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Ministerský předseda Babiš ještě před 
tím, než přivolal místopředsedu vlády 
a ministra životního prostředí Richar-
da Brabce, použil při argumentaci už 
známý mýtus o zákazu skládkování 

v roce 2024 vycházejícím údajně ze 
směrnice EU. „To je zase nějaká ev-
ropská direktiva, která říká, že se má 
spalovat a ne skládkovat. 
� (pokračování�na�str.�5)

PRohlášení stARostů 
obcí dotčených plánovanou výstavbou Zařízení na 

energetické využití odpadu Horní Počaply (ZEVO Mělník)

Po RekonstRukci Pošty 
buDe V tišicích i bAnkoMAt

Starostové požadují, aby Středo-
český kraj:
a) Okamžitě zadal zpracování do-
pravní studie, která bude řešit ná-
voz směsného komunálního odpadu 
(SKO) od původců odpadu na za-
řízení k jejich využití, a to s upřed-
nostněním železniční dopravy tak, 
aby bylo 70 % odpadu přepravováno 
po železnici. Tato studie by měla zo-
hlednit železničně dostupné lokality 
i mimo Středočeský kraj, zejména 
v oblasti Ústeckého kraje. Studii je 
nutné projednat s dotčenými obcemi. 

b) Dle výstupů z dopravní studie re-
vidoval schválený Plán odpadového 

hospodářství (POH) Středočeského 
kraje tak, aby SKO z dopravně obtíž-
ně dostupných lokalit byl směřován 
do jiných zařízení. POH Středočes-
kého kraje projednat s okolními kraji 
z hlediska dopravních souvislostí.

c) Přehodnotil stávající koncepci 
překladišť, jejichž investory a pro-
vozovateli by měly být obce a města. 
Realizace této koncepce by výrazně 
navýšila automobilovou dopravu v 
dotčených obcích a městech. Vý-
stavbou a provozováním těchto zaří-
zení by neměly být finančně zatěžo-
vány dotčené obce. 
� (pokračování�na�str.�5)

V posledních letech je činěn neustálý tlak na rušení poboček České poš-
ty na obcích, případně jejich převedení do systému POŠTA PARTNER. 
Z toho vyplývá, že se ani Česká pošta o tyto pobočky příliš nestará. 
Nechce investovat do vzhledu interiérů, ani rozšiřování provozní doby 
nebo jejich služeb, chce se jich zkrátka jen zbavit.
� (pokračování�na�str.�4)

Bc. Pavel Končel, DiS., starosta obce Tišice
                  

Ve středu 28. března navštívila Mělnicko vláda v demisi Andreje Babiše.  
Zástupkyně petičního výboru STOP spalovně se před elektrárnou v Hor-
ních Počaplech setkaly s premiérem, kterému předaly kopie petičních listů  
s téměř 3 000 podpisy a také velikonoční vejce ozdobené v duchu pochybností  
o bezpečnosti výstavby obří spalovny.
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ANdREj BABiŠ TRNE HRůZOu, žE MůžE BýT 
OBViNěN V jiNýcH TRESTNícH PříPAdEcH

OKÉNKO STAROSTY 

kvapivý, ale možná zákonitý. Ještě 
pár hodin před krachem přinášela 
média zprávy ze zákulisí vyjedná-
vání, že Andrej Babiš je ochoten 
splnit nepřekročitelnou vyjednáva-
cí podmínku sociálních demokratů 
a přenechá jim ministerstvo vnitra. 
S těmito uklidňujícími vzkazy „od 
významných� členů�ANO“ v ruce se 
pak Jan Hamáček a Jiří Zimola do-
stavili na čtvrteční schůzku, kam 
Babiš dorazil rovnou z odpočinko-
vého pětidenního pobytu na Kanár-
ských ostrovech. Během jednání 
se ukázalo, že o přenechání vnitra 
partnerům šéf ANO vůbec neuva-
žuje a není k němu ochoten. To byl 
konec rozhovorů, neboť dál nebylo 
co řešit: pro ČSSD je účast v Babi-
šově vládě bez možnosti držet vnitro 
vyloučenou věcí. Citlivost tématu je 
dána zejména tím, že premiér v de-
misi a faktický majitel miliardového 
koncernu Agrofert Andrej Babiš je 
momentálně trestně stíhaný kvůli 
podezření, že spáchal spolu se šéfem 
poslaneckého klubu ANO Jarosla-
vem Faltýnkem, některými členy své 
rodiny a dalšími kolegy z Agrofertu 
dotační podvod při stavbě své mon-
strózní farmy Čapí hnízdo. Sociální 
demokraté už byli ochotni ustoupit 
z požadavku, že trestně stíhaný člo-
věk by vůbec neměl být premiérem, 
ale trvali na tom, že aspoň nesmí mít 
vliv na rezort, pod nějž spadá poli-
cie, která jej a jeho rodinu stíhá.
 Jejich  vysvětlení jsou různá: od 
obavy, že by mohl chtít Babiš ovliv-
ňovat tlakem na policii svou kauzu, 
až po zdůrazňování symboliky – že 
i když by Babiš případ nezkoušel 
ohnout, jde o signál společnosti, že 
„trestně�stíhaný“ politik a „vnitro“�
nemohou být v jednom pytli.
 Faktem je, že ČSSD nebere v po-
taz, že „Čapí� hnízdo� má� v� rukou�
státní� zastupitelství,� nikoli� policie,“ 
na což upozornil i premiér v demisi. 
Případ skutečně vede státní zastu-
pitelství a policie je pod jeho dozo-
rem, nicméně to otevírá otázku, proč 
vlastně Andrej Babiš o vnitro stojí 
tak moc, že kvůli němu potopil zdán-
livě nadějně rozjeté jednání o své 
plnohodnotné vládě. Na tohle mají 
odpověď lidé z premiérovy blíz-
kosti, kteří upozorňují, že kvůli do-
savadním zkušenostem z angažmá 
v politice se Andreje Babiše zmocnil 
neodbytný pocit až obsese, že na něj 
jeho politický protivník – ČSSD – 
může do budoucna „chystat�kauzy“ 
a využít k tomu policii.
 Fakt, že poslanecký klub ANO 
složený ze 78 lidí, mezi nimiž je 
i dost respektovaných a důvěryhod-

Vláda s ksČM a sPD není projevem extremismu, ale odporem proti bývalým vládám.

ných osobností, nikdy nenavrhl Ba-
bišovi, aby se vzdal po dobu stíhání 
pozice premiéra (což by uvolnilo 
zablokovaná jednání a straně by se 
otevřela cesta k dalším partnerům 
pro složení koalice), svědčí o tom, 
že Babišův pocit je v ANO sdílený. 
„Důkazy� v� kauze� Čapí� hnízdo� ne-
stačí� k� tomu,� aby� byli�Babiš� s�Fal-
týnkem� odsouzeni.� Proto� nemohu�
vyloučit,� že� celá� kauza� je� politicky�
motivovaná,“ sdělila už dřív ke stí-
hání svého předsedy bývalá minist-
ryně spravedlnosti, dnes poslankyně 
Helena Válková, a je to hlas, který 
zní z klubu dlouhodobě a unisono. 
 Krachem jednání mezi ANO 
a ČSSD se opět dostala do hry vari-
anta vlády ANO za podpory KSČM 
a SPD. Pro liberála je to noční můra, 
ale nutno přiznat, že by to byla vari-
anta logická. Babiš má s komunisty 
a Okamurou dohromady 115 hlasů, 
přičemž je to většina nejen mate-
matická, ale i prakticky fungující. 
A v jistém smyslu také legitimní, 
protože vyjadřuje vůli většiny čes-
kého voličstva. Ač občas chybí pro-
gramové průniky, jsou zde zásadní 
průniky hodnotové.
 Všechny jmenované strany jsou 
do jisté míry protestní. Přes rozdíly 
mají jedno společné: oponují vývoji 
v letech 1989 až 2017. Komunisté 
z principu, s nostalgií po socialis-
tické minulosti, Okamura dle zásad 
módního národoveckého populismu, 
Babiš pak se snem proměny země 
ve vlastní firmu, v níž se budou jeho 
„čaulidi“ cítit báječně. Odlišnos-
ti tady jsou, ale naprosto základní 
ideové východisko − že tady 27 let 
fungoval systém, který je třeba od-
stranit, či alespoň předělat, mají spo-
lečné. Proto si jsou blízké.
 Blízkost přitom není abstraktní. 
Koalice ANO−SPD−KSČM fak-
ticky funguje ve sněmovně už od 
voleb. Společné hlasování vyneslo 
Tomia Okamuru do křesla místo-
předsedy a komunistům dalo histo-
ricky největší vliv i přesto, že získali 
nejméně hlasů od roku 1989. Ale ko-
munisté a SPD si s Babišem rozumí 
i jindy: pomáhají mu například, když 
blokují schůze o problematických 
krocích jeho vlády − znemožnili 
schůze o rozsáhlých personálních 
výměnách, o situaci v GIBS a tak 
dále.
 Není to přitom jen pragmatic-
ké spojenectví, jak se Andrej Babiš 
pokouší tvářit. Poslanci všech stran 
si báječně rozumí v hodnotovém 
pohledu na svět. Projevy poslanců 
ANO při volbě komunistického roz-
háněče demonstrací Ondráčka do 

čela komise pro kontrolu GIBS ne-
byly odlišné od proslovů samotných 
komunistů. Parafrázovaně: Taková 
byla doba, jen plnil své povinnosti, 
za socialismu vlastně bylo docela 
fajn.
 Hodnotovou shodu by řada po-
slanců ANO našla i s Okamurovou 
SPD. Když o víkendu oznamoval 
ministr spravedlnosti Robert Pelikán 
odchod z politiky, prohlásil, že čty-
ři pětiny poslanců ANO vidí otázku 
sociálně vyloučených lidí vlastně 
stejně jako okamurovci. Liberálové 
obecně hnutí ANO opouštějí. Zmize-
li či se stáhli Jiří Zlatuška, exministr 
financí Ivan Pilný, europoslanci Te-
lička a Ježek. Nyní odchází Robert 
Pelikán. V hnutí sice stále zůstávají 
lidé, které lze označit za liberály 
a ryzí demokraty, například brněn-
ský primátor Vokřál či jeho ostrav-
ský kolega Macura, ale je zřejmé, 
že autentické jádro Babišova hnutí 
s liberalismem souzní pramálo.
 Hodnotový průnik ANO, KSČM 
a SPD byl asi nejlépe patrný při pre-
zidentské volbě. Voliči se rozdělili 
na dva bloky, přičemž to byli právě 
voliči SPD, KSČM a ANO, jejichž 
hlasy zvítězil Miloš Zeman a s ním 
všechno, co reprezentuje: autori-
tářství, nechuť k EU, k liberálnímu 
pohledu na svět. Proto také prezident 
už dříve prohlásil, že pokud by zkra-
chovalo jednání ANO a ČSSD, do-
poručil by Andreji Babišovi, aby se 
obrátil o podporu k Filipovi a Oka-
murovi.
 Babiš má tedy prostřeno: prezi-
dent by souhlasil a KSČM a SPD se 
znovu nabídly, že jeho vládu podr-
ží. Proto nakonec neúspěch jednání 
s ČSSD nakonec nebyl tak překva-
pivý, jak se zdálo. Liberálovi se to 
neříká lehce, ale znovu: pokud An-
drej Babiš vládu za podpory KSČM 
a SPD vytvoří, bude to nejen stvrze-
ní faktického stavu, ale i stvrzení na-
ladění velké, zřejmě většinové části 
české společnosti. Říká se, že by to 
znamenalo „spolupracovat� s� extre-
misty“, ale je nutné přiznat, že ve 
skutečnosti by šlo o vládu hodnoto-
vé většiny.

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta 
Mělníka Foto Petr Kowanda

Neúspěch jednání o sestavení vlá-
dy mezi ANO a ČSSD za podpory 
KSČM v pozdních čtvrtečních ve-
černích hodinách byl zdánlivě pře-

cO SE u NáS dějE
BRANdýS NAd LABEM  

– STARá BOLESLAV
Boleslavský Klíček oslaví Den Země 
cestou kolem světa  S jakými 
problémy se potýkají jednotlivé země  
i kontinenty na naší planetě? Jak a čím 
můžeme přispět k jejich řešení? To jsou 
otázky, jenž zazní v areálu Rodinného 
klubu Klíček ve Staré Boleslavi u pří-
ležitosti Dne Země – 22. dubna. Od 10 
do17 hodin proběhne pestrý program: 
workshopy, enviromentální výukové 
programy, výtvarné dílny, různé výsta-
vy a chybět nebude ani divadelní před-
stavení či hudební produkce. 

KOSTELEc NAd LABEM
Park se opět zazelená  Letošní 
jubilejní rok se nevyhne ani jednomu 
ze zdejších parků. Na území města se 
nachází rozsáhlé zelené plochy, jednou  
z nich je i lokalita náměstí Odboje s uli-
cí Bažantnická. Zde před 70 lety vznikl 
park, z jehož původní krásy toho moc ne-
zůstalo. Proto byl vypracován projekt k 
jeho obnově. V návrhu se objevuje odpo-
čívadlo s částečně zastřešenou pergolou 
a řada aktivit nejen pro děti, od šachovni-
ce přes akustický telefon, až po trampo-
línu. V rámci obnovy bude vysazeno 26 
kusů nových stromů, 15 keřových tvarů 
stromů a 126 keřů. Mimo to celý bude 
prostor parku osázen cibulovinami.

