
ka prodejců.V rámci pětidenní vý-
stavy se mohou návštěvníci těšit po 
celou dobu na odborné přednášky 
a bohatý doprovodný program. A to 

po loňském prvním velmi úspěš-
ném ročníku proběhne „Festival de-
chovky 2020“, v němž se představí 
řada dechových orchestrů zvučných 
jmen. A také výstavu obohatí již 20. 
ročník aranžerské soutěže „Polabský 
motýl 2020“. Téma pro tento ročník 
je „Čtvero ročních období”. Tato 
soutěž proběhne 18. 3. a je určena 
především mladým talentům z řad 
studentů odborných škol a učilišť.

S JAREM ZAČÍNAJÍ MĚLNICKÉ TRHY
Prvním jarním dnem, v sobotu 21. března 2020, začne letošní sezóna 
sobotních trhů a jarmarků na náměstí Míru v Mělníku. V plánu je 
hned několik jarmarků a dalších celodenních akcí – jarmark před  
Velikonocemi, Dušičkový jarmark anebo představování mladých vín 
mělnických vinařů na svátek sv. Martina.

První jarní trhy nabídnou různé sadby zeleniny či květin, jež přivítají ze-
jména zahrádkáři. Nabídka ve stáncích bude opět zaměřena především na 
regionální výrobce a producenty, řemeslnou výrobu a nabídku občerstvení 
s posezením na místě. 
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CO SE U NÁS DĚJE

LÍBEZNICE
Kontaktní místo pro seniory  V Re-
gionálním informačním centru MAS Nad 
Prahou na adrese Mělnická 275 (vchod 
vedle pošty) bylo 2. března otevřeno kon-
taktní místo pro seniory. Služba vznikla 
na základě Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v regionu Nad Prahou. 
Kontaktní místo pro seniory bude posky-
tovat bezplatnou právní, psychologicko- 
terapeutickou a spotřebitelskou poradnu. 
Kontaktní místo bude dále k dispozici 
i všem sociálně vyloučeným spoluobča-
nům nebo těm, kteří jsou sociálním vylou-
čením ohrožení.
Maškarní ples celebrit  Skautské 
středisko Willi Líbeznice a Obec Líbezni-
ce srdečně zvou na čtvrtý ročník Maškar-
ního plesu, tentokráte na téma celebrity, 
který se uskuteční v sobotu 21. března 
od 19.00 v Hale Na Chrupavce. Převleč-
te se za celebritu historie či současnosti 
a užijte si večer plný překvapení. K tanci 
zahraje kapela Martin Vaverka a Friends, 
účastníky čeká bohatá tombola, fotokou-
tek a další zábava. Vstupenky možno za-
koupit na OÚ Líbeznice a v kavárně Žlutá 
karta.

ODOLENA VODA
Baráčnická zábava  „Na samém po-
čátku byla touha zachovat sebevědomí 
českého národa a zachytit pro budoucí 
generace pravdivou výpověď o šikovnos-
ti a schopnostech českých lidí, aby bu-
doucí generace mohly navázat na to, co 
posilovalo jejich předky v dobách nejtěž-
ších.“. Taková je anotace webové strán-
ky Sdružení obce Baráčníků Vítězslava 
Hálka Odolena Voda, jenž bylo založeno 
v roce 1935. Pořádají celou řadu spole-
čenských akcí: zájezdy, výročí župy, uctí-
vání památky padlých ve světových vál-
kách, stavění májů, předvánoční akce či 
muzejní noc. Na první jarní den v sobotu 
21. března od 19.30 hodin v prostorách 
Opera restaurant v Dolínku toto sesku-
pení pořádá Baráčnickou zábavu. K tanci 
i k poslechu zahraje Jiří Křováček. 

NELAHOZEVES
Zahájení zámecké sezony  Nastává 
jaro, a s ním se otevírají i brány hradů 
a zámků. V sobotu 28. března zámek 
Nelahozeves čeká bohatý program. Zá-
mek se letos otevře v 9.30 a na své si 
přijdou zejména děti. Čeká na ně kejklíř 
Pupa, Sváťovo dividlo a Štěpánčino diva-
délko. Nejen děti potěší návštěva sboru 
dobrovolných hasičů obce Nelahozeves.
Návštěvníkům představí své vozy, ukážou 
záchranné vybavení a půjčí k vyzkoušení 
helmu či ochrannou vestu. Chybět nebu-
dou jarní dílničky. Nádvoří a parkoviště 
se zaplní stánky s ručními výrobky. Komu 
po všech těch aktivitách vyhládne, může 
si vybrat z palačinek, trdelníků, placek 
či staročeských uzenářských specialit, 
ochutnat domácí borůvkový koláč, pocti-
vou bramboračku nebo staročeský guláš. 
A milovníci darů vinic si jistě dají sklenku 
roudnického vína či doplní svoje domácí 
zásoby. mar

 Další ročník Mělnického masopustu uspořádaly Folklorní soubory Jarošovci a Jarošáček, Rodinné cent-
rum Kašpárek Mělník a Regionální muzeum Mělník. V Mělníku v neděli voněly jitrnice, teklo pivo, zpívalo 
se a hrálo. I přes nepřízeň počasí se masopustního průvodu zúčastnilo přes 300 lidí.

Již tradičně ve 14.00 hodin staros-
ta Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš 
symbolicky předal vládu nad měs-
tem laufrovi a zábava mohla začít. 
Po masopustní scénce Folklorního 
souboru Jarošovci vyrazil průvod 
v čele s laufrem a tradičními maska-
mi kozou, kominíkem, medvědem či 
smrtkou směrem k muzeu, kde už ho 
muzejníci očekávali též v maškarách 
a s náležitým občerstvením. 
 Poté se pokračovalo okolo měl-
nického antikvariátu Želví doupě 
a Infocentra zpět na náměstí. Cestou 
zatančily oba folklorní soubory Jaro-

MĚLNICKÝ MASOPUST 
POBAVIL I PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ!

šovci i Jarošáček. Veselou náladu ce-
lému průvodu dodávaly masky: Kr-
kovička se svými šťabajznami, který 
neúnavně krmil maškary klobáska-
mi, pan doktor s obřím teploměrem, 
chlupatí medvědi, vodník i ženich 
s nevěstou. Na náměstí Míru byl 
připraven nejen jarmark se zabijač-
kovými dobrotami, pečivem, vínem, 
pivem, sýry či výbornou kávou, ale 
i historický kolotoč a dílnička pro 
děti.  Zájemci se mohli projet na val-
níku taženém párem koní.  Rozdáva-
ly se sladké koblížky. O muziku se 
postarali Řeznická kapela a harmo-
nikář.
 -KrF-
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  Rumburská 40, Liběchov (Infocentrum) 
  út a pá: 10.00– 17.00, ne: 13.00–17.00
  tel.: 775 099 097   e-mail: grafickyatelier@seznam.cz

GRAFICKÝ ATELIÉR
přijímá v Liběchově objednávky na

Vánoce, stejně jako Silvestr, jsou 
daleko za námi. Doba klidu i před-
sevzetí je pryč. Čas letí a kvapem se 
blíží svátky jara – Velikonoce. V ně-
kterých obchodních centrech už to 
vypadá, jako by měly být už tento ví-
kend, byť do nich zbývá zhruba ještě 
měsíc. Na Velký pátek tam ale už nej-
spíš bude rezonovat téma dovolené.
 Doba je prostě hektická. Všichni 
pořád někam spěcháme, něco vy-
žaduje naši neustálou pozornost, 
až často zapomínáme, že nejsme 
na světě sami a musíme se na něj 
všichni nejen vejít, ale taky na něm 
nechat důstojně žít druhé. Jenže to 
spíš mnohdy vypadá, že nám v našem 
spěchu a úsilí ti druzí spíše překáže-
jí. Někdy do té míry, že se snažíme 
odstranit je ze své cesty téměř za 
jakoukoli cenu. Stačí si jen připo-
menout nedávné výroky některých 
politiků o jejich oponentech, které 
bez skutečného důvodu označují ža-
lovatelnými výrazy. 
 Jako právník bych zaplesal, na ob-
zoru pěkný spor a jistý výdělek. Pro 
konzervativně smýšlejícího člověka 
je to ale z pohledu jeho hodnotového 
žebříčku něco neakceptovatelného. 
Co to ale takové konzervativní hod-
noty vlastně jsou? Nejsou staromód-
ní? Není to jen o snaze maskovat 
vlastní lenost, nedostatek dravosti, 
jak se dnes módně říká asertivity, či 
neschopnosti pochopit novou dobu? 

Nejsou v rozporu se svobodou jed-
notlivce? Nemyslím si to, a pokusím 
se vysvětlit proč. 
 Není to tak dlouho, co jsme se 
dozvěděli o skandálu spojeném se 
stěží uvěřitelnou neúctou k seniorům 
v jejich domově. Jinde zase spěcha-
jící řidič srazil chodce na přechodu. 
Bohužel, stát se to může každému 
z nás, stačí jen chvilička nepozor-
nosti. Ale v klidu odjet od ležícího 
člověka a nechat ho bez pomoci, to 
už je o něčem úplně jiném. A není to 
ojedinělý případ, spíše se to stává 
pravidlem. Jak by se ale asi tako-
vý člověk tvářil, a co by řekl, kdyby 
se úplně stejně zachoval někdo jiný 
vůči němu nebo někomu z jeho rodi-
ny? Také by mu to přišlo normální 
a dobré řešení problému? Spousta 
dalších klidně jezdí i se sedmi zákazy 
řízení a s drogami v krvi, a ještě si 
užije honičku s policií. Co na tom, že 
u soudu dostane osmý, stejně bude 
jezdit dál. Zřejmě si myslí, že je to 
jeho právo a svoboda. Určitě i každý 
z vás se často setkává s neuvěřitelně 
bezohledným chováním na silnicích. 
Často natolik nerozumným, že dotyč-
ný často ohrožuje nejenom druhé, 
ale i sebe. To byly jen příklady, děje 
se to ve všech oblastech. 
 Jaké hodnoty jsou pro takové lidi 
důležité a co pro ně naopak nic ne-
znamená? Jistě, současné pracovní 
a životní tempo klade na jedince čím 

+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o.
hledá do svého kolektivu 

PŘÍPRAVÁŘE 
 

Náplň práce: příprava vozidel a dílů k lakování.
Místo výkonu práce: Kamenická 1995, Mělník 276 
Bližší informace na telefonu: 603 578 123

Nabízíme: 
 mechanické opravy vozidel  přezouvání

 nové pneumatiky do 48 hodin
 geometrie  vyřízení pojistných událostí

 možnost opravy vozidla i o víkendu  lakování dílů 
 klempířské práce   profesionální přístup

Otevírací doba: 6.00  – 18.00
tel: 603 578 123, 739 821 114

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

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

 

Optimalizace pojištění a poradenství
Zajištění výhodných hypotečních a spotřebitelských úvěrů

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

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

Palackého 134/9, Mělník

dál vyšší nároky a času nepřibývá. 
Nemyslím si ale, že všechny podobné 
excesy by šly vysvětlit jen přemírou 
stresu. 
 Zřejmě mnohem častěji půjde 
o to, že se člověk přestává vnímat 
jako součást společnosti, ale své 
vnímání reality rozděluje na Já 
a Oni. Já mám nárok na to či ono, 
a mohu víc než oni. Moje povinnosti 
mne nezajímají, protože mne ome-
zují. Oni mi v mém rozletu překáží, 
a to přece nesmí. K agresi pak stačí 
pouhý nepodložený pocit a hned se 
dotyčnému nějak pomstím. Na silnici 
ho třeba vybrzdím, ve veřejném pro-
storu mu alespoň sprostě vynadám, 
v médiích, na sociálních sítích ho 
pro změnu pošpiním. Takhle napsané 
to mnohým z vás jistě přijde šílené. 
 Ale ještě šílenější je, že se to ve 
skutečnosti každodenně děje. A je 
bohužel jedno, jestli se jedná o poli-
tika na centrální úrovni, šíbra z míst-
ního zastupitelstva, běžného občana, 
feťáka či bezdomovce a alkoholika. 
Není to totiž o společenském posta-
vení, ale o způsobu myšlení konkrét-
ního jedince. Míra nenávisti k dru-

hým, kteří jim dle jejich pomateného 
názoru stojí v cestě, bývá velmi po-
dobná. A dostávám se k tomu, co 
jsem vlastně chtěl říci. 
 Konzervativní hodnoty jsou na-
příklad úcta k druhým, jejich prá-
vům i majetku. Osobní péče a zájem 
o děti a své rodiče, ne jejich nahra-
zování drahými dárky nebo odlože-
ním do nějakého zařízení, byť třeba 
zdánlivě luxusního. Konzervativní 
hodnoty nejsou sprosté slovo, jak se 
vám občas někdo snaží namluvit. Ne-
jsou zpátečnické ani brzdou pokro-
ku. Konzervativní hodnotou je třeba 
i pochopení, že moje práva končí 
přesně tam, kde začínají práva vaše. 
Že mám právo s někým nesouhlasit, 
a mohu to klidně vyjádřit i veřejně, 
ale nemám právo ho urážet, natož ho 
fyzicky napadnout, nebo mu tím ale-
spoň vyhrožovat. 
 Prosím, zkusme se nad tím spo-
lečně zamyslet a pokusit se, aby byl 
rok 2020 o něco lepší. A zkuste si na 
to také vzpomenout, až zase půjdete 
k volbám.

Milan K. Čech, 
MO Trikolóra Mělník

KONZERVATIVNÍ HODNOTY
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Hned v úvodu bych ráda zmínila, že tento článek není myšlen jako kritika nynějšího vedení města,  
a už vůbec ne městské policie, která se v tomto případě ocitla v roli Dona Quichota, a tak je již několik let 
nucena bojovat s tzv. mělnickými větrnými mlýny (přesněji řečeno squattery a jim podobnými).

A o co se tedy jedná? Ano, někteří 
již jistě tuší – o jednu z neoficiálních 
cest k Labi, která se vine nedaleko 
od dětského hřiště, ležícího v Sadech 
na Polabí.
 Vedení města kdysi k označení 
vstupu na toto „nebezpečné území“ 
přistoupilo na tu nejjednodušší va-
riantu. Obyčejná cedule s nápisem: 
Vstup na vlastní nebezpečí tak zdo-
bí již několik let jednu z oblíbených 
zkratek k Labi. My mělničtí tak ně-
jak tušíme, že důvodem proč město 
dává od této zóny ruce pryč, je ne-
stabilita svahu. Návštěvníkům naše-
ho města však taková cedule mno-
ho neřekne, a tak si mohou udělat 
o naší péči k našemu okolí vlastní 
představu.
 Zasloužila by si však tato lokalita 
citlivější přístup? Ano, geologické 
pochody nezastavíme, 100 milionů 
na zpevnění svahu ze státního roz-
počtu asi v krátké době také nedo-
staneme. Přesto, pokud máme toto 
místo na dobu neurčitou pohřbít, 
nezasloužilo by si alespoň nějaký 
projev piety?  
 Není to jen o další cestě k Labi. 
Toto území „nikoho“ má totiž dlou-
hou historii a určitě má i speciální 
místo v srdcích těch, kteří pamatují 
ještě ty dny, kdy se zjara ve svahu 
vystavovaly květy meruněk slun-
ci a přitom se nemusely bát, že by 
je květnové mrazy spálily (to díky 
protékajícímu Labi, které dokázalo 
v těchto dnech, kdy v noci klesala 

teplota k nule, udržet teplotu v celém 
svahu nad bodem mrazu). Ještě před 
těmito ušlechtilými stromy tu kdysi 
po celém svahu bývaly vinice, ale to 
už jsme zabloudili do daleké historie.
 Nyní je tato opuštěná zahrádkář-
ská kolonie domovem náletových 
dřevin, srn, občasných squatterů obý- 
vajících opuštěné chatky po zahrád-
kářích, a tak nějak všech, co chtějí 
alespoň na chvíli „vypnout“. Ob-
klopeni zelení ze všech stran to jde 
opravdu snadno. Vím, o čem mlu-
vím. I když mám toto místo oprav-
du ráda, nedovedu si představit, jak 
bych tu s kočárkem a malým dítětem 
prošla až dolů k řece. Více než před-
stava nečekaného sesunutí svahu mi 
v tom především brání první třetina 
cesty, která je spíše odtokovým ka-
nálem pro dešťovou vodu (která se 
po zpevnění hlavní polabské cesty 
nemá kudy jinudy dostat do půdy) 
a hrbol střídá výmol. Uprostřed ces-
ty, kde již nehrozí vymknutí kotníku, 
narazíte na „opuštěnou“ boudu, ved-
le které se vrší pytle s odpadem. 

 zA proč vůbec vznikl tento člá-
nek? 
 Má to svůj důvod. Rýsuje se tu to-
tiž možnost, že by neoficiální cesta 
k Labi mohla být o něco bezpečněj-
ší, dokonce i příjemnější – samozřej-
mě stále Na vlastní nebezpečí.
 Jako jeden ze zástupců organizace 
zahrádkářů v Sadech na Polabí jsem 
absolvovala v neděli 23. 2. 2020 
prohlídku zmíněné lokality s panem 
Milanem Schweigstillem, 1. místo- 
starostou města. Během této prohlíd-

MĚLNÍK A JEHO NO GO ZÓNA  
VÍTEJTE NA STEZCE JEN PRO ODVÁŽNÉ

ky jsme diskutovali možná řešení 
této nevyhovující situace.