MěLNíK
Svoz bioodpadu bude od května  
Město Mělník zahájí 9. května prostřed-
nictvím svozové společnosti FCC BEC, 
s.r.o. svoz bioodpadů u rodinných domů 
se zahradou. Zájemci o svoz bioodpadu 
mohou požádat o přidělení nádoby od 
16. dubna osobní návštěvou na Měst-
ském úřadě Mělník, konkrétně na Odbo-
ru životního prostředí a zemědělství.
Do tajemného podzemí  Mělník 
má svůj podzemní labyrint hlubokých 
sklepení. Ne náhodou chodby z jednot-
livých domů na náměstí ústily u zdejší 
studny. Mnohé tyto prostory byly buď 
zasypány nebo díky opuce došlo k jejich 
závalům. Poprvé a pouze na jeden den 
bude pro veřejnost otevřeno sklepení 
domu čp. 13 ve Svatováclavské ulici. 
Návštěvníci budou mít příležitost pro-
hlédnout si místa, kam se jinak nedo-
stanou. Mělnický osvětový a okrašlo-
vací spolek a město Mělník pořádá Den 
otevřených dveří mělnického podzemí  
v sobotu 14. dubna od 9 do 17 hodin.
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Skalní byt je pobočkou Regionální-
ho muzea Mělník. Objektem ho tedy 
provedla ředitelka muzea PhDr. Mi-
loslava Havlíčková, která připomně-
la, že toto skalní obydlí je jedním 
z nejzachovalejších a nejdéle obý-
vaných na Kokořínsku. Pozornosti 
neušla novinka letošní sezóny. Do 

místního chlívku totiž přibyl model 
krávy v životní velikosti, na kterou 
Středočeský kraj finančně přispěl. 
Výprava obdivovala i plně funkční 
repliku kachlových kamen, která 
při středečním nepříznivém počasí 
příjemně hřála. Zajímavá skalní pa-
mátka je přístupná vždy od května 

Při své cestě po českých pamětihodnostech navštívil ministr kultury 
v demisi Ilja Šmíd společně se zástupci Středočeského kraje skalní oby-
dlí ve Lhotce u Mělníka.

MinistR kultuRy V DeMisi iljA šMíD 
nAVštíVil skAlní obyDlí Ve lhotce

Ministr kultury v demisi PhDr. 
Ilja Šmíd a ředitelka muzea Měl-
ník PhDr. Miloslava Havlíčková.

stoP sPAloVně nA kole!
V sobotu 14. 4. ve 14 hodin vyrážíme na kole ze Štětí do Mělníka po cyklostezce kolem elektrárny EMĚ v Horních Počaplech, kde má vzniknout 
spalovna komunálního odpadu pro Středočeský kraj. Bereme s sebou informační materiály a petici, kterou v Mělníce rozmnožíme o další podpisy.

Cyklojízdou chceme upozornit na 
palčivý problém výstavby spalovny, 
která se možná tváří ekologicky, ale 
představuje brzdu kompostování, 
recyklaci a zamezování vzniku zby-
tečného odpadu, což jsou naše i ev-
ropské priority.
 Nejde o velký sportovní výkon, 
těšíme se, že se k nám po cestě při-
dají i rodiny s dětmi, kterým není 

VYRAZTE S NáMi Od ZAČáTKu NEBO SE PřidEjTE PO TRASE. 

jejich životní prostředí lhostejné. 

 Ptejte se nás na to, co vás ohled-
ně problematiky spalovny zajímá. 
Děti, psy, brusle i transparenty  
s sebou!
 Pokud byste rádi pomohli s šíře-
ním petice nebo se dozvěděli víc, 
kontaktujte nás na emailu ekozahra-
dapodvezi@seznam.cz.

  PLáN jíZdY
13:45   sraz ve Štětí na Novém náměstí před Tescem
14:00  start 
14:30   zastávka v Počaplech na náměstí před Kulturním domem
15:00   krátká zastávka v Křivenicích v ohybu cyklostezky
15:30  zastávka v Beřkovicích v zahrádce restaurace Na Knížecí, půlho-

dina na občerstvení
16:30  zastávka ve Vlíněvsi před Multifunkčním domem (u autobusové 

zastávky)
17:00  příjezd do Mělníka, kde bude připravený petiční stánek se spous-

tou aktuálních informací

do září od čtvrtka do neděle a o svát-
cích. Letos tedy skalní obydlí ve 
Lhotce zahájí turistickou sezónu  
3. května. KrF



z regIONU        MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   4

cO SE u NáS dějE

KRALuPY NAd VLTAVOu
Slíva na víně a jiné grafiky  Galerie 
VK 37 bude hostit výstavu známého 
karikaturisty, ale také grafika, ilustrá-
tora, básníka i hudebníka Jiřího Slívy. 
Všestranný umělec, který v loňském 
roce oslavil své životní jubileum, lustro-
val 170 knížek, vydal 13 knih kreslené-
ho humoru, jeho kresby jsou v celé řadě 
našich i zahraničních časopisů a má 
mnoho ocenění z mezinárodních festi-
valů kresleného humoru. Výstava bude 
zahájena vernisáží v pátek 27. dubna od 
18 hodin.

MŠENO 
Beseda s pokořitelem velehor  
V pátek 20. dubna od 19 hodin se ve 
zdejší sokolovně koná přednáška ho-
rolezce Máry Holečka. Zájemci si tak 
poslechnou dramatický příběh světo-
vého úspěchu českého horolezectví  
v jihozápadní stěně pakistánské osmi-
tisícovky Gasherbrum I. Kromě pouta-
vého vyprávění bude možno si zakoupit 
knížku „České himalájské dobrodruž-
ství II: Zápisky Marouška blázna“. 
Vymetání výfuků zahájí sezónu  
Když si motor vrní a nepadají trakaře, 
na tandemu se holka sluní, toť sen 
každého motorkáře. Toto motto Jawa
-Moto-CZ Veterán Clubu Mšeno opět 
nabude na aktuálnosti. Parta nadšen-
ců pořádající různé akce pro radost  
a prezentací svých strojů zahájí sezónu 
tradičním „Vymetáním výfuků“. V sobo-
tu 28. dubna dojde k vymetání pavučin 
po zimě srazem na mšenském náměs-
tí Míru v 9.30 hodin. Přesně o desáté 
odstartuje spanilá jízda okolím Mšena  
a malebným Kokořínským údolím. Tak-
že všem šťastnou cestu!

NERATOVicE
Aby paměť nezakrněla  S pamětí 
máme leckdy problémy všichni. S při-
bývajícím věkem se s nimi setkáváme 
častěji, a tak jako své tělo udržujeme 
cvičením, tak i paměť se musí trénovat. 
Přátelé skupiny tréninku paměti pod 
odborným vedením Mgr. Šmejkalové 
pořádají cyklus tréninku paměti v reno-
vovaném Klubu důchodců. První setká-
ní se uskuteční 20. dubna od 14 hodin  
a pokračuje každý další čtvrtek.

OdOLENA VOdA
Voda Odolná  Tak zní název výstavy 
obrazů malíře Karla Kušky, jenž bude 
možno zhlédnout ve zdejším kostele 
svatého Klimenta od 7. dubna. Karel 
Kuška pochází z východních Čech,  
z Pardubic, kde se v roce 1944 naro-
dil v rodině výtvarníka. Avšak víc než 
čtyři desítky let žije a tvoří v Odolena 
Vodě, která je i zdrojem inspirace. Zají-
mala jej zpočátku především karikatura  
a kreslený humor. Až v roce 1980 začal 
používat techniku olejomalby. Vernisáž 
jeho prací se uskuteční 19. dubna od  
18 hodin a jeho práce si mohou zájemci 
prohlédnout každou sobotu od 14 do  
17 hodin až do 25. května.

 
setkání PoDnikAtelů s PReZiDenteM 

hosPoDáŘskÉ koMoRy ČeskÉ RePubliky 
Diskuse s podnikateli z regionu 

o současných problémech v podnikání. 

Čtvrtek 12. dubna 2018 od 14:30 hodin 
na adrese Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník. 

HLAVNÍ HOST:  
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR, 

ekonom a politik. 
V letech 1989–1992 byl ministrem hospodářství ČSFR, v období 

1992–1997 ministrem průmyslu a obchodu ČR. Nyní působí 
v soukromé sféře a věnuje se poradenské a pedagogické činnosti.  

Od května 2014 je prezidentem Hospodářské komory ČR. 

Tradiční discipliny, jako je poslušnost, 
obrana, stopy, zadržení pachatele, 
absolvují nejen družstva Policie ČR, 
Vězeňské služby, Cizinecké policie, 
Armády ČR, Celní správy, bezpeč-
nostních agentur a kynologických 
sdružení. Doplní je reprezentanti po-
licie Slovenska, Litvy a Lotyšska. 
Kromě tohoto zápolení uvidí diváci 
v sobotu po obědě ve sportovním are-
álu Střední integrované školy technic-
ké (u cukrovaru) ukázky příslušníků 
policie, kdy se psi předvedou, jak vy-
hledávají drogy, výbušniny, hořlaviny, 
zbraně. Příslušníci odboru hipologie 
představí policejní koně při výko-
nu služby, třeba při likvidaci požáru. 
Improvizovaný bude i zásah koní při 
výtržnostech, třeba při fotbalových 
utkáních a podobně. Vězeňská služba 
ukáže nejen, jak pracuje ve věznicích, 
ale i při dopadení trestanců při mode-

lovém útěku. Kromě toho se v sobotu 
dopoledne představí mladí psi a kyno-
logové ve svém speciálním závodě. 
Ten umožňuje mladým kynologům 
a psům získat první soutěžní zkuše-
nosti. Závod není omezen rasou psa, 
ale jeho stavba těla musí odpovídat 
uvedeným disciplinám, jako je posluš-
nost, nebo odvaha při obraně.  
 Na Mezinárodním mistrovství psů 
služebních plemen s mělnickým TAR-
Tem, spolupracuje Sportovní policejní 
spolek Prezidia Praha. Záštitu převzal 
starosta města Mělníka MVDr.Ctirad 
Mikeš. Lid.

Už tradičně v polovině dubna, od 13. do 15., otevře Kynologické sdružení TART 
CZ Mělník kynologickou sezónu velkolepou akcí, Mezinárodním mistrovstvím psů  
služebních plemen.

Po RekonstRukci Pošty 
buDe V tišicích i bAnkoMAt
(dokončení�ze�str.�1)�
 Tomuto trendu jsme nechtěli jen 
přihlížet, a proto jsme se rozhodli 
budovu pošty nejen kompletně za-
teplit s výměnou oken a dveří, ale 
zrekonstruovat i vnitřní prostory, 
které budou klimatizovány. Násled-
ně jsme poštovní úřad vybavili no-
vou přepážkou a dalším zařízením. 
Personál pošty má nově k dispozici 
solidní zázemí, ve kterém nalezne 
například i sprchový kout. 
 Jelikož ale chceme zásadním způ-
sobem zvyšovat kvalitu a šíři služeb 
v obci, šli jsme za myšlenkou vyba-
vit budovu pošty i bankomatem.
 Dohoda byla velmi složitá, vše 
trvalo více než rok. V jednáních  
s bankovními ústavy jsme byli nako-
nec úspěšní u ČSOB. Má to určitou 
výhodu, jelikož je smluvním partne-
rem České pošty. 
 Na dalším zasedání Obecního za-
stupitelstva obce Tišice bude připra-
vena ke schválení smlouva o umís-
tění a provozování bankomatu s tím, 
že montáž by se mohla uskutečnit 
cca do konce července letošního 
roku.
 Tento krok má jistě své opodstat-
nění, vždyť platba v hotovosti bude 
ještě dlouho nutná.
 Co se týče počtu hotovostních 
transakcí, jsme v Evropské unii nad-
průměrní. V zemích EU je průměrný 
počet hotovostních transakcí okolo 
60 %. V České republice je ale prů-

Policejní Psi i koně buDou 
hlíDAt Mělník

měr vyšší, a to 77 %. 
 Věřím, že zkvalitnění úrovně poš-
tovních a finančních služeb v Tiši-
cích nebude přínosem jen pro místní 
občany, ale i pro všechny návštěvní-
ky a projíždějící naší obcí.

 Bc. Pavel Končel, DiS.
starosta obce Tišice

PoZVánkA
Krajská hospodářská komora 

Střední Čechy zve na



5 MĚSÍČNÍK MĚLNICKO                z regIONU

...nejde o direktivu 
Evropské unie, ale  

o rozhodnutí českých 
politiků... 

(dokončení�ze�str.�1)
 Nic ale není rozhodnuto, nebylo 
to ani v parlamentu. Oni (ČEZ) se jen 
připravují a pokud nedojde k dohodě 
ČEZ s obcemi, tak to tady nebude,“ 
dodal premiér. Není si prý jistý, že by 
se vláda chtěla zabývat dalším pro-
jektem, který obtěžuje obyvatele obcí 
okolo plánované stavby.
 V případě zákona o zákazu 
skládkování v roce 2024 však nejde 
o evropskou direktivu, ale závazek, 
který na sebe vzala Česká republika 
jako jeden z mála evropských států 
z vlastní iniciativy. 
 Většina evropských zemí se bude 
řídit směrnicí, podle níž do roku 2035 
budou muset přestat ukládat na sklád-
ky biologicky rozložitelný komunální 
odpad, což je oproti českému zákazu 
vhánějícímu odpad do spaloven roz-
díl. Prioritami takzvaného balíčku 
oběhového hospodářství jsou pre-
vence vzniku odpadu a recyklace. Do 
roku 2035 má podle něj míra recykla-
ce dosáhnout 65% komunálních od-
padů v celé EU. 
 Otázka tedy nezní, zda spalo-
vání nebo skládkování. Jde naopak 
o tvorbu promyšlených systémů, jak 
vnímat odpady jako zdroje, kte-
ré nahradí primární suroviny. Jejich 
energetické využití (spálení) je až 
předposledním možným řešením. 
V současné době již k zajištění udrži-
telného růstu v Evropské unii nestačí 
model, na který jsme byli v minulosti 
zvyklí „vytěžím, vyrobím, zahodím“. 
Mnohé přírodní zdroje ubývají, a tak 
je nezbytné najít ekologicky a eko-
nomicky udržitelný způsob jejich 
využití. To bude vyžadovat inteligent-

VláDní náVštěVA nA Mělnicku

nější a komplexnější řešení než pou-
hé soustředění se na stavbu velkých 
spaloven vyvolávajících následnou 
dopravní zátěž.
 Podle ministra Brabce by měl do 
začátku léta být uzavřen proces EIA, 
posuzování dopadů plánované spa-
lovny na životní prostředí. Zmínil, 
že do tohoto procesu on jako politik 
nemůže zasahovat. Na druhou stranu 
uvedl i možnost zrušení závazku zá-
kazu skládkování do roku 2024, který 
v moci českých politiků a zákono-
dárců je. Jak už bylo uvedeno výše, 
nejde o direktivu Evropské unie, 
ale o rozhodnutí českých politiků, 
o jejichž motivaci v tomto případě 
můžeme jen spekulovat.
 Hana Beranová
 

Předseda vlády v demisi Andrej Babiš a zástupkyně petičního výboru 
STOP spalovně. Foto: Mária Podracká

(dokončení�ze�str.�1)

d) Řešil problematiku využití SKO, 
zejména v zařízeních ZEVO, kom-
plexně, a to ve spolupráci s Prahou a 
ostatními přilehlými kraji. 

e) Okamžitě zahájil jednání s cen-
trálními orgány státu, zejména s 
rezortem dopravy o urychlené rea-
lizaci rekonstrukce a dostavby ko-
munikací I/9 a I/16. U komunikace 
I/9 řešit dopravu již od obce Dubá, 
včetně ochvatu Liběchova. U I/16 
prioritně zahájit realizaci obchvatů 
kolem obcí Bezno, Jizerní Vtelno, 
Vysoká Libeň, Mělnické Vtelno, 
Byšice a Liblice a dokončit záměr 
obchvatu Velkého Borku, Vavřin-
če a Mělníka. Zohlednit i variantu 
odklonu I/16 již od Vysoké Libně, 
severně od Hostína. Modernizovat 
komunikaci II/261od Štětí. Realizo-
vat rekonstrukci komunikace II/331 
a obchvaty obcí od Staré Bolesla-
vi na Mělník podle schválených 
územních plánů. Dále zrealizovat 
obchvat obce Cítov a kolem obce 
Býkev uskutečnit protihluková 
opatření. Ve spolupráci s hlavním 
městem dokončit obchvat města 
Prahy.

f) Inicioval legislativní změnu záko-
na o odpadech ve vztahu k termínu 
omezení skládkování a navyšování 
poplatků za skládkování, a to v sou-
ladu s termíny EU do roku 2030, 
resp. 2035. 

g) Toto prohlášení zařadil na nejbliž-
ší jednání zastupitelstva kraje, které 
pověří hejtmanku jednáním s pří-
slušnými ministerstvy. 
 Starostové žádají Radu Středočes-
kého kraje, aby ve spolupráci s dot- 
čenými orgány státní správy a jimi 
řízenými organizacemi vypracova-
la harmonogram postupných kroků  
k realizaci výše uvedených požadav-
ků zejména v oblasti dopravní infra-
struktury.
 Starostové níže uvedených obcí 
konstatují, že pokud se nevyřeší 
dopravní návaznosti v širším území 
ještě před zahájením stavby ZEVO, 
použijí všechny legální prostředky, 
aby zabránili jeho výstavbě.  

 z Jedná se o města a obce: 
Mělník, Dolní Beřkovice, Dolní Zi-
moř, Cítov, Liběchov, Bechlín, Štětí, 
Býkev, Byšice, Velký Borek, Měl-
nické Vtelno, Malý Újezd, Tišice, 
Jizerní Vtelno, Bezno, Želízy.

PRohlášení stARostů 
obcí dotčených plánovanou výstavbou Zařízení na 

energetické využití odpadu Horní Počaply (ZEVO Mělník)
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cO SE u NáS dějE

ŠTěTí
Hudební rachot 2  Rozezní se 14. 
dubna od 20 hodin v prostorách kina 
Štětí. V druhém ročníku progressiv art 
rock zazní živě skladby od S. Wilsona, 
Porcupine Tree, Foo Fighters, Dire Stra-
its a dalších „klasiků“ tohoto stylu v po-
dání vynikajících štětských muzikantů. 
Představí se tak Tomáš Kašpar, Michal 
Kašpar, Jan Kalous, Zdeněk Imramov-
ský či Michal Skořepa. Jako hosté se 
představí Tereza Chovítová, Robert 
Štulajter a Vladimír Boryš Secký.

ROZTOKY u PRAHY
Příběhy tichého údolí  Výstava 
mapuje na osudech několika rodin slo-
žitou životní pouť zakladatelů letních 
sídel. Roztoky poskytly v 70. letech 19. 
století příležitost vytvářející se vrstvě 
továrníků a obchodníků většinou ži-
dovské víry možnost letního bydlení 
na venkově. Jsou známy případy, kdy 
letní vila sloužila několika generacím až 
do 40. let 20. století, kdy se jim náhle 
rozplynul těžce vydobytý životní styl 
 a přerostl v tragédii jednotlivců i celých 
rodin. Výstava bude od 27. dubna až do 
28. října v zahradě Braunerova mlýna. 

Veteráni si dají sraz u muzea 
39. ročník soutěže elegance historic-
kých vozidel pořádaný Veteran Car Clu- 
bem Praha a Středočeským muzeem  
se uskuteční v Roztokách u Prahy na 
státní svátek 8. května v 10 hodin. Věř-
me, že i letos najde cestu sem alespoň 
tolik účastníků a diváků jako v letech 
minulých.

ROudNicE NAd LABEM
Vítání ptačího zpěvu  Tradiční jarní 
akce má své kořeny v britském Birmin-
ghamu, kde v roce 1983 místní ornitolo-
gové přišli s nápadem přivítat jaro tím-
to způsobem. Letos je to již 35. ročník.  
V Roudnici „Vítání ptačího zpěvu“ or-
ganizuje ZO ČSOP Ciconia. Ve středu 
25. dubna se uskuteční v sále městské 
knihovny na Karlově náměstí od 18 
hodin přednáška s digitálními snímky a 
nahrávkami ptačího zpěvu „Naši zpěvní 
ptáci“. V sobotu 28. dubna se bude ko-
nat vycházka do jarní přírody spojená s 
pozorováním ptáků a poslechem ptačího 
zpěvu. Sraz účastníků bude v 7 hodin na 
okraji mostu na Karlově náměstí.

Archeologie jak ji neznáme  Tuto 
vědeckou disciplínu si umíme představit 
jako systém výkopů v lokalitě dávného 
osídlení. Ale archeologii je možné usku-
tečňovat z nebe, pomocí leteckých sním-
ků v podobě porostových příznaků, které 
nám ukážou, kde se nachází pravěké síd-
liště nebo pohřebiště. Součástí letošního 
cyklu výstav a přednášek při příležitosti 
významných výročí roku 1918 je také vý-
stava „Archeologie a dálkový průzkum 
krajiny“, jenž bude zahájena 12. dubna  
v Podřipském muzeu. Její součástí bude 
v 17 hodin přednáška prof. Martina Go-
jdy věnující se stejnému tématu. 

Z dENíKu  
MěSTSKÉ POLiciE MěLNíK 

ROZBIL VSTUPNÍ DVEŘE 
V ranních hodinách 27. 3. 2018 na 
linku 156 oznámil muž z ul. Jezdec-
ká, že v paneláku je na schodišti ve 
2. patře muž, který rozbil vchodové 
dveře. Hlídka MP na místě určení 
zjistila zcela rozbitou spodní skle-
něnou výplň vchodových dveří do 
domu. Kontrolou objektu byl v 1. 
poschodí nalezen muž bez pravé 
boty. S hlídkou zmateně a nesouvis-
le komunikoval, avšak k vykopnutí 
dveří se doznal. Byla provedena ori-
entační dechová zkouška na přítom-
nost alkoholu, a to s výsledkem 1,64 
promile. Vzhledem ke škodní udá-
losti byla na místo přivolána PČR.

NABOURAL DO LAMPY 
25. 3. 2018 v 11.16 hodin telefonic-
ky oznámil muž, že v ul. Tyršova 
došlo k dopravní nehodě, kdy řidič 
osobního motorového vozidla na-
boural do lampy veřejného osvět-
lení a v současné době se nachází 
v místě. Hlídka MP zjistila, že došlo 
k vyvrácení lampy veřejného osvět-
lení a to vozidlem VW Golf. Řidič, 
v kterém byl zjištěn pan B., bytem 
Holandsko sdělil, že ztratil vědomí 
a dále si již nic nepamatuje. Muž byl 
předán RZS a následně převezen na 
příslušné oddělení při NsP Mělník.  

Z dENíKu MěSTSKÉ 
POLiciE NERATOVicE

KRADL V PRODEJNĚ BILLA
Dne 1. 3. 2018 bylo ve večerních ho-

Z dENíKu POLiciE
dinách na služebnu MP telefonicky 
oznámeno z prodejny Billa, že zadr-
želi pachatele krádeže. Po příjezdu 
na místo hlídka zjistila, že se jedná 
o dvacetiletého muže z Neratovic, 
kterého zachytil zaměstnanec této 
prodejny za pokladnami s šesti kusy 
odcizené kávy v celkové hodnotě 
968 Kč. Vzhledem k tomu, že se ne-
jednalo o osobu zájmovou pro PČR 
a měl již jeden záznam v centrálním 
registru přestupků, zůstal přestu-
pek k projednání v kompetenci MP 
s uloženou pokutou pod poloviční 
hranicí možné sankce.

ODKLáDAL ODPADY, 
KAM NEMĚL

Dne 10. 3. 2018 v 13.34 hod. ope-
rátor MKDS na kameře umístěné 
v ul. Kojetická zahlédl, jak někdo 
vyhazuje nábytek ke kontejnerové-
mu stání. S podezřením na porušení 
vyhlášky města č. 6/2016 o čistotě 
veřejných prostranství a ochraně ve-
řejné zeleně města Neratovice, byla 
na místo vyslána hlídka MP. Pro po-
rušení zmíněné vyhlášky byla zto-
tožněnému přestupci uložena pokuta 
v příkazním řízení na spodní hranici 
možné sankce.

Z dENíKu POLiciE ČR

HNED DVĚ NEHODY POD 
VLIVEM ALKOHOLU

V sobotu 24. března 2018 kolem 
1:30 hodin na kruhovém objezdu 
v Mělníku došlo k dopravní nehodě. 
Devětačtyřicetiletý řidič osobního 
vozidla Škoda Octavia jel ulicí Vo-
dárenská směrem od centra města. 

Při vyjíždění z kruhového objezdu 
do ulice Bezručova nezvládl řízení, 
vjel mimo komunikaci na chod-
ník a narazil do sloupu veřejného 
osvětlení. Řidič poodjel, vrátil se na 
místo a začal uklízet úlomky plastů 
z poškozeného svítidla. V té době 
k němu přijela policejní hlídka, kte-
ré se k nehodě přiznal. Policisté ho 
podrobili dechové zkoušce. Ta byla 
pozitivní. Přístroj opakovaně namě-
řil hodnotu vyšší než dvě promile 
alkoholu v dechu. S naměřenými 
hodnotami souhlasil, lékařské vyšet-
ření spojené s odběrem biologické-
ho materiálu nepožadoval. Policisté 
mu zadrželi řidičský průkaz a zaká-
zali mu další jízdu.

Hned následující den 25. břez-
na 2018 kolem 19. hodiny došlo 
v Mělníku v ulici Jiráskova k dal-
ší nehodě pod vlivem alkoholu. 
Pětatřicetiletý řidič osobního vozi-
dla Škoda Fabia přehlédl dopravní 
značku zákaz vjezdu všech vozi-
del a jel ulicí v protisměru. Když 
se snažil vyhnout autu jedoucímu 
proti němu, nezvládl řízení a na-
boural do zaparkovaného automo-
bilu. Policisté ho podrobili dechové 
zkoušce. Opakovaně nadýchal více 
než 2,5 promile alkoholu. I jemu 
zadrželi na místě řidičský průkaz  
a zakázali mu další jízdu.
Nyní jsou oba podezřelí z přečinu 
ohrožení pod vlivem návykové lát-
ky a hrozí jim trest odnětí svobody 
na šest měsíců až tři léta, peněžitý 
trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

Policie žáDá o PoMoc
Neznámý muž vstoupil dne 28. úno-
ra 2018 krátce po 14. hodině v obci 
Nelahozeves na pobočku poštovního 
úřadu a pod pohrůžkou střelné zbraně 
požadoval vydání finanční hotovosti.  
V tomto případě však odešel s prázd-
nou.

 zPopis:
 Podle popisu se jedná o muže ve 
věku okolo třiceti let, vysokého 180-
185 centimetrů,  s krátkými světle 
hnědými (špinavý blond) vlasy s ofi-
nou. Oblečený byl do maskáčové bun-
dy s malým vzorem maskování. 
 Na základě zjištěných skutečností 
se dá předpokládat, že stejný muž pro-
vedl loupežné přepadení poštovního 
úřadu v Mělníku – Mlazicích  9. ledna 
2018 kolem 12:30 hodin. Odsud si od-
nesl finanční hotovost řádově několika 
desítek tisíc korun.

 O tomto případu jsme informovali 
na internetových stránkách:  
 Jakékoliv informace k případu, ze-
jména k osobě možného pachatele, 
sdělte, prosím, mělnickým policistům 

telefonicky nebo osobně na jejich slu-
žebnách. Volat můžete i tísňovou linku 
158. Děkujeme

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí PČR Mělník

Mělničtí kriminalisté žádají širokou veřejnost a sdělovací prostředky o pomoc 
při pátrání po možném pachateli, důvodně podezřelém z trestného činu loupež.  

Pokud poznáte pachatele - volejte tísňovou linku 158.
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Přijmeme 
řidičky a řidiče

Zkuste
to!

Požadujeme:
l flexibilitu, bezúhonnost, profesní způsobilost 
l slušné vystupování vůči zákazníkům
l *do řidičského oprávnění nemusíte investovat

Informace:
p. Jakoubek tel. 315 671 659, p. Trochta tel. 326 911 522
nebo na adrese: ČSAD Střední Čechy, a.s.
U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n. L.- Stará Boleslav 
https://youtu.be/2DQkKP0jjJc
e-mail: csadsc@csad-me.cz

Nabízíme:
l práci ve stabilní firmě s moderními autobusy 
l HPP i VPP, vhodné i pro důchodce
l zaměstnanecké jízdné i pro rodinu
l ubytování a široký sociální program
l diety za odpracovaný den, ústroj
l příspěvek na penzijní připojištění
l profesní vzdělávání
l iontové nápoje a vitamínové prostředky
l očkování proti chřipce

Až 40 000 Kč/měs. + 25 000 Kč při nástupu!
*Řidičák sk. D zdarma!