 zA co vyšlo z této debaty?        
 Ve zkratce: město má v tomto 
ohledu svázané ruce – nevezme na 
sebe riziko, které vyplývá z možnos-
ti sesuvu půdy ve svahu, nicméně 
se nebrání spolupráci se zahrádkáři 
a dalšími zájemci na zlepšení stáva-
jícího bezútěšného stavu této části 
Polabí.

 zA jak to všechno dopadne? 
 Chtělo by se říci, že je to ve hvěz-
dách, ale není. Mám pro vás dobrou 
zprávu. Opravdu to není ve hvěz-
dách, je to totiž pouze v našich my-
slích a hlavně v rukách. Na radnici 
totiž nesedí bezduší politici, jsou to 
lidé, kteří mají zájem podpořit akti-
vity, které pozvednou jak město, tak 

i jeho obyvatele. 
 Podpořit vizi přívětivějšího Po-
labí můžete stejně tak jako já, sta-
čí napsat na mail: melnik@elec.eu 
nebo donést dopis s reakcí na tento 
článek do redakce Mělnicka, a my 
již váš souhlas, podporu, nebo ja-
koukoliv formu pomoci v otázce 
pomoci opuštěnému Polabí předá-
me do těch správných rukou.
 Otázkou už jen zůstává, zdali 
téma opuštěné cesty zvedne zájem 
o občanskou společnost na Mělnic-
ku. Společnost, která bude společ-
nými silami schopná vrátit život již 
odepsanému místu. Stane se polab-
ská stezka symbolem něčeho vět-
šího než jen spojnicí mezi bodem 
A a bodem B?
 Jana Jindřichová

Je to zadarmo, 

je to adrenalin a je 

to až nečekaně 

blízko centra

V popředí nejdůležitějších investičních akcí roku 2020 je v Kralupech výstavba nového parkovacího domu 
na dohled od tamního železničního nádraží. Ovlivní pozitivně pohyb automobilové dopravy ve městě. 

Na stavbu je uplatněna vysoká dota-
ce. Dílo je nákladově zabezpečeno 
z „Generálního investičního pro-
gramu integrovaných teritoriálních 
investic Praha a okolí“. Akce by 
měla stát 120 milionů korun. Částka 
může být ještě příznivěji upravena 
podle výsledků připravované soutě-
že na dodavatele stavby. 
 Kralupská radnice počítá s dota-
cí 98 milionů korun z jmenované-
ho integrovaného programu. Samo 
město se bude na investici podílet 
přibližně 22 miliony korun. „Jen 
pro dokreslení, celkové příspěvky na 
letošní dotační akce, odsouhlasené 
městem, činí 27 milionů korun. Po-
kud by se podařilo získat celý objem 

plánovaných dotací, o něž má město 
zažádáno či je případně již získalo, 
Kralupy přijmou v roce 2020 z růz-
ných fondů finanční příděl v částce 
180 milionů korun. A to je skutečně 
mimořádný úspěch v poměru k vyty-
čenému sedmadvaceti milionovému 
podílu města na chystaných inves-
tičních akcích,“ konstatoval Libor 
Lesák, kralupský místostarosta.
 Třípatrový parkovací dům vznik-
ne v prostoru někdejších jatek 
a bývalého podniku Aero. Bude 
rozdělený na šest podlaží. Ti, kdo 
tam budou deponovat svá osobní 
vozidla, následně pohodlně přijdou 
po chodníku v délce asi 200 metrů 
do prostoru u nádraží pro autobusy 

nebo k hale Českých drah. Parko-
vací dům má mít podle projektu ka-
pacitu 350 stání. Nebude chybět šest 
pozic pro nabíjení elektromobilů. 
Auta budou vjíždět buď na předpla-
cenou kartu, nebo po zaplacení mír-
ného poplatku. Uvažuje se předběž-
ně s částkou 15 korun na celý den. 
Součástí areálu bude i dosud chybě-
jící stání pro 150 kol. Parkovací pro-
story budou jištěny mnohočetným 
kamerovým systémem, napojeným 
na státní i městskou policii. 
 Kromě parkovacího domu se ve 
velkorysém výhledovém záměru 
města na nejbližší období čtyř až pěti 
let uvažuje o dalším velkém parko-
vacím stáním. Bude to v prostoru 

PARKOVACÍ DŮM U KRALUPSKÉHO NÁDRAŽÍ
někdejšího nádražního depa – tedy 
za železničními tratěmi z pohledu od 
výpravní budovy kralupského nádra-
ží, a to v lokalitě Podháj. 
 V perspektivní vizi se uvažuje, 
že veškerá automobilová osobní do-
prava ve směru od Prahy případně 
od spádových sídelních celků Debr-
no, Libčice či Tursko, čtvrti Minice 
a Mikovice, dále i z rozvojové sídel-
ní lokality „Na Žebrech“, by se tak 
mohla zcela vyhnout centru města. 
Po příjezdu na zvažovanou odstav-
nou plochu by se cestující veřejnost 
dostala plánovaným podchodem 
k vlakům i autobusům a do centra 
města. Tento střednědobý investiční 
záměr si vyžádá další náročná jedná-
ní zástupců města s Českými draha-
mi a dalšími dotčenými subjekty. 
 her
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STAVÍME POČÍTAČE NA MÍRU
A PRODÁVÁME HERNÍ MAŠINY

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.FORGAMING.CZ

V PŘÍPADĚ ZÁJMU ČI DOTAZŮ MŮŽETE VOLAT NA TEL. ČÍSLO 773 800 680

KE KAŽDÉMU POČÍTAČI NABÍZÍME NADSTANDARTNÍ 3 LETOU ZÁRUKU
DODÁVÁME DO VÍCE NEŽ 1000 VÝDEJNÍCH MÍST, MOŽNÝ OSOBNÍ ODBĚR V MĚLNÍKU

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FORGAMING.CZ
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PRVNÍ DÁMA COUNTRY VE VLTAVĚ
VĚRA MARTINOVÁ - VÝRAZNÁ OSOBNOST NAŠÍ HUDEBNÍ SCÉNY S NEZAMĚNITELNÝM STYLEM 

Již jako studentka začala vystupovat 
ve folkových klubech a účastnila 
se soutěží pro nové talenty. Nadané 
a také půvabné dívky s kytarou si 
všiml i dirigent Gustav Brom, kte-
rý jí dal prostor v programu svého 
orchestru. Z Brna vedla pak Věřina 
cesta do dívčí country skupiny Scho-
vanky. Od roku 1982 vystupovala s 
touto kapelou čtyři roky. A po dva-
ceti letech si pak Schovanky s Věrou 
úspěšnou éru připomněly společným 
albem „Svět je plnej různejch řečí“. 
Rok 1986 byl pro interpretku zlomo-
vý. Z televizní obrazovky zazněla 
píseň „Malý dům nad skálou“, ze 
které se doslova přes noc stal velký 
hit. A pak již to šlo. Během následu-

jících tří let vznikla řada známých ti-
tulů jako „Dál jen vejdi“, „Až na vr-
cholky hor“ nebo „Toulavý džíny“. 
První album Věry Martinové vyšlo v 
roce 1989 pod názvem „Dál jen ve-
jdi“. A o rok později proslula dalším 
hitem, který je i dnes velmi součas-
ný, „Ó, pane náš“. Celkem vydala 
přes desítku alb, na nichž se kromě 
ní podílela celá řada skvělých muzi-
kantů jako například Pavlína Jíšova, 
Jan Nedvěd či britský písničkář Ja-
mie Marshall.  Úspěšně si vyzkouše-
la spolupráci s televizí v roli mode-
rátorky cyklu „Svou káru táhneme 
dál“ a složila hudbu k filmovému 
cestopisu „Snění hlavou dolů“,  
v němž účinkovala i jako průvod-

TEREZOU KOSTKOVOU 

A ty geny jsou skutečně hluboké. 
Je dcerou Petra Kostky a Carmen 
Mayerové. Už její dědeček Jiří Kost-
ka, jehož si můžeme vybavit coby 
Františka Josefa I. alias Macháně ve 
filmu „Jára Cimrmann ležící spící“ 
a její teta Zora Kostková se věno-
vali či věnují hereckému řemeslu. 
Avšak kořeny sahají až k prapředku 
herci Hynku Muškovi, vzdálenému 
příbuznému dalšího slavného herec-
kého rodu Červíčků – Hrušínských. 
 Tereza Kostková vystudovala Vyš-
ší odbornou školu hereckou v Mich- 
li, v oboru herečka – moderátorka. 
Na divadelních prknech bylo a je 
možné ji vidět v Městském divadle 
v Liberci, Západočeském divadle 