Melnicko_ridici_205x270:Layout 1  05.12.17  8:12  Page 1
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cO SE u NáS dějE

ČEČELicE 
Poupata pořádají jarní bál  Sdruže-
ní Poupata z Čečelic zve na svůj II. Pou-
patovský jarní bál v místní sokolovně. 
Tato skupina žen se dala dohromady 
před patnácti lety, kdy začaly chodit 
pravidelně cvičit. Kromě cvičení se od 
svého založení podílejí na zpestření 
Staročeských májů svojí účastí v prů-
vodech, zpěvem a tancem a jiných kul-
turních akcí. První představení Poupat 
bylo v roce 2009, kdy zatancovala na 
skladbu Poupata od Michala Davida. V 
sobotu 14. dubna ve 20 hodin zahájí bál 
slavnostní přípitek a vystoupení Pou-
pat. Nastane pravá zábava, kde k tanci 
i k poslechu zahraje tentokrát mělnická 
kapela BONUS.

ZELČíN
Čarodějnický rej v Zooparku 
 V sobotu 30. dubna od 15 hodin se 
bude v Zooparku slavit příchod májové-
ho období největším čarodějnickým re-
jem. Návštěvníci se budou moci těšit na 
jezdecké vystoupení zdejších „koňáků“, 
na projížďky na čarodějném valníku  
a děti na pohádkové představení pana 
Pohádky. Připravena bude čarodějnic-
ká dílnička, různé soutěže a spousta 
zábavy v podobě střelby z luku, líté 
boje na kládě, závody v pytlích i další 
aktivity. Letošní novinkou bude nafu-
kovací trampolína. Chybět nebude ani 
hudební vystoupení v podání kapely 
Mošňáci.  

TiŠicE
Nepůjdeme spát, budeme se bát  
Tišické KLUBko pořádá jubilejní desá-
tou taneční zábavu. Na své si přijdou 
hlavně všichni, kteří se rádi bojí. Hlasy 
ze záhrobí, záhadná zjevení, strašidelný 
klaun, cukrové lebky, zombie, upíři...  
a další bytosti ze strašidelných příběhů 
a hororů. To vše bude možno spatřit 
i zažít v sobotu 14. dubna od 20 hodin 
na sále na hřišti v Tišicích - Chrástě 
za doprovodu hudební skupiny PLUS. 
Určitě  se budou možná mnozí bát, ale 
především všichni se skvěle bavit a tan-
čit. Samozřejmě chybět nebude bohatá 
tombola, tradiční předtančení a půlnoč-
ní překvapení v podobě strašidelného 
hosta.

VELTRuSY
Jak se asi žilo na zámku před sto 
lety?  Vydejme se na návštěvu k hra-
běti a hraběnce. Nepotkáme sice žádné 
prince a princezny, ale podíváme se, jak 
na zámku žili poslední šlechtici, jak hos-
podařili anebo jak si užívali chvíle volna 
a zábavy. Program je určený nejmenším 
dětem, představí hraběte jako hospodá-
ře a lovce, s hraběnkou nahlédnou do 
jídelny a seznámí se s pěstováním je-
jích oblíbených květin. Akce pro školní 
výpravy pod názvem „Na zámku před 
sto lety“ probíhá od počátku února až 
do listopadu letošního roku. Prohlídku 
možno rezervovat na: edukace.veltru-
sy@npu.cz, nebo tel. 773 738 858 .

 Přesto se v prvních dubnových 
dnech někteří řidiči odjinud zlobili 
na čekání v dlouhé koloně na této 
silniční tepně ve směru do středu 
města. Fronta dosahovala od mos-
tu většinou až k distribuci Penny 
market proti zimnímu stadionu. Re-
alizátorská firma Strabag zde pro-
vádí od 3. dubna výměnu mostních 
uzávěrů. Na vozovce bylo několik 
míst, kde se asfalt „propadal“. Pro-
táhlým rygolům se nebylo možné 
pro frekvenci projíždějících vozidel 
vyhýbat a pérování vozidel po nára-
zu dost trpělo. 
 Doprava je nyní v tomto úseku 
řízena kyvadlově semafory. Uvede-
ný stav potrvá nejpozději do pon-
dělí 30. dubna 2018. Dílo bude mít 
hodnotu 1 999 855 korun bez DPH.
 Oprava se týká pěti nejvíce po-
škozených elastických dilatací. 

Na veškerých příjezdech do města Kralupy nad Vltavou jsou umístěny informační tabule, oznamující ome-
zení provozu na mostě T. G. Masaryka. 

oPRAVA Mostu V kRAluPech 
PotRVá Do konce DubnA

Pohled na aktuální situaci na 
kralupském mostě T. G. Masary-
ka, kde za běžného, neomezené-
ho provozu projede obousměrně 
za jediný den až 25 tisíc vozidel 
včetně kamionů.  Foto: her

Klub železničních cestovatelů převzal od 30. března provozování 
víkendového přímého vlaku Kokořínský rychlík, který bude jezdit 
každou sobotu a neděli až do konce října.

Vlak pojede z Prahy (Vršovice, Hlavní nádraží, Vysočany, Čakovice)  
v 8:30 hodin přes Všetaty na Mělník a odsud do Mšena.  Jeden vůz bude 
vyhrazen pro cyklisty.
 Z Mělníka bude vlak pokračovat v 9:49 hodin a do Mšena dorazí  
v 10:31 hodin. Ze Mšena se bude zpět vracet v podvečer – v 17.00 hodin, 
na Mělník přijede v 17:43 hodin a pokračovat do Prahy bude v 17:56 
hodin. 
Vlak, vedený historickou lokomotivou Bardotka, byl prvně k vidění na 
mělnickém vlakovém nádraží 30. března.   
 Mgr. Milan Schweigstill, 1. místostarosta města Mělníka

kokoŘínský Rychlík 
nejen PRo cyklotuRisty

Na těchto místech se po odstraně-
ní materiálu pod vozovkou pro-
vede výměna zálivek. Před čtvrt 
stoletím se tu například testovaly  
i speciální zálivky z velmi odolných 
kapalných polybutadienových kau-
čuků Krasol, které byly připraveny  
v blízkém Areálu chemických vý-
rob Kralupy.  
 J. Herain
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výprodej 
skladových zásob

se slevou 
až 70%

 PřiPRAVujEME 
PRO VáS NOVÉ 

VZORKY KOuPELEN.

Bližší informace na 
tel.: 315 670 054

Koupelnové 
studio

AKCE
deska sádrokarton 
GKB 12,5  
118 Kč/ks vč. DPH

zdivo Porfix 

sleVA
– 35%

www.koupelnystavsem.cz
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VELVARY
Medové odpoledne  Již ve starém 
Egyptě věřili, že včely jsou slzami boha 
slunce Ra. Vychutnat si lahodnou chuť 
medu mohli pouze vysoce postavené 
osoby. Byl totiž velice vzácný, drahý a 
ceněný. V papyrové knize egyptské medi-
cíny z období před 3500 lety je uvedeno 
nemálo receptů na léky, které obsahují 
med. I královna Kleopatra si dopřávala 
medové masky, aby omladila svoji pleť. 
První zmínky o medu v Evropě můžeme 
najít ve starém Řecku a Římě. To a mno-
ho dalšího se mohou zájemci dozvědět 
ve Velvarské Kostce v sobotu 21. dubna 
od 15 hodin. Proběhne zde přednáška o 
výrobě medu, ale i o životě včel, co se dá 
vše vlastně z medu získat a na co všech-
no je med dobrý. 
Pro jednoho odpad pro druhého po-
klad  Spolek Natvrdlí zve v sobotu 
28. dubna od 9. hodin na dobročinný 
blešák do Děkanského dvora, kde se na-
chází Areál volného času. Každý určitě 
bude mít doma nějaké věci, které již ne-
potřebuje, avšak se mohou nějak hodit, 
potěšit či dokonce obohatit sbírky těch 
ostatních. Prodejci rozloží své zboží  
a kupující si tak budou odnášet to, co se 
jim bude hodit a všichni budou odcházet 
s pocitem, že buď dobře prodali či dobře 
nakoupili a také přispěli k dobré věci. 
Poplatek ve výši 10% z prodané ceny 
zboží půjde totiž na podporu projektu 
Naše děti v Kongu.

BYŠicE - PříVORY
Otevření nového mostu odloženo 
 V září loňského roku byla uzavře-
na silnice z Byšic směrem na Přívory 
vzhledem k opravě mostu přes Košá-
tecký potok. Původně měly být veškeré 
stavební práce hotovy do konce března 
a doprava tak obnovena. Avšak vinou 
zimní odstávky došlo k tříměsíčnímu 
skluzu, a tudíž by most měl být koneč-
ně otevřen do konce června letošního 
roku. Předpokládá se tak, že již o prázd-
ninách bude obnoven i provoz mezi By-
šicemi a Přívory. 

NELAHOZEVES
Májová slavnost   V sobotu 19. květ-
na v 11 hodin vyjede valník s muzikan-
ty, aby projíždějíce obcí pozvali všech-
ny občany na Nelahozevské máje 2018. 
Konečným cílem bude prostor u místní 
hasičárny, kde bude probíhat přátelské 
posezení s dobrým jídlem i pitím. K po-
hodě kromě zmíněných muzikantů při-
spěje i taneční vystoupení žáků zdejší 
základní školy. Na ně i další nejmladší 
občany bude pamatováno pohádkovým 
představením v kulturním domě, kde 
jim místní ochotníci zahrají pohádku 
„Sněhurka a sedm trpaslíků“. Ta bude 
mít dokonce jakési pokračování večer, 
kdy bude uvedeno krátké představení 
pro dospělé pod názvem „Sněhurka po 
dvaceti letech aneb Co by se stalo, kdy-
by princ nepřijel…“ Vše vyvrcholí od 20 
hodin taneční zábavou, na které zahraje 
skupina PLUS. mar

Letos je tomu již 73 let, kdy v zimě 
roku 1945 došlo na Řepínsku k vý-
sadku skupiny pod vedením majora 
P. A. Kaniščeva a záhy zde začala 
působit partyzánská brigáda Národ-
ní mstitel. Hlavní náplní této sku-
piny byly především diverzní akce 
v této oblasti. Vzhledem ke zvětšu-
jícímu se počtu členů se plánoval 
letecký shoz zbraní, což způsobilo, 
že německé velení odhalilo pozice 
brigády. 24. dubna se do prostoru 
obce Zahájí začali stahovat silné 

německé oddíly s cílem tuto skupi-
nu obklíčit a zničit. Díky včasnému 
varování, a zřejmě špatnému časo-
vému sladění německých rojnic se 
však podařilo brigádě z chystaného 
obklíčení uniknout. K prudkému 
střetu ale došlo, když se tři členo-
vé oddílu – komisař Oskar Beneš, 
radista N. V. Vybornov a partyzán  
K. A. Andronov rozhodli vrátit zpět 
do úkrytu pod vsí. V nerovném boji 
s velkou přesilou nakonec padli. 
V místech jejich posledního odpo-

Společenská, kulturní a vojensko
-historická akce se díky svému ak-
tuálnímu poselství pro tradiční přá-
telství a spolupráci národů střední 
Evropy stala událostí i v evropském 
měřítku, jak o tom svědčí zájem 
návštěvníků z domova i z řady ev-
ropských zemí. Letos se uskuteční 
v sobotu 28. dubna a ani tentokrát 
se neobejde bez řady významných 
výročí. Při této příležitosti si připo-
meneme 100 let od konce 1. světové 
války a zároveň od poslední návště-
vy císaře Karla I. v Brandýse nad 
Labem – Staré Boleslavi. Dále to 
bude výročí stavovského povstání v 
roce 1618 a Vestfálského míru 1648 
a v neposlední řadě připomenutí ná-
vratu Palladia země české do zdej-

šího poutního chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v roce 1638. Akce se 
koná rovněž pod záštitou JCKV 
Karla Habsbursko-Lotrinského, 
vnuka posledního rakouského císa-
ře a českého krále. 
 V sobotu 28. dubna vyjede zvlášt-
ní parní vlak z Prahy-Braníka taže-
ný parní lokomotivou vyrobenou 
v polovině 20. století. V soupravě 
budou zařazeny historické vozy  
tzv. rybáky s dřevěnými lavicemi 
ze 40. let minulého století a bufe-
tový vůz, kde bude možné zakoupit 
drobné upomínkové předměty nebo 
lahodné pivo Ferdinand a malé ob-
čerstvení. Příjezd tohoto vlaku do 
Brandýsa nad Labem je 4 minuty 
před 11. hodinou.  mar

Tato událost se sice vymyká letošním kulatým osmičkovým výročím, 
avšak i tak je třeba si jí připomínat.

Audience u císaře Karla I. je již tradiční, každoroční historickou akcí. Město i zámek Brandýs nad Labem si 
tak připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s hlavním proudem českých dějin, s královskou tradicí zemí 
Koruny svatováclavské a s panovnickým rodem Habsbursko-Lotrinským od roku 1547 až do roku 1918, 
kdy zámek patřil poslednímu císaři středoevropské monarchie a českému králi, blahoslavenému Karlu I.

PŘiPoMeneMe si uDálosti 
let 1945 nA ŘePínsku

nA AuDienci u kARlA i. 
histoRickýM VlAkeM

činku byl vybudován pomník, u ně-
hož se každoročně koná pietní akt 
k uctění jejich památky.
 Obec Chorušice, město Mělník, 
mělnická organizace Českého sva-
zu bojovníků za svobodu a Česko-
slovenská obec legionářská pořádá 
pietní setkání u pomníku těchto 
padlých hrdinů v úterý 24. dubna 
od 16 hodin.
 Jak se již stalo tradicí, součástí 
vzpomínkového aktu bude i ukáz-
ka bojové techniky ze sklonku II. 
světové války. Zájemci si tak zde 
budou moci prohlédnout vozidlo 
německé pěchoty, různé typy vo-
jenských motocyklů, palné zbraně 
a další vojenskou techniku, jenž 
zde předvedou členové SPVH 
z Jablonce nad Nisou. Pietní akt 
zahájí koncert dechové hudby a po 
položení květin budou proneseny 
slavnostní projevy přítomných hos-
tů. Následovat bude kulturní pro-
gram, na kterém vystoupí žáci ZUŠ 
Mělník. 
 Pro mělnické účastníky bude 
přistaven autobus u Tyršova domu 
a odjíždí se v 15.45 hodin.
 Tímto setkáním si připomeneme 
památku všech, kteří položili své 
životy za osvobození naší vlasti. 
Třebaže od těchto událostí již uply-
nula dlouhá doba, přesto je nutné si 
to stále připomínat. Neboť lidská 
paměť bývá někdy krátká. 
 mar

Památník padlých partyzánů Foto: archiv autora
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Doplnění několika informací k plánovanému ZEVO Horní Počaply. V současné době probíhá EIA a vzhledem ke kvalitě projektu, předlo-
ženým dopadům na ŽP a potřebě spalovny odpadů ve Středočeském kraji nelze předpokládat v rámci procesu EIA komplikace, myšleno ze 
strany KÚSK. Věc druhá je, že záměr není např. v souladu s územním plánem Horních Počapel.