Cheb, Divadle pod Palmovkou, kde 
dnes už jen hostuje, a také v pražské 
Viole.
 Zvláště televizní diváci si ji kro-
mě rolí v několika seriálech vybavují 
především jako moderátorku. Svého 
času uváděla společně s Markem 
Ebenem kdysi oblíbený soutěžní 
pořad „O poklad Anežky České“ 
a v současné době právě s ním s no-
blesou i jemným humorem uvádí ka-
ždoročně divácky populární taneční 
show „StarDance...když hvězdy tan-
čí“. 
 Setkání s Terezou Kostkovou se 
uskuteční ve středu 25. března od  
19 hodin v Divadelním sále brandýs-
kého zámku. mar

Čtvrté letošní setkání tohoto cyklu, kdy se posluchači scházejí s význam-
nými osobnostmi našeho kulturního a společenského života, bude pat-
řit po Báře Munzarové  další skvělé herečce, která má rovněž herectví   
v genech. A to Tereze Kostkové… 

NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S....

kyně. Kromě muziky se Věra Marti-
nová také věnuje filmování, natočila 
cestopis o Austrálii a Novém Zélan-
du, a především malování olejů. 
 V letošním roce vyráží Věra Mar-
tinová na koncertní turné u příleži-
tost svého životního jubilea, k němuž 
si nadělila i zbrusu nové řadové CD 
„Jako dřív“, které připomíná třicet 
úspěšných let na sólové dráze. A rov-
něž novinkami prezentuje svojí ak-
tuální současnost. Jde o první velký 
výběr největších hitů interpretky z 
let 1986–2016. Toto výjimečné troj- 
album představuje všechny hudební 
proměny Věry Martinové. Dokazu-
je bohatost hudebních stylů, jimiž 
prošla nebo se nechala inspirovat. 
Připomíná řadu excelentních autorů 

a interpretů, s nimiž spolupracovala 
(Michal Tučný, Jaromír Nohavica, 
Pavel Vrba, Ivan Hlas, Pavlína Jí-
šová, Ivo Viktorin a řada dalších). 
Byť je často nazývána „první dámou 
české country“, sama se cítí být pře-
devším muzikantkou tělem a duší, 
která je otevřena všem hudebním 
inspiracím a vlivům. A chce své po-
sluchače příjemně překvapovat pěk-
nými písničkami s kvalitními texty. 
 V kralupském kulturním domě 
Vltava zazní ve čtvrtek 2. dubna od 
20 hodin. Věru Martinovou na tom-
to turné opět doprovodí její skupina 
ve složení Bára Šůstková – housle, 
ukulele a zpěv, Jakub Juránek – ky-
tary a zpěv, Jan Neruda – basová ky-
tara, Adrian Ševeček – bicí.  mar 

 

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK/
LUKÁŠ JANOTA

   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

100x64_Holmes_CT.indd   1 24.02.20   14:54
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ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

ČISTOTA MĚSTA
  strojní a mechanické čištění 
 vozovek a chodníků
  ruční úklid  blokové čištění
  úklid autobusových zastávek
  úklid a svoz odpadu kolem kontejnerových 

stání a separačních nádob
  úklid a likvidace černých skládek
  čištění a údržba dešťových vpustí
  odvoz odpadů včetně skládkování
  kropení komunikací
  úklid mělnického vinobraní
  zimní strojní údržba komunikací 
 a chodníků
  zimní ruční údržba chodníků, autobuso- 

vých zastávek a přechodů pro chodce
  odstraňování a likvidace sněhových převisů a 

rampouchů

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

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

DOPRAVA A MECHANIZACE
  odvoz a likvidace drobného odpadu 
 ze zahrádek, půd a sklepů
  mytí zpevněných ploch (výrobní haly, 
 parkoviště ) bez aplikace chemie
  kropení a čištění komunikací
  zemní práce JCB  dílenská činnost
  pronájem dopravních značek
  kontejnerová doprava
  odvoz materiálu a odpadu do sběrného 
 dvora pro osoby a podnikatele
  výškové práce s použitím plošiny

MOBILIÁŘ MĚSTA
  správa, údržba a opravy městského mobiliáře
  údržba a opravy laviček
  autobusové zastávky
  pomníky a sochy   květináče, sloupky

ODPADY
  nakládání s odpady města, firem a občanů 
  (mimo svozu komunálního  

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
  drobné opravy komunikací,
 chodníků a obrubníků
  opravy dlažby, dosypávání spár v dlažbě
  opravy komunikací obrusem
  údržbářské práce na majetku města
  opravy zábradlí
  drobné zednické práce
  čištění okapů a okapových svodů

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
  odvoz materiálu a odpadů do sběrného 
 dvora za úplatu
  sekání trávy a údržba zeleně
  ostatní služby – stěhování apod.
  pronájem stánků, parketu a laviček

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

Bez názvu-1   1 5.3.2020   7:38:49

PETROTRANS, s.r.o. přijme pro pracoviště Kralupy n. Vltavou

šikovné řidiče     
Rozvoz zboží (pohonné hmoty) – POUZE v rámci ČR

www.petrotrans.cz

Kontaktní telefon: 736 507 517; 736 507 740;
E-mail: personalni@petrotrans.cz

Nabízíme: 
 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 20.000 Kč
 MZDA až 56.000 Kč + stravné  

 Příspěvky na penzijní připojištění  Roční odměny  
 Poukázky na odběr pohonných hmot  

 5 týdnů dovolené  Moderní vozový park  
 Karta MULTISPORT pro zaměstnance i rodinné příslušníky

Požadavky: 
 ŘP sk. CE ( praxe min. 1 rok)  Školení ADR
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LORDI S JEMNÝMI EROTICKÝMI PRVKY

SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ

Mělnické příznivce divadelní Thálie opět čeká  další umělecký zážitek. Do zdejšího Masarykova kulturního domu v Mělníku zavítá ve čtvrtek  
16. dubna soubor smíchovského Švandova divadla, jenž zde uvede inscenaci, která vznikla na základě fragmentů nedokončené hry Oscara Wilda 
„The Downfall of Moral in the House of Lords“. 

A premiéru měla hra v březnu roku 
2006 v Divadle v Jindřišské věži. 
Odehrává se během dvou večerů 
v tajném gentlemanském klubu, kde 
se pravidelně scházejí tři lordi. Lord 
Remington, Lord Buttfield a Lord 
Bobkins. Tito páni mezi sebou hrají 
tajnou hru. Vždy si v klubu rozdělí 
dámy, které musí svést. Podle toho, 
jak se jim to daří nebo nedaří, na-
dělují si vzájemně červené a černé 
body. Až jednoho dne se jim celá 
situace nekontrolovatelně vymkne 
z rukou...   
 Konverzační salonní komedie 
s jemnými erotickými prvky, plná 
gagů, slovního humoru a nečeka-
ných zvratů, plně využívá zaběh-
lého humoru z prostředí anglické 
šlechty, která však jakoby vznikla 
a žila na slovenském venkově. Díky 
překladu, dokončení a dramaturgii 
Ivana Remiáše se v rolích lordů 
představí Martin Hofmann, Filip 
Rajmont, Peter Serge Butko, jenž 
je zároveň režisérem, a v roli sluhy 
Martin Kotecký.
 O kvalitě této hry hovoří i ohlasy 
z recenze na i-divadlo.cz: „Lordi 
jsou útok na bránici vedený ve vel-
kém stylu“. „Bála jsem se, podle 
ohlasů zde, že to bude vulgární, že 
se tam bude mluvit hodně sprostě, 
ale vůbec ne... podle mě je to tedy 
velmi decentní ;) A slovenština tomu 
dodala šmrnc, myslím, že česky by 
to zdaleka tak nevyznělo. Díky za 
fajn večer.“ mar

Komedie, kdy nikdy nevíte, co je 
k smíchu a co k pláči a jestli se 
vám to nakonec vše jenom nezdálo. 
Skvost Williama Shakespeara vždy 
nabízí příležitost mnoha divadelní-
kům prezentovat se a vytvořit tak své 
herecké koncerty. 
 Tentokrát to bude představení 

trochu výjimečné. Své umění před-
vedou herci Studia Oáza – dramatic-
kého souboru kulturního centra pro 
lidi s mentálním postižením. Studio 
Oáza je nezisková organizace, která 
nabízí kulturní, vzdělávací a umě-
lecké aktivity pro lidi s mentálním 
postižením. Poskytuje kvalitní náplň 

Britský dramatik Donald Churchill byl autorem tzv. „čistých komedií“, které si kladou jediný cíl, 
pobavit a rozesmát diváka. A uměl to dokonale! V Natěračovi rozvíjí situaci klasického milostného 
trojúhelníku. 

Autor tuto hru napsal až na samém 
sklonku života v roce 1989. V ob-
rovském moři, ke kterému by se 
dala přirovnat britská divadelní scé-
na, se lehký komediální kus rychle 
ztratil. Avšak vynořil se v pražském 
Divadle ABC, kde způsobil doslova  
poprask! Do hlavních rolí byli ob-
sazeni Pavel Zedníček a Jana Paulo-
vá. O nenápadném představení bez 
vážnějších ambic se brzy začalo 
mluvit. Dokonale fungující chemie 
obou hlavních protagonistů vytvo-
řila jednu z nejdůležitějších udá-
lostí divadelní sezóny 1994 a sílící 
popularita umožnila stovky repríz 
hraných po dobu neuvěřitelných 22 
let. S diváckým ohlasem se setkalo 
i televizní zpracování s Janem Bu-
dařem a Jitkou Čvančarovou. 
 Příběh je prostý: Jane navštíví 
Marcia, rozzuřená manželka její-

NATĚRAČ CHCE ROZESMÁT

ho milence, s nímž se Jane schází 
několik let za manželovými zády. 
Marcia jí oznámí, že až se manžel 
vrátí, tak mu celou nevěru nepro-
dleně oznámí. Zoufalá Jane neví, 
co dělat. Jedinou pomoc jí nabídne 
natěrač Walter, toho času neúspěš-
ný herec, živící se momentálně jako 
malíř pokojů. Jane s ním domluví, 
že před Marciou zahraje jejího man-
žela, jenže netuší, že narazila na 
zaníceného herce amatéra, který má 
konečně možnost zrealizovat roli 
Othella. Rozjede se bláznivá série 
scén plných nedorozumění a mysti-
fikací.
 A protože dobré komedie nestár-
nou, tak došlo k nastudování další 
verze této inscenace. V režii a úpra-
vě Jana Noska Nováka se představili 
Leoš Noha, Barbora Mottlová a Eva 
Decastelo.   mar

ŠEST POZVÁNEK 

DO DIVADLA

Kino Brandýs nad Labem, 
úterý 24. března 1.

MEKUC Mělník,
čtvrtek 16. dubna2.

     Roudnice nad Labem,
   sobota 21. března3.

Komedie nevšední o věcech lidských i nadpozemských. O kouzlech tak 
mocných, že mohou lásku způsobit. A o lásce, která sama je kouzlem nej-
mocnějším, i když dokáže být také pošetilá a k smíchu.

volného času a umožňuje těmto li-
dem rozvinout své schopnosti, najít 
smysl své práce a integrovat se do 
společnosti. A tyto schopnosti před-
vedou i v prostorách Galerie moder-
ního umění v Roudnici nad Labem 
v sobotu 21. března od 16 hodin.
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HRA O LÁSCE, MATEŘSTVÍ A GENIALITĚ

KAŽDÉMU JEHO 
PSYCHOTERAPEUTA

ZÁLETY V PENZIONU 
PONORKA

Učitelka prvního stupně přijímá ne-
čekanou návštěvu, matku jednoho ze 
svých žáku. Rozhovor se odehrává 
v učebně 5. třídy základní školy na 
předměstí Chicaga. Gedeon, syn o 
němž se celou dobu jedná, byl dočas-
ně vyloučen ze školy. Provedl totiž 
něco, co je pro všechny záhadou a 
jeho matka se chce dopátrat příčiny 
toho, co se vlastně stalo…Před na-
šima očima se odehrává velmi silný 
rozhovor dvou žen o problémech 
soudobé výchovy.
 Po premiéře v newyorském Ac-
cess Theater v říjnu 2011, se hra 
masivně uvádí po celých Spojených 
státech. Tu českou měla inscenace 
v pražském divadle La Fabrika 20. 
října 2017. Nabízí zde dvě výjimeč-
ně silné ženské postavy a dva velmi 
těžké herecké úkoly. V režii Petra 
Strnada se představí, na první pohled 

nesourodé, české herečky – Vilma 
Cibulková a Kateřina Kaira Hra-
chovcová, kterou tak diváci po delší 
době uvidí ve velké dramatické roli.
 Divadelní kritika o hře mimo jiné 
napsala: „Výsostně intimní dialog 
matky a učitelky jejího syna, který 
s každou odprožitou vteřinou stále 
čitelněji míří ke katarznímu prozře-
ní... Prozření, které nešetří ani jednu 
z protistran, natož diváka. Uf! Duši 
rozebranou na součástky pozvolna 
skládám zpět a doporučuji tuto emo-
tivní sondu do nebezpečí společen-
ských předsudků a povrchních ška-
tulek neminout! S obdivem tleskám 
oběma herečkám za věrohodnost a 
především pak za odvahu tenhle ne-
milosrdný duel repetetivně podstu-
povat!“ Hru uvádí  divadelní spolek 
SpoluHra.
 mar

S tím i počet léčebných praktik a teorií. Žádný div, že se na trhu, vedle seri-
ózních psychoterapeutů, objevuje i nemálo šarlatánů. A právě do tohoto pro-
středí zabloudí Felix, zlodějíček pracující v obchodních domech. Komedie 
o tom, co se může přihodit, když se tak vetře do psychoterapeutické ordinace 
a je „vpuštěn“ na pacienty? 
 Co se stane, když začne léčit „selským“ rozumem? To vše se také ode-
hraje v Malém sále Společenského domu v Neratovicích ve čtvrtek 3. dubna  
od 19.30 v provedení Hálkova městského divadla z Nymburka v obsazení 
Braňo Polák, Eva Decastelo, Hanka Sršňová, Barbora Mottlová, Václav Upír 
Krejčí, Lukáš Toman Paclt a Pavel Procházka (hlas moderátora v rádiu: Jiří 
Xaver Veselý).

Ve vile na pobřeží tráví léto filmový režisér se svou milenkou, jejíž manžel je 
věčně nepřítomný kapitán ponorky. Nebezpečí prozrazení mileneckého vzta-
hu způsobí, že se luxusní vila během chvilky promění v penzion, ve kterém si 
podávají dveře lakomí turisté, opuštěný muž, záletná žena s milencem, pros-
titutka a její klienti, žárlivý manžel a spousta dalších nevítaných hostů. 
 V podání pražského Docela velkého divadla se 11. března od 19 hodin 
ve zdejším kině představí Lukáš Vaculík, Jan Révai, Roman Štolpa, Andrea 
Traganová, Lenka Lavičková, Jana Galinová, Hana Sršňová, Lukáš Masár, 
Petr Erlitz, Jan Bouše, Petr Kozák, Martina Pawerová. Docela velké divadlo 
sídlí v Litvínově, ve své vlastní divadelní budově, kterou se snaží vrátit do 
její původní podoby, svou stálou scénu má v pražském Divadle U Hasičů. 
Pravidelně hostuje také v dalších pražských divadlech.

„Gedeonův uzel“ –  komorní drama dvou žen, které nabízí otázky, jež 
se nás bezprostředně týkají, nabízí odpovědi, ale musíte se rozhodnout, 
které jsou správné.

Psychoterapie je stále vyhledávanějším 
oborem. Stoupá počet lidí, kteří trpí 
duševními poruchami a s jejich počtem 
vzrůstá i počet psychoterapeutických 
ordinací. 

Komedie o záletech  francouzského dra-
matika Piérra Chesnoka nás zavede na 
jih Francie. 

MEKUC Mělník,
středa, 18. března4.

Neratovice,
čtvrtek, 3. dubna5.

Kino Štětí,
středa, 11. března6.

NOVÝ SERIÁL  
V „KULISÁCH“ KRALUP
Už od 14. března se při sobotních večerech představí na televizní sta-
nici FTV Prima nový krimiseriál „Einstein“ s podtitulem „Případy 
nesnesitelného génia“. 