ZeVo hoRní PoČAPly – DoPRAVA

S čím se ale dosud nikdo na půdě 
Středočeského kraje nezabýval je do-
prava do ZEVO. Starostové v oko-
lí se bouří a informovanost je takřka 
nulová. Ohledně dopravy víme pouze, 
že KSÚS byla pověřena vypracová-
ním studie dopravního řešení. Studií 
máme požehnaně, nutné jsou projek-
ty ke stavebnímu řízení a realizace.
ČEZ vypracoval v rámci podkladů 
pro EIA i dopravní studii (Dopravní 
model ZEVO Mělník). Z této studie ve 
stručnosti vyplývá několik podstatných 
závěrů. 
 Železniční doprava je podmíněna 
vznikem překládacích stanic: 

 V krajské koncepci „Překládací�
stanice�odpadů�ve�Středočeském�kraji�
ve� znění� r.� 2016“ se nehovoří o pěti 
překládacích stanicích, nýbrž o sedm-
nácti, přičemž pouze dvě jsou reálné. 
Překládací stanice nevznikají, soukro-
mé subjekty (svozové firmy, ČEZ) se 
nechtějí na jejich budování a provozu 
podílet, zbývají obce. S ohledem na 
investiční a provozní náklady, složi-
tost administrace, absence know-how, 
nutnosti změny územních plánů a další 
legislativní komplikace lze předpoklá-
dat, že stanice v horizontu let nevznik-
nou. Ovšem i kdyby vznikly, tyto sta-
nice budou sloužit následovně:
 Ve všech uvažovaných případech 
železniční přepravy je uvažováno 
s železničními překladišti pouze 
jako o druhém stupni překládky, tj. 
primární překládka odpadů ze svo-
zových automobilů bude uskutečňo-
vána v rámci svozové oblasti na pri-
márních překládacích stanicích, kdy 
bude odpad přeložen do velkoobje-
mových kontejnerů a přepraven ná-
kladními automobily do železniční 
stanice, kde proběhne sekundární 
překládka.
 Těchto překládacích železničních 
stanic je pět, Kladno, Mladá Bole-

slav, Beroun, Benešov, Ratboř.  
 Tudíž svozové auto odveze odpad 
na překládací stanici, tam se přetřídí 
a přesype do kontejneru a další náklad-
ní auto kontejner odveze na železnici. 
Výpočty, které předkládají, že 50 % 
návozu SKO bude železnicí, počítají 
pouze finální dopravu do ZEVO, ale 
ve skutečnosti i za předpokladu, že 
železnice bude integrovaná, najezdí 
auta s odpadky mnohonásobně více 
kilometrů po našich silnicích, a to ještě 
tam a zpět. To vše budou muset samo-
správy/občané zaplatit.
 Dále Studie předkládá, že jediným 
možným kontejnerovým systémem 

je ACTS, přičemž jediným možným 
provozovatelem a vlastníkem jednot-
livých prvků systému ACTS je spo-
lečnost AWT. Nic proti nikomu, ale 
argument, že obce se vymaní z rukou 
kartelů a monopolů svozových fi-
rem je lichý. Obce spadnou do rukou 
AWT a ČEZu bez jakékoliv možnos-
ti změny (technická závislost). Nadto 
si buď obce budou provozovat své 
svozové vozy a překladiště (nereál-
né, již s ohledem na naši legislativu 
a pronásledování starostů v rámci 
střetu zájmů ve vztahu k jakékoliv 
provozní činnosti), nebo budou muset 
zaintegrovat svozové firmy, nejspíše ty 
stávající. Místo jedné smlouvy budou 
tedy smlouvy čtyři (svozová firma, 
překladiště, AWT, ČEZ). Kdo toto kdy 
zaplatí?
 I proto Dopravní studie ČEZu počí-
tá s využitím především automobilo-
vé, silniční dopravy a vzhledem k výše 
uvedenému se obávám, že jde o jediné 
v dohledné době reálné řešení.  Zaměř-
me se tedy na nejreálnější variantu – 
trasa C.
 Trasa C - využívá trasu podél želez-
niční trati až na silnici III/24636 (do 
Podvlčí), dále po této komunikaci na 
silnici III/24636 (Cítov - Dolní Beřko-

vice) k obchvatu Cítova; obchvatem 
Cítova se napojuje na II/246 s dalším 
směrem dopravy po II/246 směr Bro-
zánky - silnice I/16. V rámci návrhu 
trasy C je využíváno platných územ-
ních plánů dotčených obcí a veřejně 
prospěšných staveb v ZÚR StK. Je 
tedy počítáno i s obchvatem Horních 
Počapel v souvislosti s vyvolanou 
dopravou od Bechlína a od Hněvic. 
Dále je počítáno i s napojením ochvatu 
Křivenic na novou komunikaci podél 
železniční trati pro odlehčení dopra-
vy především v Dolních Beřkovicích 
a Vliněvsi.
 Podotýkám, ani jeden ze zmiňova-
ných obchvatů (Cítova, Křivenic, Po-
čapel, Brozánek, Liběchova a úseku 
Libiš-Mělník) není v realizaci ani jí 
blízek. Jde o stavby, které by měl re-
alizovat Středočeský kraj. Stejně tak 
není v realizaci obchvat města Mělník 
či koridor vysokorychlostní tratě Pra-
ha-Lovosice, úsek Praha-hranice kra-
je. Nadto je uzavřen jediný most přes 
Labe, ve Štětí, a bude muset být nahra-
zen novým. 
 Studie tedy řeší bezprostřední okolí 
ZEVO, ale již neřeší širší okolí, které 
ponese srovnatelný nárůst dopravy, 
a to především město Mělník a silnice 
1/16. Již v současné době je tato komu-
nikace naprosto přetížená (pro příklad 
roční průměr denních intenzit RPDI 
v roce 2015 = 4 255 voz/den)! Silnice 
je ve špatném stavu a údržba ŘSD je 
úsměvná. Obce jsou doslova rozděle-
ny, místy bez možnosti přejít z půlky 
obce do druhé, pravidelně dochází ke 
střetům vozidel s domy (např. Jizerní 
Vtelno). Obchvat silnice 1. třídy 1/16 
je již desítky let v plánech, viz. ZUR:
•    Koridor silnice I/16: úsek R10 

(MÚK Kosmonosy) – Židněvěs
•    Koridor silnice I/16: obchvat Su-

korad a Března u Mladé Boleslavi

•    Koridor silnice I/16: obchvat Jizer-
ního Vtelna

•    Koridor silnice I/16: obchvat Bez-
na 

•    Koridor silnice I/16: obchvat Byši-
ce, Liblice

•    Koridor silnice I/16: obchvat Vyso-
ká Libeň, Mělnické Vtelno, Radouň

•    Koridor silnice I/16: Malý Újezd 
(Vavřineč)

 Z uvedeného jasně vyplývá, že ani 
za deset let nebude dopravní infra-
struktura připravena na to, aby mohlo 
být ZEVO zaváženo z celého Středo-
českého kraje. A je zcela jisté, že bez 
dopravní infrastruktury není možné tak 
potřebné ZEVO plnohodnotně obcemi 
využívat.
 Na závěr citace z Dopravní studie:
Pro posuzování souvisejícího vlivu do-
pravy se záměrem ZEVO Mělník (vliv 
na ovzduší, vliv na akustickou situaci) 
byla zvolena trasa C dopravy, i když je 
zřejmé, že žádná z uvedených tras 
není stabilizovaná. 
 Konečné řešení je v kompeten-
ci Krajského úřadu Středočeského 
kraje, kdy v rámci procesu dle zákona 
100/2001 Sb. bude vyhodnocen vliv 
nové dopravní infrastruktury na kvali-
tu ovzduší a akustickou situaci včetně 
související dopravy se ZEVO. 
 Dále je předpokládáno, že nová sil-
niční komunikace bude vybudována 
v kat. S9,5/80 jako silnice III. třídy.
 Nedá mi připomenout, že nikdo 
nezmínil nutnost synchronního posou-
zení dopravního vlivu ZEVO a nově 
vznikajících hal při D8. Dálnice D8 
dopravu neunese, bez obchvatu Pra-
hy je takové navýšení dopravní zátě-
že nemyslitelné, neboť vše odskáčou 
středočeské obce. Je nutné uvažovat 
koncepčně a do dopravního řešení za-
hrnout stát i Prahu. 
    Jana Poláková

oblast Vymezení oblasti 
- území jednotlivých oRP 

Předpokládané 
umístění 

překládací stanice 

I Příbram, Sedlčany, Dobříš, Hořovice 70 %, 
Beroun 20 %, Černošice 70 % 

Mníšek pod Brdy 
Příbram

II Votice, Benešov, Vlašim, Říčany, Kutná Hora 35 % Trhový Štěpánov 

III 
Český Brod, Kolín, Kutná Hora 65 %, Čáslav, 

Poděbrady, Nymburk, Brandýs 
nad Labem-Stará Boleslav 15 % 

radim 

IV Beroun 80 %, Hořovice 30 %, Černošice 20 %,  
rakovník, Kladno 95 %, Louny 95 %, Slaný 20 % Lány 

V Mnichovo Hradiště, Mladá Boleslav 90 %, Lysá nad 
Labem, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 40 % Mladá Boleslav 

VI 

Louny 5 %, Lovosice, Litoměřice, Česká Lípa 25 %, 
roudnice nad Labem, Kralupy nad Vltavou, 
Neratovice, Mělník, Slaný 80 %, Kladno 5 %, 
Černošice 10 %, Brandýs nad Labem-Stará 

Boleslav 45 %, Mladá Boleslav 10 % 

přímý svoz 

Jana Poláková
starostka obce Byšice
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Sobota 28. dubna bude patřit zahá-
jení festivalu všestrannosti v umění 
„Art Jam 2018“. Od 16 hodin se zde 
představí muzikanti, u nichž hudba 
není jedinou profesí. Bude to Mar-
tin Evžen Kyšperský, který se vě-
nuje i herectví, moderátorství, píše 
poezii a hudební texty. Jeho skupina 
Květy byla téměř za všechna alba 
třikrát nominována na cenu Anděl, 
a v roce 2016 také tuto cenu získala. 
Coby herce jej mnozí znají napří-
klad ze seriálu „Případ pro pro exor- 
cistu“, také napsal knížku pro děti 
a píše poezii a hudební texty mimo 
jiné i pro Lenku Dusilovou.
 Duo Dorota Barová a Josef 
Ostřanský mají za sebou bohatou 
hudební kariéru v různých seskupe-
ních. V projektu Kuzmich Orchestra 
spojili své síly, které charakterizují 
zvuky kytar a samplů a hlavně je-
dinečný hlas Doroty Barové. Josef 
Ostřanský rovněž používá konstruk-
ce elektronických samplerů a synte-
tizérů, které sám vytváří a modifiku-
je, a tím dosahuje zcela originálního 
zvukového pojetí skladeb. 
 Frontman kapely Původní Bureš 
zvaný „Fumas“, vlastním jménem 

Jaromír František Palme, hra-
je také sólově nebo se svou ženou 
Danou, a tuto písničkářskou tvorbu 
představí i zde. Jako výtvarník se 
Fumas věnoval v devadesátých le-
tech především kreslenému humoru 
a od počátku tisíciletí dával přednost 
ilustraci. Kreslí tuší a maluje olejo-
vými barvami. 
 Jana Šteflíčková je česká pís-
ničkářka a herečka. Hrála v Zápa-
dočeském divadle v Chebu, nyní 
je členkou souboru Studia Ypsilon 
a Sdružení osamělých písničkářů. 
Charakterizuje ji bezprostřední ko-
munikace s diváky, hravost, spon-
tánnost a osobitá, netradiční hra na 
kytaru. 
 „Cermaque“ alias Jakub Čermák 
dosud vydal tři básnické sbírky a pod 
jménem Cermaque již sedm autor-
ských hudebních alb. Za alba Gravi-
tace a Neboj byl nominován na cenu 
Anděl. Věnuje se také videoprojekci. 
Například za klip k písni „Loďky“ 
skupiny Zrní byl rovněž nomino-
ván na cenu Anděl 2014. Z cesty po 
Evropě s Iamme Candlewick vznikl 
dokumentární film „Skok do vody”. 
 mar

Po jarním cyklu komorních koncertů proběhne v mělnické Galerii  
Ve Věži třetí ročník festivalu „Art Jam 2018“. Opět představí umělce, 
kteří jsou nejen originálními hudebníky, ale i výtvarníky, divadelníky, 
spisovateli či vynikají v dalších uměleckých profesích. 

FestiVAl 
VšestRAnnosti 

Ve Věži 

   Máte výhrady k práci zastupitelů, obecního či městského úřadu?    Napište nám. 
   Rádi vám pomůžeme vaše problémy řešit.    melnicko@melnicko.cz 

ResPonDeo PoMáhá 
inteRVenČní centRuM PoMáhá 

osobáM ohRoženýM DoMácíM násilíM
Najdete nás na adrese: 

Sirotkova 1242 (budova bývalého Telecomu), Mladá Boleslav, 
možné jsou i terénní konzultace. Telefonické konzultace 

Po – Pá od 8,00 – 16,00 hod. tel. 775 561 881,
 obeti@respondeo.cz

„K�lékaři�na�ošetření�jsem�nikdy�ne-
šla.�Styděla�jsem�se,�že�mám�modři-
ny�od�svého�muže.�Nic�jsem�neřekla�
ani�mámě,�ani�téměř�dospělému�sy-
novi.�Styděla�jsem�se�za�to,�co�se�u�
nás�doma�děje,�že�s�manželem�i�tak�
stále�ještě�jsem,�že�jsem�nenašla�sílu�
a�odvahu�od�něj�odejít.�Styděla�jsem�
se�přiznat,�že�se�ho�bojím.“�
 Takto a podobně znějí první slova 
obětí domácího násilí, říká poradky-
ně intervenčního centra Respondeo.
Intervenční centrum Respondeo 
spolupracuje s osobami ohroženými 
domácím násilím. Nabízí psychoso-
ciální poradenství, sociálně právní 
poradenství, nehmotnou podporu, 
doprovody i psychoterapie, vše bez-

platně. První kontakt často probíhá 
po telefonu, nebo osobně na poboč-
kách intervenčního centra – Mladá 
Boleslav, Nymburk, Kolín. 