Hlavní protagonista nového seriálu, natáčeného vloni i v Kralupech, 
V. Kotek (vpravo), spolu s A. Polívkovou a P. Zedníčkem. 
 Snímek archiv FTV Prima

Osmidílný původní český seriál, 
který se natáčel úplně naposledy 
v Kralupech, jde na obrazovky 
v polovině března. Je o hypote-
tickém prapravnukovi geniálního 
fyzika Alberta Einsteina, který 
v Praze pobýval v domě U bílého 
jednorožce na Staroměstském ná-
městí v letech 1911 a 1912 a dále 
i na Smíchově, v Lesnické ulici. 
 Z toho, co zatím bylo o seriálu 
prozrazeno, bude hrdina z úplně 
jiného těsta. Navíc prý seriál oko-

ření i notná dávka humoru, kterým 
se v českých detektivkách často 
šetří. V hlavních rolích se představí 
Vojta Kotek, Eva Josefíková, Pavel 
Zedníček, Anna Polívková, Vero-
nika Freimanová a další. Záběry 
pro uvedený seriál se před rokem 
natáčely i na kralupském koupališti 
v sídlištním celku Lobeček. V ně-
kterém z dalších čísel Mělnicka 
uvedeme, které filmy a seriály se 
v Kralupech, centru dolního Povl-
taví, také natáčely.  her



KOŠÍK PLNÝ POHODY         MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   18

ČERNOBYL 01:23:40
Neuvěřitelný příběh nejhorší 

jaderné katastrofy
 zLiteratura faktu  
 zNapsal: Andrew Leatherbarrow 
 zOriginální název: Chernobyl 

01:23:40: The Incredible True Sto-
ry of the World‘s Worst Nuclear 
Disaster (2016) 
Prožijte příběh nejhorší jaderné ha-
várie v dějinách lidstva v unikátním 
propojení faktografie a cestopisu. 
Vydejte se s Andrewem do opuště-
né Pripjati a do Černobylské jaderné 
elektrárny a buďte svědky neuvěři-
telného příběhu plného nešťastných 
událostí, mlžení, zapírání, arogance, 
zbytečného utrpení, ale i neobyčej-
ného hrdinství a sebeobětování těch, 
kteří následky katastrofy likvidovali.

 zCPress - 2020 
 zVyjde 2. 3. 2020 

DOKONALÁ MANŽELKA
 zDetektivní thriller 
 zNapsal: J. P. Delaney 
 zOriginální název: The girl before 

Dokonalý život. Dokonalá láska. Do- 
konalá lež. Nový thriller, který ne-
odložíte, dokud ho nedočtete. Když 
se vzbudí, bolí ji každičký kousek 

jejího těla a nepamatuje si, kdo je, 
kde se nachází, ani jak se tam ocitla. 
A tak ji hned napadne, že je v ne-
mocnici – že měla těžkou nehodu. 
Muž sedící vedle její postele tvrdí, 
že je její muž. Ona se prý jmenuje 
Abbie, je nadaná umělkyně, vášnivá 
surfařka, milující matka a dokonalá 
manželka. A také jí tvrdí, že měla 
před pěti lety děsivou nehodu a jen 
díky tomu, že je Tim vizionář a ob-
rovskému technologickému průlomu 
byla přivedena zpět z propasti. Ab-
bie je zázrakem vědy. Ovšem když 
se Abbie začnou vybavovat střípky 

KNIŽNÍ NOVINKY

vzpomínek, zjišťuje, že její předcho-
zí život asi nebyl tak úžasný, jak jí 
Tim tvrdí. Může mu věřit? A co se 
vlastně před pěti lety stalo?

 z Ikar - 2020 
 zVyjde 2. 3. 2020 

JOŠT
 zHistorický román 
 zNapsal: Zdeněk Grmolec 

Jošt, Jan Soběslav a Prokop. Tři sy-
nové moravského markraběte Jana 
Jindřicha vedou spory kvůli majet-
ku. A především mezi Joštem a Pro-

kopem je situace opravdu napjatá. 
Rozepře se snaží uklidnit sám král 
Václav IV., ale ve světě plném int-
rik a přetvářky za to málem zaplatí 
životem. Mezi podezřelými z pod-
lého činu je i Jošt, jehož ohromná 
ctižádostivost a touha po moci se 
nezastaví téměř před ničím…

 zMoba - 2020 
 znově vyjde 28. 2. 2020

   Zdroj: https://www.cbdb.cz/

POZVÁNKA DO KINA 
V SÍTI: A NEVADÍ, ŽE MI JE DVANÁCT?

V SÍTI
 zŽánr: dokumentární
 zČesko, 2020, 100 min
 zRežie: Barbora Chalupová, 

 Vít Klusák 
 zScénář: Barbora Chalupová,  

 Vít Klusák 
 zKamera: Adam Kruliš 
 zHudba: Jonatán Pastirčák 

 zHrají: Tereza Těžká, Anežka 
Pithartová, Sabina Dlouhá, Karo-
lína Zachová, Vít Klusák, Barbora 
Chalupová, Barbora Potužníková, 
Jan Vlček 
 
 3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní  
a 2458 potenciálních sexuálních 
predátorů. Radikální experiment 
otevírá tabuizované téma zneuží-
vání dětí na internetu. Tři dospělé 
herečky s dětskými rysy se vydá-
vají na sociální sítě, aby v přímém 
přenosu prožily zkušenost dvanác-
tiletých dívek online. Ve věrných 
kopiích dětských pokojů chatují 
a skypují s muži, kteří je na netu 
aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex 
přes webkameru, posílá fotky svých 
penisů a odkazy na porno. Děti jsou 
dokonce vystaveny vydírání. Doku-
mentární film Barbory Chalupové  
a Víta Klusáka vypráví strhující 
drama tří hrdinek alias „dvanác-
tiletých dívek“, pro které se účast 
na experimentu, od castingu až po 
osobní schůzky s predátory pod 
dozorem ochranky, stává zásadní 
životní zkušeností. Predátorské tak-
tiky se postupně obracejí proti svým 
strůjcům: Z lovců se stávají lovení. 
 Zdroj: www.csfd.cz

Všichni tuší, že se něco takového děje. Teprve experiment ale naplno uka-
zuje, co přílišná otevřenost na internetu přivolává. Dokumentaristická dvo-
jice najala dospělé, ale mladistvě vypadající herečky a v kontrolovaném 
prostředí je nechala předstírat ranou náctiletost a komunikovat s cizími 
muži, kteří je oslovili na základě falešných účtů. Bylo jich během deseti dnů 
nejprve desítky, pak stovky a nakonec tisíce. Počty těch, kteří si od kontaktu 
slibovali sexuální uspokojení, vyráží dech. Muži většinou středního věku 
se nezastavili před ničím, aby z domnělých dětí vylákali fotky nebo videa.  
A po týdnech internetové komunikace došlo i na osobní setkání za kontroly 
skrytých bodyguardů. Čeho všeho jsou sexuální predátoři schopni? 
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• doba přípravy:  
 50 minut + doba kynutí

 z Ingredience
• 3,5 hrnku hladké mouky
• 1 hrnek vlažného mléka
• 3 lžíce cukru
• 1 lžička rumu
• 1 sáček vanilkového cukru
• 1 žloutek
• 1 kostka droždí
• 50 g másla
• špetka soli
• zavařenina nebo povidla  
 na náplň
• mouka na pomoučení pracovní  
 plochy

NEMASTNÉ KOBLIHY ANEB KOBLIHY Z TROUBY
VAŘÍME CHUTNĚ

 zPostup přípravy
Mléko mírně zahřejeme, dáme do 
něj rozpustit cukr, rozdrobené droždí 
a necháme vzejít kvásek. Prosátou 
mouku promícháme s vanilkovým 
cukrem, žloutkem, špetkou soli, 
většinou másla (1 lžičku necháme 
na konec přípravy) a vykynutým 
kváskem, vypracujeme hladké těsto, 
které pak necháme 30 minut kynout 
zakryté čistou utěrkou. Vykynuté 
těsto rozválíme na pomoučené pra-
covní desce a pomocí sklenice nebo 
formičky vykrájíme kolečka. Na po-
lovinu koleček dáme po lžičce mar-
melády nebo povidel a druhým ko-

	Jak a kde přezimují mšice 
škodící na ovocných stromech? 
Všechny druhy mšic přezimují ve 
stádiu vajíček nakladených do men-
ších skupin na kůře ovocných dře-
vin, obyčejně v úžlabí pupenů. Na 
jaře se z nich vylíhnou larvy, které 
hned začnou sát šťávu z rašících lis-
tů. 
	Při výsevu mrkve dbáme pře-
devším na volbu pozemku, odrůdy 
a hustotu výsevu. Rozhodně nese-
jeme příliš hustě, nesklidili bychom 
kvalitní kořeny, ale niťovité, pokrou-
cené a poškozené škůdci. Meziřád-
ková vzdálenost by měla být 25 až 
30 cm, abychom mohli mrkev poho-
dlně okopávat. 
	Je důležité mít v první polovině 
března ukončen zimní řez révy vin-
né. Při pozdějším řezu je totiž nebez-
pečí, že réva bude silně slzet (tím do-
chází ke ztrátě mízy a oslabení keřů).
	Pokračujeme v základním  řezu  
jabloní a hrušní. Větší rány ošetří-
me proti chorobám buď stromovým 
balzámem, latexem, štěpařským 
voskem nebo Kambilanem. Vyvá-
žeme a ohýbáme větve u ovocných 

BŘEZEN NA ZAHRADĚ
RADY DO ZAHRADY

stěn a štíhlých vřeten. Na jednole-
té výhony lze využít různá těžítka 
nebo drátěná ohýbadla. Do konce 
března roubujeme a přeroubovává-
me všechny peckoviny, v některých 
případech i jádroviny. Podmínkou 
pro úspěšné roubování jsou nenara-
šené rouby. Volíme obyčejnou nebo 
anglickou kopulaci.
	Vysazujeme některé ovocné 
dřeviny, s broskvoněmi však ne-
spěcháme, ty by měly být v době 
výsadby mírně narašené. Úspěšná je 
i výsadba meruněk i maliníku. Ihned 
po výsadbě je nutný řez korunky 
a důkladná zálivka, eventuálně při-
pevnění stromku ke kůlu.
	Koncem měsíce odhrneme zem 
od keřových růží, stromkové růže 
uvolníme ze zimního krytu a přivá-
žeme k opoře.
	Závěrem  měsíce můžeme v tep-
lejších polohách za příznivých pod-
mínek vysazovat ven připravenou 
sadbu listových druhů (raný salát, 
čekanka hlávková, pekingské zelí, 
kedlubny, ranou kapustu a květák). 
Mladou sadbu určitě přikryjeme bí-
lou netkanou textilií. 

lečkem je přikryjeme, kraje pořádně 
stlačíme, aby zavařenina nevytekla.
Koblížky naskládáme na tukem vy-
mazaný plech (použít můžete také 
pečící papír) a necháme odpočinout 
a kynout dalších 20 minut.