KLIENT NEMUSÍ 
UDáVAT SVé JMéNO. 

 Termín osobní konzultace je 
vhodné domluvit předem, aby měla 
poradkyně časový prostor.
 Poskytovaná služba Intervenč-
ní centrum Respondeo je finančně 
podpořena z projektu Podpora vy-
braných druhů sociálních služeb ve 
Středočeském kraji a městy Nym-
burk, Mladá Boleslav, Kolín a Měl-
ník.

ILUSTAČNÍ FOTO

ZAHRADNICKÉ 
PUTOVÁNÍ

ZAHRADNICKÉ 
PUTOVÁNÍ

Pořádající fi rmy

ČESKÁ 
ZAHRADNICKÁ 

AKADEMIE 
MĚLNÍK ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK

25. – 26. KVĚTNA 2018 (9:00-17:00) 
POZNEJTE  ŠPIČKOVÉ FIRMY V ZAHRADNICKÉM 
OBORU A ŠKOLU, KTERÁ VÁS NA ZAHRADNICKÝ 
OBOR RÁDA PŘIPRAVÍ

Více informací na:  www.zas-me.cz  

Chutnými 
CHŘESTOVÝMI POKRMY 

potěší zájezdní 
hostinec v Obříství 

NA ŠTĚPÁNĚ.

Zákulisí úspěšných zahradnických fi rem

Setkání s předními zahradnickými odborníky

Nabídku řešení, kam po základní škole

Bohatý doprovodný program  

OBORU A ŠKOLU, KTERÁ VÁS NA ZAHRADNICKÝ 

Chutnými 
CHŘESTOVÝMI POKRMY
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www.autohelus.cz

Telefon:  373 333 361, 777 979 763
e-mail: info@autohelus.cz

prodej užitkových vozidel
autorizovaný servis

prodej náhradních dílů
e-shop

Telefon: 373 333 361, 777 979 763
e-mail: info@autohelus.cz

prodej stavební 
a zemědělské techniky

autorizovaný servis
prodej náhradních dílů

www.helustechnik.cz 

ResPonDeo PoMáhá 



AKTUÁLNĚ             MĚSÍČNÍK MĚLNICKO   14

   chcete se podílet na vzniku měsíčníku Mělnicko?  Hledáme schopné dopisovatele.   Napište nám. 
   melnicko@melnicko.cz 

LidÉ BděTE, ANEB BAcHA NA HYPOTÉKY – ČáST ii. 
NAPSALi NáM

Příběh pokračuje s vaším přispě-
ním…černočerná tma

„V� předchozím� díle� „Růžové� brý-
le“:�jsme�se�mohli�dozvědět,�že�naši�
mladí� zamilovaní� neunesli� tíživou�
finanční� situaci� spojenou� s� naro-
zením� dítěte,� splátkou� hypotečního�
úvěru� a� finanční� kolaps� znamenal�
i�začátek�konce�vztahu.
� Naše�novomanželka,�nazvali� jste�
ji,� vy� čtenáři,� Eva,� žije� nyní� sama�
se� svým�dítětem�v�bytě,�na�který� si�
novomanželé�vzali�společně�hypoté-
ku.�Manžela�jste�pojmenovali�Adam�
a�dítě�jste�pokřtili�na�Mikuláše.
� Eva�nyní� s�Mikuláškem�bydlí� ve�
„svém“� bytě,� který� vlastní� společ-
ně�a�nerozdílně�s�Adamem.�Do�bytu�
občas� dochází� její� milenec� Tonda,�
který�je�zatím�ženatý,�má�dvě�nezle-
tilé�děti�a�žádné�finanční�prostředky�
a� tudíž�nemá�z�čeho�Evě�přispívat,�
kromě� jakési� „tělesné� a� duševní�
podpory“…�
Adam� se� narychlo� přestěhoval� ke�
svým�rodičům�do�bytu�2+1.�

 zPříběh pokračuje….
� Rodiče� Evy� se� rozhodli,� že� ne-
budou� dceři� ani� vnukovi� přispívat,�
neboť�si�prý�Evička�situaci�zavinila�
sama.� Evička� pobírá� pouze�mateř-
ský�příspěvek,�avšak�na� žádné� jiné�
sociální�dávky�nemá�nárok,�protože�
je� majitelkou� vysněného� bytu.� Po-
kud� se� dostanete� do� tíživé� situace,�
tak�byste�měli�vědět,�že�nárok�na�ja-
kékoliv�příspěvky�máte� za�podmín-
ky,� že� nevlastníte� žádný� movitý� či�
nemovitý�majetek.�Tento�požadavek�
však�ve�většině�případů�splní�pouze�
tzv.�„nepřizpůsobivý“,�těm�pak�stát�
hradí�od�bydlení�až�po�další�potřeby�
téměř�vše.�Nato�ale�Eva,�z�výše�uve-
dených�důvodů,�nedosáhne.
� Adam�zatím�přispívá�pouze�část-
kou�1�500�Kč�na�Mikuláška,�a�to�ze-
jména�z�důvodu,�že�mu�Eva�nechce�
synka�půjčovat.�
� Protože�Adam�do�svého�vlastního�
bytu� nesmí,� rozhodl� se,� že� nebude�
platit� ani� hypotéku,� stejně� tak,� že�
nebude� přispívat� na� náklady� spo-
jené� s� užíváním� bytu.� Tedy� jak�my�
staří�říkáme�na�činži.
� Adam� podal� návrh� na� rozvod�
manželství,�avšak�zatím�nebylo�na-
řízeno� ani� stání.� Banka,� která� po-
skytla� oběma�manželům� půjčku� na�
byt,�však�už�zasílá�výhružné�dopisy�
a� pracovníci� banky� velmi� neoma-
leně� několikrát� denně� bombardují�
Adama� i� Evu� k� zaplacení� dlužné�
částky.� Zároveň�banka�upozorňuje,�
že�předmětnou�hypotéku�pro�řádné�
nesplácení,� zesplatní.� Adam� pro-

střednictvím�svého�právního�zástup-
ce�zašle�Evě�návrh,�aby�se�jejich�byt�
prodal,� a� tím� se� uspokojila� zcela�
nebo� z� výrazné� části� pohledávka�
banky.�Eva�tento�návrh�vnímá�jako�
další� podraz� ze� strany�Adama,� ne-
boť�je�v�situaci,�že�nemá�možnost�se�
kamkoliv�jinam�přestěhovat.�Nebyla�
by�schopná�platit�žádné�nájemné.
� Tato� odpověď� pochopitelně� roz-
čílila� Adama� do� ruda.� Oba� mladí�
lidé�se�najednou�ocitli�v�neřešitelné�
situaci�a�jejich�krásný�vztah�vzal�za�
své.�
� Základní�předpoklad�k�možnému�
vztahu� je� bezesporu� důvěra,� ta� je�
načisto� pohřbena.� Každá� ze� stran�
sporu� vnímá,� že� rozpad� rodiny� za-
vinil�ten�druhý.�Při�objektivním�po-
souzení,�však�lze�těžko�najít�prapří-
činu�tohoto�rozkolu.�
� Z�pohledu�Evy� i� z�pohledu�Ada-
ma�se�jeví�věci�úplně�jasně.��Základ-
ním�důvodem�pro�krach�manželství,�
však�bylo�neuvážené�finanční�zatíže-
ní�rodiny�od�samého�počátku.�
� Rodina�přestala�fungovat,�proto-
že�Adam�byl�neustále�v�práci,�una-
vený�a�podrážděný�a�neměl�náladu�
ani� čas� pečovat� o� vztahy� k� rodině.�
Eva�si�tento�fakt�posoudila�jako�ne-
schopnost�Adama,� být� tím,� kterého�
předtím�milovala.
� Náš�stát�deklaruje,�jak�je�důležité�
pomoci�mladým,� tvrdí,� jaký�důleži-
tý� význam�má� pro� naši� vlast� slovo�
rodina�a�jak�je�důležité�podporovat�
rodiny�s�dětmi.�Stát�v�tomto�ohledu,�
však�nedělá�vůbec�nic,�a�proto�náš�
národ�vymírá.�
� Hlavní,� co� postrádá� naše� země,�
jsou� sociální� byty.� Obecní� úřady,�
které� disponují� obecními� byty,� tyto�
pronajímají� za� tzv.� tržní� nájemné.�
K� těmto�bytům� se� lze� dostat� pouze�
prostřednictvím�tzv.�obálkových�me-
tod,�kde�výše�nájemného�je�jediným�
kritériem�pro�získání�bydlení.
� Část� nájemného� bytového� fondu�
byla� zprivatizována� a� je� nenávrat-
ně� ze� státních� rukou�pryč.� Stát� vy-
nakládá�nesmyslné�výdaje�a�dotuje�
v� soukromém� sektoru� nesmyslné�
projekty,�místo�toho,�aby�se�soustře-
dil� na� to,� co� naše� země� potřebuje�
nejvíce.� Tedy� spokojené� obyvatele.�
Stát� se� nemusí� starat� o� ty� dobře�
zajištěné,� a� dokonce� by� jim� neměl�
vyplácet�ani�žádné�dávky.�Stejně�tak�
by�neměl�vyplácet�důchody�bohatým�
důchodcům,�kteří�mají�majetek�v�řá-
dech�několika�miliónů,� jako�napří-
klad�pan�Drahoš,�který�má�důchod�
cca�37�000�Kč.�Naše�země�se�musí�
především�starat�o�slušné�lidi,�kteří�
mají� do� žlabu� hluboko,� avšak� řád-

ně� pracují� a� dodržují� zákony� této�
země.� Těchto� lidí� je� totiž� úplně� ze�
všech�nejvíc.�Je�nutné�umět�rozlišit�
mezi� sociálně� slabými� a� sociálně�
nepřizpůsobivými.�Ti,�kteří�jsou�ne-
přizpůsobiví,�musí�stát�také�podpo-
řit.� I� ti� nepřizpůsobiví�musí� dostat�
ošacení,� jídlo� a� právo� k� přespání.�
Pokud�se�ze�sociálně�nepřizpůsobi-
vého�však�stane�sociálně�slabý,�tedy�
občan,� který� splňuje� výše� uvedené�
podmínky,�měl� by�mít� tento� občan�
právo�na�bydlení�v�intencích�odpo-
vídající�naší�době.�O�to,�aby�se�stát�
postaral�o�výše�uvedené�změny,�roz-
hodujeme�my,�voliči,�stejně�tak,�ja-
kým�způsobem�a�do�čeho�se�budou�
veřejné�prostředky�investovat.�
� Pokud� chceme� patřit� k� zemím,�
jež� nám� jsou� dávány� vzorem,� mu-
síme� se� podívat� na� jejich� bytovou�
a� sociální� politiku.� Jsem� přesvěd-

čen,� že� pokud� bychom� se� zaměřili�
na� základní� problémy� a� zamezili�
odlivu�veřejných�financí�do�bezúče-
lových�dotací,�určitě�by�se�tyto�pro-
středky�našly.
� Tak�jako�v�každé�společnosti,�jak�
jsem�uvedl,�byli,�jsou�a�budou�velmi�
bohatí,� bohatí,� chudí� i� když� slušní�
a� chudí,� ti� neslušní.� Musíme� dát�
perspektivu� a� šanci� těm� slušným,�
chudým.�O�ostatní�se�starat�nemu-
síme� a� věřte,� že� i� ti� velmi� bohatí�
a� bohatí� budou� s� tímto� konceptem�
souhlasit.�Tak�totiž�vypadá�sociální�
stát�v�21.�století.

 zPokračování přístě…
� A� proto� pište,� protože� z� Vašich�
podnětů� budeme� dál� příběh� Evy,�
Adama,� Mikuláška� a� Tondy� rozví-
jet… 
  Váš redaktor z leknutí

 Miloš Hora

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

  Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny

 

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

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

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

PO – ČT    09:00–13:00   13:45–18:00, PÁ    09 ––13:00   13:45 15:00
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449 Seventh heaven

1216 Mexica granatit
35 druhů převislých rostlin

167M Medvědí čeSnek

1062F White galore

3031 kleopatřina jehla
trvalky a okrasné trávy 
v 90 druzích

3225 bella roSa
48 druhů velkokvětých
a drobnokvětých chryzantém

1245 ariSto Schoko
20 druhů grandiflor

1028F euruption

1007 royal red  
koMule davidova
v 10 barvách, celkem 60 druhů 
okrasných keřů

1169 MiMoSa
v nabídce 7 druh s vůněmi ovoce

039S SurFínie – night Sky106ch Ženšen korejSký

361 lady boothby
mrazuvzdorná

2056 Zedlovec kanadSký
v nabídce je více než  
30 druhů jehličnanů

168 Mandevila
v pěti barvách

074p Million bellS
calibrachoa

při návštěvě Zahradnictví obdrŽíte ZdarMa katalog S více neŽ 1500 FotkaMi

Zahradnictví tomáš petro | Na staré cestě 3741, 276 01 Mělník – Mlazice
mobil: +420 602 223 614 | +420 736 608 327 | info@fuchsie.cz | www.fuchsie.cz

prodejní doba: po - pá 8.00 – 17.00 hodin | od 1. 3. – 31. 5. So, ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

Zahradnictví

27,-
od

29,-
od

29,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

27,-
od

V nabídce celkem 950 kultiVarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuVzdorných 

Více než 100 druhů léčiVých bylinek, Velký Výběr balkónoVek

27,-
od

27,-
od

27,-
od

59,-
od

65,-
od

65,-
od

20,-
od

27,-
od

balzamíny, verbeny, scaevoly, pařížšké kopretiny,  
bacopy a mnoho dalších

Vás srdečně zve 
na jarní nákup do samoobslužného skleníku za skVělé ceny.  

při nákupu nad 500,- navíc obdržíte dárek ve formě speciálního hnojiva.

Rostliny zasíláme také na dobírku, navštivte náš e-shop na www.fuchsie.cz

a Více než 120 druhů pelargonií...
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    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

V pondělí 23. dubna 1913 se v Nádražní ulici,  kousek od neratovického  
vlakového nádraží, kde její otec dělal výpravčího, narodila filmová he-
rečka, muzikálová i operetní zpěvačka a šansoniérka Ljuba Hermanová.  

ljubA slAVí 105 let

hRnČíŘskÉ slAVnosti nA ZáMku 

Zásluhou její maminky, zapálené 
divadelní ochotnice, se od malička 
seznamovala s prkny, která zna-
menají svět. Po absolvování gym-
názia se s úspěchem přihlásila na 
konzervatoř. Na tu však nenastou-
pila a odešla ve svých 17 letech do 
smíchovské Arény. Jako herečka 
a skvělá sopránová zpěvačka pro-
šla desítkou pražských a mimo-
pražských divadel a scén, pobýva-
la v Bratislavě, Vídni, u Wericha 
s Voskovcem v Osvobozeném diva-
dle a  několik sezon také u Oldřicha 
Nového. 
 Je obdivuhodné jak si Ljuba 
Hermanová, tehdy již ve zralém 
věku, porozuměla s nejvýrazněj-
šími představiteli mladé umělecké 
a především divadelní generace še-
desátých let. Byl to Václav Havel 

s Miroslavem Macourkem, kteří ji 
v divadle Na Zábradlí vzdali holt  
v  recitálu „Nejlepší rocky paní 
Hermanové“,, či posléze Ludvík 
Kundera a Milan Uhde v Divadle 
Večerní Brno a také i v legendár-
ním SEMAFORU.
 Její obdivuhodnou předválečnou 
a poválečnou uměleckou dráhu, 
přerušenou jen nucenou odmlkou 
v době protektorátu, si připome-
neme 23. dubna položením květin 
a tichou vzpomínkou před její mo-
zaikou u vchodu do společenského 
domu a především představením 
„ŽENSKÁ S ČERTEM V TĚLE“, 
které se koná od 19.00 v malém 
sále Společenského domu Nerato-
vice. Za klavírního doprovodu Ma-
těje Vody se představí Jana Herma-
chová a Jiří Klem. 

Nádvoří zdejšího renesančního zámku opět ožije o víkendu 21. a 22. 
dubna čilým ruchem. Už mnoho let totiž znamená měsíc duben, že se 
zde konají Hrnčířské slavnosti a ne jinak je tomu i letos. 

Kromě tradičních lákadel v podobě 
jarmarku s rozmanitými řemeslnými 
výrobky, pestrého programu pro děti, 
hudby, sladkých i slaných dobrot  
a Lobkowiczkého vína se návštěv-
níci mohou  těšit na novinku! A to 
je cesta stylovou parní lokomotivou 
jako za časů Ferdinanda Zdenka, 10. 
knížete z Lobkowicz! Vlak vyjíždí z 

nádraží Praha-Braník v sobotu 
 21. dubna v 8:50 hodin a ze zám-
ku odjíždí 17:09 hodin. Avšak to 
není vše, neboť ať někdo přijede 
parní lokomotivou nebo jiným vla-
kem Českých drah, získá při předlo-
žení jízdenky 30% slevu na vstupné.  
A určitě si to každý užije, neboť pro-
gram bude skutečně pestrý. 

Exponáty z minulého ročníku. Foto: BM

jAZZoVá ZAhRADA 
V neRAtoVicích ZAhájí seZónu 
Jazzová zahrada Na Staré štaci v Libiši se již stala cílem milovníků 
jazzu, swingu, ale i country, kteří se zde opět sejdou 30. dubna. 

Celý program bude věnován především čarodějnicím. Ty malé se během 
odpoledne a podvečera mohou zúčastnit pestrých soutěží a nejlepší z nich 
dosáhne na titul „Miss čarodějnička 2018“. Ostatní návštěvníci se mohou 
věnovat opékání špekáčků, konzumování dalších pochoutek a příjemným 
posezením u ohně. Hlavní náplní bude samozřejmě poslech skvělé muzi-
ky v podání všem známé zpěvačky Darji Kuncové za doprovodu domácí-
ho Revival Swing Bandu Praha. Akce je současně pozvánkou na jubilejní  
30. ročník jazzového festivalu „Salon tradičního jazzu“, který proběhne  
1. a 2. a 9. června. 
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VelikonoČní jARMARk V Mělníku

                                   jíZDenky PiD 
nA kAžDÉ PoklADně oD 1. 4. 2018 

V sobotu 31. března se od časného rána náměstí Míru naplnilo stánky  
s nejrozmanitějším zbožím. Velikonoční jarmark, který tak zahájil  
letošní sezonu farmářských trhů, měl co nabídnout. 

Návštěvníci mohli ochutnat a na-
koupit výborné uzeniny, domácí 
sýry, různé pomazánky, dát si za-
bíjačkový guláš či polévku. Ne-
chyběly kvalitní produkty vinařů či 
pivo z Podřipského pivovaru. Jaký 
by to byl velikonoční jarmark bez 
kraslic, pomlázek a nejrozličnějších 
dekoračních předmětů. K nim bylo 
možno si nakoupit i koláče, sladké 
pečivo a další cukrářské výrobky. K 
dobré pohodě přispělo vystoupení 
Staropražských pardálů s pestrým 
repertoárem, kde nechyběla ani ta 
známá „masarykovská“ 

písnička „Ach� synku,� synku…“ či 
známé tóny „Vltavy“. Bylo pama-
továno i na nejmladší návštěvníky, 
kteří se kromě konzumace zmíně-
ných dobrot mohli povozit na histo-
rickém kolotoči.
 Ačkoli zprvu obloha nevěstila nic 
dobrého, nakonec se mezi mra-
ky objevilo i sluníčko.
mar

 Cesta vlakem díky tomu zlevní i 
o více než polovinu. Ještě více pak 
ušetří cestující, kteří přestupují na 
autobus. „Při� cestě� z� Mělníka� do�
Nymburka� stojí� obyčejná� jízden-
ka�Českých�drah�76�Kč�a�se�slevou�
IN25� zaplatí� cestující� 57� korun.�
Pokud�však�použije�třípásmovou�jíz-
denku�PID,�vyjde�ho�cesta�na�pou-
hých� 24� Kč,“ ukazuje výhodnost 
integrovaných jízdenek Pavel Pro-
cházka, ředitel Integrované dopravy 
Středočeského kraje (IDSK). Tako-
vá jízdenka platí 60 minut a díky 
tarifnímu propojení ji lze použít i v 
regionálních autobusech.� „Cestují-
cí� tak�může�v�Nymburce� se� stejnou�
jízdenkou�přesednout� na�autobus� a�
popojet�několik�zastávek,�aniž�by�co-
koliv�doplácel,“ dodává Procházka.
 Prodej jízdenek PID na poklad-
nách Českých drah je výhodný i 
pro Pražany, kteří vyráží vlakem 
na výlety po okolí. „Pokud�už�mají�
jízdenku�pro�Prahu,�třeba�předplat-
ní�kupon�na�Lítačce,�stačí,�když�si�u�
pokladny�na�nádraží�dokoupí�pouze�
lístek� pro� potřebný� počet� tarifních�
pásem� za� Prahou,� a� můžou� na-
sednout� do� vlaku.� Například� cesta�
rychlíkem� z� Prahy� do� Kutné� Hory�
dosud�vyšla�na�103�Kč�při�běžném�
jízdném� ČD� a� na� 77� Kč� se� slevou�
IN25.�Pokud�cestující�využije�jízdné�
PID�a�dokoupí�si�k�pražské�Lítačce�
sedmipásmovou� jízdenku� do� Kutné�
Hory,� zaplatí� jen� 54�Kč,“ popisuje 

další výhodu systému Petr Tomčík, 
ředitel organizace ROPID.

NE KiLOMETRY,  
ALE PROjETá PáSMA

Cena jízdenky se odvíjí od počtu 
pásem Pražské integrované dopravy, 
kterými cestující skutečně projede. 
Pak už si zákazník musí hlídat pouze 
časovou platnost, která se liší podle 
počtu zakoupených pásem. Nejlev-
nější jízdenka za 18 Kč platí 30 mi-
nut a pokrývá dvě pásma, zatímco ta 
nejdražší vyjde na 160 korun a drži-
tel s ní může cestovat až 24 hodin po 
celém Středočeském kraji i v Praze.
Na rozdíl od klasických jízdenek na 
MHD se ty z pokladen v železnič-
ních stanicích ve vlaku už neoznaču-
jí. Jejich časová platnost je vytištěná 
přímo na lístku, zákazník si však 
začátek platnosti může sám vybrat 
během nákupu. V době platnosti 
jízdenky pak cestující může jezdit 
neomezeně ve vybraných pásmech.
 Rozšíření prodeje integrovaných 
jízdenek na všechny pokladny ČD 
přichází jen dva měsíce poté, co 
byly do systému zařazeny všechny 
rychlíkové spoje v regionu. Cestu-
jící tak mají k dispozici bezkonku-
renční nabídku rychlých spojení za 
velmi výhodné ceny, navíc s mož-
ností bezproblémových přestupů na 
autobus, metro, tramvaje, nebo do-
konce pražské přívozy.
 Zdroj: www.pid.cz

SROVNáNí cENOVÉ VýHOdNOSTi jíZdENEK Pid

 Trasa ČD  ČD se sle- Jízdenka   
  obyčejná  vou IN25 PID
 
 cesty mezi středočeským krajem a Prahou
 Příbram – Praha-Smíchov (rychlík) 110 Kč 83 Kč 68 / 54* Kč
 Hořovice – Praha-Smíchov (rychlík) 90 Kč 68 Kč 62 / 46* Kč
 rakovník – Praha-Veleslavín (rychlík) 97 Kč 73 Kč 62 / 54* Kč
 roudnice n. L.– Praha-Podbaba (rychlík) 93 Kč 70 Kč 62 / 54* Kč
 Kolín – Praha-Libeň (rychlík) 88 Kč 66 Kč 62 / 46* Kč
 Dobříš – Praha-zbraslav (osobní vlak) 61 Kč 46 Kč 46 / 40* Kč
 Mělník – Praha-Čakovice (rychlík) 53 Kč 40 Kč 40 / 32* Kč
 Benešov u Prahy – Praha-Vršovice (rychlík) 74 Kč 56 Kč 68 / 40* Kč

 cesty v rámci středočeského kraje
 Mělník – Nymburk  76 Kč 57 Kč 24 Kč
 Lysá nad Labem – Kolín 63 Kč 47 Kč 40 / 32 Kč
 Nymburk – Mladá Boleslav-město 56 Kč 42 Kč 24 Kč
 Kladno – rakovník  68 Kč 51 Kč 40 Kč
 Kralupy n. Vltavou – Neratovice 34 Kč 26 Kč 18 Kč
 Kralupy n. Vltavou – Slaný 38 Kč 29 Kč 18 / 24 Kč
 Benešov u Prahy – Sedlčany 54 Kč 41 Kč 24 Kč
 Kutná Hora hl. n. – Kolín 25 Kč 19 Kč 18 Kč
 Louny – Kralupy n.  Vltavou 97 Kč 73 Kč 40 Kč
 Všetaty – Lysá nad Labem 42 Kč 32 Kč 18 Kč

*�Hvězdičkou�je�označena�cena�pro�držitele�předplatního�kuponu�na�Lítačce/
Opencard�pro�Prahu

Koupit jízdenku na nádraží a přesednout s ní z vlaku na autobus nebo 
pražské metro – takovou možnost od 1. dubna získávají lidé žijící  
v blízkosti 93 železničních stanic v Praze a Středočeském kraji.  
Od neděle se totiž rozšířil prodej jízdenek Pražské integrované dopra-
vy do všech osobních pokladen Českých drah v regionu. 

Foto: Karel Lojka
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 Slivenecký akordeonový soubor 
přijal pozvání po loňské úspěšné 
premiéře a v kulturním domě Říp 
se představil 11. dubna rozmanitým 
repertoárem vážné i filmové hudby. 
Následující týden, 19. dubna, se pak 
v Řípu uskuteční tradiční koncert 
Tanečního orchestru ZUŠ v Roudni-
ci nad Labem vedeného Jaroslavem 
Noskem. Hostem koncertu je Jan 
Červenka, bubeník Jany Koubkové  
a pěvecký sbor paní učitelky Miro-

slavy Šikulové. 
 Galerie moderního umění při-
spěje do programu koncertem Vla-
chova kvarteta, které se představí  
v prostorách galerie 10. května a 
závěr celého cyklu je již tradičně 
vyhrazen koncertu Dechového or- 
chestru mladých, který představí 
klasické i populární melodie upra-
vené pro orchestr v kinosále zámku 
12. května. 
 mar

V průběhu dubna a května probíhá v Roudnici nad Labem již 55. roč-
ník hudebního setkávání. O zahájení cyklu koncertů se 5. dubna posta-
ral Pražský komorní orchestr a o dva dny později v kapli roudnického 
zámku rodiny Lobkowiczů vystoupila první dáma českého klavíru, 
slavná roudnická rodačka, Jitka Čechová s koncertem Podřipané sobě, 
který oslavil 100. výročí vzniku ČSR a 150. výročí vylomení základního 
kamene z Řípu pro stavbu Národního divadla v Praze.

jubilejní RouDnickÉ huDební jARo

JITKA ČECHOVá  Foto: archiv umělkyně

Děti z MŠ Tyršova, odl. pracoviště MŠ Pod Vrchem, vítaly jaro veselý-
mi maskami na Jarním karnevalu a tradičním vynášením „Morany“.
 Foto a text: J. Zemanová

VeselÉ Vítání jARA 
V Mš PoD VRcheM 

PoZVánkA
Obec Medonosy vás zve na varhanní koncert do kostela sv. Jakuba 
v Medonosích v sobotu 14. 4. 2018 od 18 hodin. Koncert je konán  
u příležitosti čerstvě zrestaurovaných varhan. Součástí koncer-
tu bude i přednáška o varhanách a malé občerstvení. Srdečně vás 
všechny zveme. Přijďte s námi pobýt a prožít nezapomenutelné chvíle  
s hudbou. Varhany mlčely více jak 80 let, ať tedy jejich hlas znova 
rozechvěje naše srdce.
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PETROTRANS, s.r.o. přijme pro pracoviště Kralupy nad Vltavou

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

MZDA až 46.000 Kč + stravné
POŽADAVKY: 