Pečeme v troubě vyhřáté na 170 °C 
asi 15 minut dozlatova. Máslo roz-
pustíme a promícháme s rumem, 
ochuceným máslem potřeme koblíž-
ky čerstvě vytažené z trouby.

 zPřejeme Vám dobrou chuť.
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DYNAMO NELAHOZEVES MYSLÍ  
NA MLADÉ FOTBALISTY

NA NEDVĚZÍ VYSTOUPILI  
I ČESKOLIPŠTÍ TURISTÉ

Z autobusu vystoupili nejdříve v 
Tupadlech ti, co zvolili nejdelší 15 
kilometrů dlouhou  trasu. Vedla  le-
sem Království přes hezkou osadu 
Nové Osinalice, Osinalické sedlo 
a Rač na  Panenský hřeben. Odtud 
vystoupali na vrchol Nedvězí. Vel-
ká skupina turistů začala svůj po-
chod v Chudolazích. Z místa startu 
vystoupali do lesa Království a pak 
pokračovali spolu s trasou z Tu-
padel na Nedvězí. Zbylí účastníci 
vystoupili v Deštné. Odtud pokra-
čovaly proti proudu Liběchovky do 
Vrabcova a z něj vystoupali na Pa-
nenský hřeben. Odtud pokračovaly 
všechny trasy spolu na vrchol Ned-
vězí. Na vrcholu se mělničtí setkali 
s neratovickými  turisty. Po delší 
době se akce účastnili i českolipští 
turisté. Na vrcholu obdrželi všichni 
nový odznak akce, diplom a otisk 
vrcholového razítka. Rozhled z 
nadmořské výšky 458 metrů byl  
omezen na chalupy osady Nedvězí, 
ale později v dopoledních hodinách 
se ukázal i Velký Beškovský vrch, 
osada Panská ves i město Dubá. Na 
vrchol Nedvězí vystoupalo celkem 
103 turistů. Z vrcholu mělničtí za-

Takřka jarní počasí uvítalo u mělnického vlakového nádraží v sobotu 25. ledna mělnické účastníky již 45. 
ročníku tradiční akce přechod Nanga Dubá-Nedvězí. 

Turnaj pro mladší fotbalové přípravky zorganizoval sportovní klub TJ 
Dynamo Nelahozeves. Do kralupské haly nastoupily týmy FK Kralupy 
1901, FK Čechie Kralupy, TJ Sokol Dolany nad Vltavou, SK Praga Vy-
sočany a dvě družstva angažovala pořádající TJ Dynamo Nelahozeves. 
Síly a dosud natrénovanou fotbalovou techniku předvedla na palubov-
ce družstva ročníků narození 2011 a mladší. Hrálo se systémem „každý 
s každým“. Doba trvání zápasu činila 15 minut hrubého času. 

Podle programu byl v závěru turna-
je „TJ Dynamo Nelahozeves Cup“ 
vyhodnocen brankář - Jan Soukup 
z FK Kralupy 1901 a hráč turnaje 
- Eduard Durnas z SK Praga Vyso-
čany.
 Třetí místo vybojoval tým Tě-
lovýchovné jednoty Sokol Dolany 
nad Vltavou. Druhé pořadí patřilo 
Tělovýchovné jednotě Dynamo Ne-
lahozeves 2 a na čele turnaje stanulo 
po náročném penaltovém rozstřelu 
družstvo Sportovního klubu Praga 
Vysočany. Hlavní cenu pro vítěze 
– sadu fotbalových dresů pro tým 
– poskytl organizátorům kralup- 
ský výrobce dresů Atletico.
 Předání cen všem týmům a po-

hárů pro nejlepší se ujal čestný host 
Jindřich Trpišovský, trenér týmu SK 
Slavia Praha. „Jsem zde se synem, 
který je v jednom ze zúčastněných 
družstev. Turnaj je skvělý, příjemné 
prostředí, pěkná hala a turnaj trvá 
celý den, kluci mají hezké sportovní 
zážitky – skvělá událost.“
 Ing. Vladimír Vymětalík, čelní 
organizátor Dynamo Nelahozeves 
Cupu: „Moc bych si přál, aby ve 
zdejším regionu, zde na Kralupsku, 
děti fotbal hrály rády a my trenéři 
se ve společných aktivitách více an-
gažovali. Turnaj se organizačnímu 
týmu velmi vydařil a věřím, že se 
stane začátkem určité tradice.“
 Jiří Herain

Jindřich Trpišovský, trenér týmu SK Slavia Praha, předává cenu za 
druhé místo v turnaji brankáři Jakubu Moravcovi z Dynama Nelaho-
zeves.  Foto (her)

mířili do tradičního cíle, hospůdky 
Dubá ve Střezivojicích. Akce se lí-
bila, a tak na vrcholu často zaznělo 
na shledanou za rok zase tady.
 Dík pořadatelů patří Měst-

skému úřadu Mělník za finanční 
příspěvek a personálu sympatické 
hospůdky Bouda ve Střezivojicích 
za perfektní občerstvení.     
 Jan Soukup 

JUBILEJNÍ 
STRÁNECKÝ BĚH  

V sobotu 4. dubna odstartu-
je již 10. ročník Stráneckého 
běhu. Tradici založila v roce 
2010 skupina místních nadšen-
ců běhání, jen tak pro radost.

Okružní trať běhu měří 5 400 m. 
Z větší části vede po méně frek-
ventované komunikaci mezi ob-
cemi Stránka a Tajná. Příznivci 
běhu se snaží, aby běžecký zá-
vod byl pro každého a rádi při-
vítají účastníky i z jiného spor-
tovního odvětví. Není omezen 
věkem ani časem dosaženým 
v cíli. 
 Všichni letošní účastníci se 
postaví na start ve 14 hodin na 
křižovatce a poběží přes Tajnou 
na Ostrý pod Vrátno a po hlavní 
komunikaci zpět na místo startu. 
 Slavnostní vyhlášení vítězů 
proběhne na zdejším sportovním 
hřišti, kde obdrží upomínkové 
ceny. Součástí sportovního dne 
je i Stránecký pochod s případ-
nými hůlkami, jenž odstartuje 
o půl hodiny dříve, tj. ve 13.30. 
Zájemci se mohou přihlásit 
u pořadatele tohoto závodu pana 
Pavla Mráčka st. ze Stránky do 
2. dubna na tel. 608 390 548,  
e-mail: straneckybeh@seznam.cz. 
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Létání s radiově řízenými modely letadel v hale je ideální 
výplní zimních i jarních večerů. V tuto dobu se konají 
četná setkávání modelářů i soutěže na různých místech 
republiky. 

Ondřej Berka, hlavní organizátor halového létání 
v Kralupech, pozitivně hodnotí, že skupina pro tuto zálibu 
zapálených modelářů se schází už druhým rokem a další 
zájemci stále přicházejí - od nejmladších až po seniory.
Mezi akrobatické prvky radiově řízených modelů patří 
různé druhy výkrutů, rychlé přemety, lety takzvaně na 
zádech, kolmé stoupání, »visení« v prostoru, nožo-
vý let, souvrat, skluz a další. Prvky při soutěžích 
hodnotí odborná porota z pohledu dodržení geomet-

BORECKÝ PŮLMARATÓN 
A to již poosmé…„I cesta může být cíl“. To je motto závodu, jehož 
historie sahá do roku 2013. 
Tehdy se několik fotbalistů SK Slávie Velký Borek rozhodlo splnit si svůj 
sen a uběhnout 21,1 km, tj. klasický půlmaratón. Druhý ročník byl již 
oficiálním závodem s účastí na 290 závodníků. Letos se uskuteční už VIII. 
ročník tohoto populárního závodu. Start proběhne v sobotu 14. března ze 
mšenského náměstí – ženy v 11.30 a muži ve 12 hodin – a poběží Ko-
kořínským údolím kolem hospody U Grobiána, kde bude první kontrola 
a občerstvení přes Lhotku u Mělníka, Hleďsebe do Velkého Borku, kde 
bude na tamním fotbalovém hřišti cíl. Na trati čekají závodníky celkem 
tři kontrolní stanoviště s občerstvením. Po vyhlášení vítězů bude také lo-
sování hlavní výhry ze všech startovních čísel, kterou bude uzená kýta. 

rie letu modelu. 
 Do kralupské sportovní haly pra-
videlně dojíždí z Bechyně úspěšný 
mezinárodní závodník, konstruktér 
a modelář Jan Špatný. Dozvídáme 
se od něho, že dříve ta nejlehčí leta-
dla vážila okolo 320 gramů. Dneska 
se modeláři dostali i pod 50 gramů, 
míněno u těch pro mezinárodní 
soutěže. Jen si to porovnejme: fak-
ticky jde o polovinu hmotnosti tře-
ba deseti deka salámu. Ty běžnější 
kategorie modelů váží kolem 110 
až 150 gramů. Výrazný pokrok ve 
snížení hmotnosti jde na vrub kon-
strukčních materiálů – využívají se 
lehounké uhlíkové kompozity. 

 Modelářský pojem „létání v ha- 
le“ je zařazen do kategorií rádiem 
řízených modelů, a to letadel, dro-
nů, multikoptér i vrtulníků. Ty jsou 
vybavené četnými ovládacími prv-
ky, pohonným akumulátorem, elek-
tronikou, k obsluze je nutný vysílač 
a přijímač.
 „Kralupská hala je naprosto vý-
borná pro trénink. Hodí se ji znát, 
mít ji »nalítanou«, protože se tady 
bude v sobotu 25. dubna konat mis-
trovství České republiky, kterého se 
určitě zúčastním,“ sděluje Jan Špat-
ný, úspěšný mezinárodní závodník 
a několikanásobný mistr republiky. 
 her

BRANKÁŘ VOKURKA  
SE ROZLOUČIL S LEDEM
Před sobotním utkáním Krajské ligy mužů mezi HC Junior Mělník a HK 
Kralupy nad Vltavou hraném na zimním stadionu v Mělníku 22. 2. 2020 
se uskutečnilo slavnostní rozloučení s dlouholetým brankářem Janem Vo-
kurkou, který hájil barvy HC Junior Mělník dlouhá léta.  Byl jejich pevnou 
oporou ve druhé lize, která se na Mělníku hrála a nyní i v Krajském přeboru. 
Dostalo se mu vřelého poděkování od diváků. Současně byl natrvalo vyvě-
šen jeho dres za brankou. Na utkání byl přítomen i starosta Mělníka Ctirad 
Mikeš, který mu poděkoval za dobrou reprezentaci města. Před vlastním za-
hájením mistrovského utkání zároveň provedl starosta čestný hod buly. 
 V. N.

BUDE MISTROVSTVÍ V LÉTÁNÍ

Účastník mistrovství světa leteckých modelů ve francouzském Štrasbur-
ku, konstruktér Jan Špatný, umí svůj model ovládat opravdu bravurně. 
 Foto (her)
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POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

Telefon: 732 807 077, 605 072 365  
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod. 

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: obřady na Chloumku, dále ve všech síních a hřbitovech, 

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

 

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

VZPOMÍNÁME

Dne 9. března 2020
 by se dožila 78 let

 
paní Hana Holoubková 

z Kelských Vinic. 

S úctou vzpomínají 
manžel Václav, synové Václav a Petr, 

vnouček Venoušek, dále sestra 
a švagrová s rodinami

a ostatní příbuzní a známí.

Dne 31. března 2020 
si připomeneme 

12. výročí tragického úmrtí 

pana Františka Šoustka 
z Tuhaně. 

Stále vzpomínají Zdeňka, 
děti s rodinami 

a ostatní příbuzní.

Dne 13. února 2020 
tomu bylo 12 let, 

kdy nás opustil  manžel, 
tatínek a dědeček 

pan František Vožeh 
z Jelenic. 

Vzpomíná manželka
 a dcery s rodinou.  

Dne 9. března 2020 
jsme připomněli 

12. výročí,
kdy nás navždy opustil 

pan Josef Ježek 
ze Skuhrova. 

Stále vzpomíná rodina a přátelé.

Dne 12. ledna 2020 
by se dožil 

85 let 

pan Josef Kowanda. 

S láskou vzpomíná 
rodina.

Dne 16. března 2020 
uplyne smutný rok, 

kdy nás opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček,

pan Vladimír Finkous 
z Mělníka. 

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou 
manželka, syn, 

dcera s přítelem a vnoučata. 
Prosíme, vzpomeňte s námi.

S úctou a láskou vzpomínáme 
výročí narození 

prof. Dr. Stanislava Soukupa, DrSc.

Děkujeme za tichou vzpomínku.

Petr s rodinou

KOUPÍM
	z Koupím historický motocykl 

nebo moped, i nekompletní. Telefon: 
608 773 933. 
	z  Koupím hoblovku s protahem 

KDR nebo Rojek. Telefon: 603 165 
320. 

VYŘEŠTE DVB-T2!

TELEVIZE
přes satelit    

nebo internet    
ZDARMA!
Tel. 778 880 006

PRODÁM SUCHÉ 
PALIVOVÉ DŘEVO 

(SMRK), 
15 m3, řezané v metrech. 

Cena: 700 Kč za m3. 
Telefon: 736 417 617.

VÝKUP 
STARÝCH 

PEŘIN
TELEFON: 
606 514 445
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Můžete tady koupit dárky, keramiku, 
mýdla v parádních plechových 
krabičkách, ručně vyrobenou 
čokoládu, kávu praženou v domácí 
pražírně, taky chlebíčky a dortíčky...

Obchod se vším možným, Liběchov, Rumburská 40, 
tel.: 775 099 097,  e-mail: havrankova-jana@seznam.cz

Měsíčník Mělnicko – rok 2020  Síd-
lo: Mělník, Nová 209 (Lidový dům),  
PSČ 276 01  Telefon: 775 099 097 
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OBJEDNÁVKY A PRODEJ SADBOVÝCH 

I KONZUMNÍCH BRAMBOR Z VYSOČINY, 
sadbového česneku a cibule sazečky, krmných směsí 

pro zvířectvo a dalších potřeb pro chovatele a zahrádkáře.
Jan Boušek,  Malý Újezd Jelenice 21  

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

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ  SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
BUDOVA W 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

VE VŠEDNÍ DNY OD 16:00 – 20:00 HODIN
VÍKEND A STÁTNÍ SVÁTKYOD 12:00  – 16:00 HODIN

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující 
24 hodinovou pohotovostní službu

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
BUDOVA P 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

VE VŠEDNÍ DNY OD 16:00 – 20:00 HODIN
VÍKEND A STÁTNÍ SVÁTKY OD 08:00 – 20:00 HODIN

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující
24 hodinovou pohotovostní službu

ÚRAZOVÁ CHIRURGICKÁ AMBULANCE 
BUDOVA A 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

PONDĚLÍ – NEDĚLE OD 7:00 – 15:30 HODIN

Mimo tyto hodiny se obraťte na nejbližší pracoviště zajišťující
 24 hodinovou pohotovostní službu

POHOTOVOST

Víte že...
•  je chůze přirozený pohyb, který  
   zatěžuje minimálně pohybový aparát?
•  je aktivní chůze součást běžné 
   denní hygieny?
•  stačí 6000 kroků denně a život  
   se nám prodlouží?
•  největší metlou v Česku není rakovina, 
   ale kardiovaskulární choroby  
   a nejsnazší prevencí je právě chůze?

A proto...
•  neberte tazatelství a kontroly v terénu 
   jako práci, ale jako sport, který Vás udrží  
   v kondici a za který dostanete zaplaceno.

V případě zájmu nás kontaktujte:
tel: 602 302 044      email: jz@idv.cz

Hledáme tazatele,
kontrolora 
pro tuto lokalitu

Dotazování probíhá 1 – 2x týdně
 v okolí bydliště.

 Místa jsou vyhrazena pro osoby 
se zdravotním postižením.

Kpt. Jaroše
(naproti zdrav. potřebám)
Kpt. Jaroše

OBUV - Mělník

Využijte krásného počasí a objednejte 
se na rodinné focení v exteriéru ještě dnes. 

Focení Praha a okolí, Mělník, Středočeský kraj. 
Více na www.fotgrafjiri.cz,

 tel: 608 545 380, email: foto.jirisupej@gmail.com 

RODINNÉ 
FOCENÍ
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Salus SWISS s.r.o. 
stavební firma

Poptávku posílejte na: e-mail: salusstavebni@gmail.com 
facebook: salus s.r.o. 

instagram: salus_stavebni_s.r.o