 ŘP sk. CE (praxe 1 rok) nebo ŘP sk. C (praxe s ŘP sk C 2 roky)
 Doplnění sk CE nezbytností, praxi CE zajistíme  
 Školení ADR zajistí a uhradí zaměstnavatel

NAbíZíMe:  
 Příspěvky na penzijní připojištění

   Poukázky na odběr pohonných hmot   Moderní vozový park

KONtAKt: 
telefon: 736 507 517; 736 507 740; 266 753 389

e-mail: personalni@petrotrans.cz

www.petrotrans.cz

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

Přijme řidiče skupiny b, c
Více informací na telefonních číslech:

733 452 875, 775 607 478
nebo na e-mailu: cltransdodavky-pujcovna@seznam.cz

Čl trans – autopůjčovna s.r.o., chržín 78, 273 24  chržín
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liběchoVský Mlýn chystá 
PRAViDelnÉ PRohlíDky

„Přibývá�lidí,�kteří�se�na�nás�na�fa-
cebooku�nebo�e-mailem�obracejí,�že�
by� mlýn� rádi� navštívili,“ říká Abi-
gail Rejchrtová ze spolku Umělecký  
mlýn Liběchov.� „Oprava� zchátra-
lého�areálu�je�sice�teprve�v�začátku.�
Na�druhou�stranu�loni�už�ho�postup-
ně�navštívilo� více�než� čtyři� sta� lidí,�
tak�proč�nemít�pravidelnou�otevírací�
dobu?“
 V letošní turistické sezóně tedy 
bude ve mlýně otevřeno počínaje 21. 

dubnem vždy o víkendu v sudých 
týdnech, a to až do konce září. „Prů-
vodce�bude�každý�druhý�víkend�v�so-
botu�i�v�neděli�připravený�na�zájem-
ce�o�prohlídku�vždy�v�10,�ve�12,�ve�
14�a�v�16�hodin,“ upřesňuje místo-
předsedkyně liběchovského spolku 
Rejchrtová. „Komentovaná�prohlíd-
ka�mlýnice�a�jejích�unikátních�tech-
nologických�zařízení�i�celého�areálu�
pak�zabere�něco�přes�hodinu.“ 
 Vstupné pro dospělé návštěvníky 

Volnočasové centrum Velký Borek zve na přednášku

 RoDoPis 
- koníČek nA celý žiVot

Po kom asi jsem? Odkud jsou moji předkové? Jak si vytvořit 
rodokmen? Na tyto otázky odpoví detektivní pátrání 

v matrikách a v dalších archivních materiálech.
Čtvrtek 26. 4. 2018 od 17.00 hodin

přednáší: Helena Voldánová, genealožka
(znáte z televizního z pořadu „Tajemství rodu“)

spolek: Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
rezervace: na tel. 601 566 533, e-mailem: volnocasek@seznam.cz, 

nebo přihlašovacím formulářem na www.volnocasek.cz

Autor ji nazval „Nepravděpodobný 
realizmus“. Navazuje tak na určitý 
dotyk z mládí se surrealizmem. Jak 
říká: „Je�v�tom�samozřejmě�i�trochu�
ironie,� poukazující� na� kdysi� vnuco-
vaný� realizmus� socialistický.� Můj�
výtvarný�názor�se�přesto�odvolává�k�
reálné�skutečnosti.�Zkouším�ve�svých�
aktuálních�pracích�zobecňovat�sou-
časnost� a� aktualizovat� mýty.� Ale�
to� vše� se� podřizuje� tvaru,� výrazu�a�
kompozici�obrazu,“�uvádí vyhledá-
vaný umělec J. Kavan, který proslul 
svými návrhy poštovních známek, 
které v centru dolního Povltaví již 
také prezentoval. 
 Těžištěm tvorby permanentně 
zůstává i v jeho jednasedmdesáti le-
tech kresba a volná umělecká grafi-
ka. 
 J. Herain

O své tvůrčí invenci diskutuje  
u jednoho z vystavených obrazů 
akademický malíř Jan Kavan

nePRAVDěPoDobný ReAliZMus
Výstava prací grafika jana Kavana v kralupské Galerii VK 37 v tamní čtvrti Lobeč potrvá až do 26. dubna

Turisté a zájemci o technické památky se mají v Liběchově na co těšit 
– už za pár dní se na letní sezónu otevře veřejnosti tamní historický 
vodní mlýn.

Abigail Rejchrtová kontroluje stav střechy ve mlýně

bude 50 korun, děti do patnácti let 
mají návštěvu mlýna zdarma. Kou-
pí vstupenky může každý přispět na 
záchranu mlýna, který silně utrpěl 
hlavně při povodních v létě 2002. 
Památka prochází rekonstrukcí od 
loňska. Mimo jiné byla odstraněna 
střecha stodoly poškozené požárem, 
na další hospodářské budově se na-
opak místo poničených betonových 

tašek objevily pálené bobrovky – 
přesně podle požadavků památkářů. 
Mezitím dobrovolníci čistí historic-
ké stroje a v mlýnici pomalu vzniká 
společenský sál. „Mlýn�je�samozře-
mě� pořád� zchátralý,“ připouští bez 
obalu Abigail Rejchrtová. „Kdo�ale�
pamatuje,� jak� vypadal� před� dvěma�
lety,�tak�si�nemohl�nevšimnout,�že�se�
věci�mění�k�lepšímu.“�� red
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chluMínskÉ ZAstAVení

Vynikající houslista Pavel Šporcl 
se představí v programu Gipsy 
Fire 2018 poněkud v jiné hudební 
rovině. 
 Program „Gipsy Fire 2018“ na-
vazuje na stejnojmennou desku, 
která vyšla v roce 2014. Je pokra-

PAVel šPoRcl V Mělníku 

čováním velmi zdařilého GIPSY 
WAY – prvního programu Pavla 
Šporcla s cikánskou tématikou. 
Spojuje velké mistrovství s tempe-
ramentem a cikánskou vroucí krví. 
Na rozdíl od prvotiny, nový projekt 
výrazněji sází na nevšední technic-
kou vybavenost a osobitost primáše 
Pavla Šporcla. Ten se v programu 
představuje také jako autor hudby, 
mimo jiné i titulní skladby GIPSY 
FIRE. S cikánskou cimbálovou 

kapelou Pavel Šporcl odehrál více 
než 250 koncertů v nejrůznějších 
zemích světa včetně Číny, provedl 
úspěšná turné, v rámci nichž třikrát 
zcela vyprodal legendární praž-
skou Lucernu. Nyní se představí v 
mělnickém Masarykově kulturním 
domě ve středu 18. dubna od 19 
hodin. Zazní ohnivé melodie, jenž 
jsou gejzírem nespoutané energie 
a strhující virtuosity, ale i pohlaze-
ním čisté krásy.   mar

nA kus ŘeČi s… 
jARoMíReM hAnZlíkeM
Ve čtvrtek 3. května od 19 hodin na zámku Brandýs nad Labem se 
uskuteční další setkání oblíbeného cyklu Na kus řeči s.. 
Kdo by neznal uřvaného Pepina ze slavných Postřižin, knihovníka z Konce 
starých časů, svérázného sběratele a smolaře ze Slavnosti sněženek či dok-
tora Janderu ze seriálu Sanitka. Do zdejšího křesla pro hosta totiž neusedne 
nikdo jiný nežli skvělý herec Jaromír Hanzlík, který letos oslaví životní 
jubileum. Zazní příběhy z natáčení a zvláště vzpomínky na kolegy, jenž ně-
kteří již nejsou mezi námi. Vždyť si jistě každý vzpomene na jeho televizní 
pořad „Úsměvy s …“. 
 Počátky jeho herecké kariéry jsou spojeny s tzv. novou vlnou šedesátých 
let, kdy exceloval ve filmech Romance pro křídlovku či Kočár do Vídně. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech patřil k neobsazovanějším hercům, 
zvláště v televizních seriálech. Avšak své skvělé herectví zúročoval i na 
divadelních prknech, kde ztvárnil hlavní role v Hamletovi, Oidipovi, Revi-
zorovi či v Cyranu z Bergeracu, v němž se zařadil po bok dalších velikánů 
českého divadla.  mar

Obec Chlumín má 500 obyvatel 
s průměrným věkem 35 let. V obci 
je škola pro 60 dětí a mateřská škola 
pro 50 dětí. Obec bývala městysem 
s právem tržním a hrdelním, byla 
významnou součástí církevní struk-
tury. Pod Chlumínskou diecézi pat- 
řilo 19 farností až po okraj Prahy. 
Postupně však církevní život upadal 
a zejména v posledních desetiletích 
již v obci o bohoslužby nebyl zájem.
V obci je však bohatý kulturní a spo-
lečenský život i díky aktivitě spole-
čenských organizací a tak se zrodila 
myšlenka využít stávající církevní 
objekty a zařadit je do života obce.
 Díky dotaci Středočeského KÚ 
byl restaurován morový sloup v cel-
kové hodnotě téměř 1 mil. Kč. Zá-
stupci obce vedli dlouholeté jednání 
s církví o zajištění oprav kostela, ale 
i hospodářských objektů Benedik-
tinského arciopatství (bývalé fary 
a zámečku). Po dlouhých jednáních 
obec získala do svého vlastnictví 
kostel se všemi důsledky nepro-
vádění průběžných oprav této kul-
turní památky církví. O převodu 
zámku se zatím jedná. Obec velmi 
přivítala možnost získání finanč-
ních prostředků programů Minis-
terstva kultury ČR, Středočeského 
KÚ a Ministerstva zemědělství 
ČR. S pomocí finančních dotač-
ních injekcí a vlastních nemalých 
prostředků tak mohla obec započít 
s opravami. V první fázi šlo hlavně 
o vyčištění interiéru kostela od holu-
bího trusu, uhynulých holubů a dal-
ších nečistot a k zabezpečení oken 
proti vlétání ptactva do objektu. 
 V květnu letošního roku se za-

počne s opravou střechy věže kostela, a aby bylo 
využito těžké lešení pro tuto část oprav nutné, 
bude obnovena i fasáda vstupního průčelí kos-
tela. Pro příští rok se počítá s další etapou oprav 
střechy a krovů nad lodí kostela. Celkové předpo-
kládané náklady činí cca 7, 8 mil. Kč. Prostory 
kostela se již nyní využívají k různým kulturním 
akcím a tyto možnosti se budou dále rozšiřovat. 
Obec počítá i s rekonstrukcí zámku a jeho využití 
pro expozici regionálního muzea a případné další 
aktivity.
  Hana Lejtnarová

Chlumín je obec v typické polabské krajině na cestě z Obříství do Kralup nad Vltavou. Každého, kdo obcí projíždí, zaujme mohutná barokní 
stavba kostela sv. Maří Magdaleny a v sousedství se nacházející renesanční zámeček a překrásné barokní sousoší morového sloupu na upravené 
návsi. Že si zastupitelé obce jsou vědomi hodnoty těchto stavebních skvostů, je už na první pohled jasné.  

Kostel Sv. Maří Magdaleny v Chlumíně čeká 
oprava střechy a krovů
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letopočtem 1821 s vytesanou pod-
kovou.

VLci V cHKO
Chráněná krajinná oblast Kokořín-
sko byla vyhlášena v roce 1976. 
Na návrh Ministerstva životního 
prostředí schválila vláda rozšíře-
ní oblasti o Doksy a okolí, včetně 
bývalého vojenského výcvikového 
prostoru Ralsko. Oblast mimo jiné 
zahrnuje Máchovo jezero, Břehyň-
ský rybník a hrad Bezděz. Oficiálně 
se rozšíření stalo 1. září 2014. Ná-
zev původní a rozšířené oblasti je 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 
V této jedinečné přírodní lokalitě 
žije přes 160 zvláště chráněných 
druhů živočichů a téměř stovka 
chráněných druhů rostlin. 
 Výjimečnost lokality dokládá 
i návrat vlka po 100 letech. V roce 
2014 se pohybovala v okolí Bře-
hyňského rybníka čtyřčlenná sku-
pina vlků. Někteří byli zachyceni 
fotopastí. Smečka se postupně 
rozrůstá a dnes se jejich počet od-
haduje na nejméně 7. Vlci do této 
lokality přešli zřejmě z oblasti Lu-
žice, kde jich žije více než sto. Vlci 
jsou velmi plachá zvířata, loví i po-
měrně vysokou zvěř, srnky, daňky 
a někdy i divočáky, ale na člověka 
si pravděpodobně netroufnou.
 Mgr. Luboš Hovorka

cESTujTE A POZNáVEjTE S MěLNicKEM

duBEN
NuMEROLOGiE

Proto bychom se měli v dubnu za-
stavit a uvědomit si jedinečnost 
našeho života a přírody, jaro jako 
začátek, ale i završení předešlého, 
kdy příroda odpočívala a nabrala 
novou sílu k začátku. Proto i my 
bychom se měli zamyslet především 
sami nad sebou, zastavit se a plnými 

doušky si užít přítomného okamži-
ku, nejen sami se sebou, ale přede-
vším se svými blízkými, rodinou, 
dětmi, partnery. Vše nefunkční pus-
tit a otevřít se něčemu novému, ale 
všeho co máme, si vážit a ba co více 
– hýčkat, udělat si čas na partnera, 
děti, rodiče, sourozence a především 
sami na sebe. Proto na nic nečekejte 
a vezměte děti do ZOO, botanické 
zahrady, kde se právě rodí nový ži-
vot – líhnou se motýli… Zajděte za 
rodiči, řekněte jim, jak je máte rádi, 
a to u dobré kávy, či čaje. Pozvěte 
svého partnera na procházku do 
přírody, podél Labe, či na Kokořín-
sko. Užívejte si toho, že máte koho 
navštívit, pozvat, případně strávit 
krásné chvíle. A Vy ostatní, využijte 
tohoto měsíce k novým začátkům 
a novým krokům, případně najděte 
odvahu napravit staré…
 Motto měsíce: „Umíme-li� se� za-
stavit�a�užít�si�chvilku�sami�se�sebou,�
pak� je� otázka� času,� kdy� z� nás� tuto�
sílu�vycítí�druzí…“ Marcela K.

Měsíc duben je měsícem jara, ale také měsícem, který je pod vibrací čís-
la 6, rok 2018/11 a duben 4 /11+4=15=6/. Tato vibrace je charakteristická 
– domovem, rodinou, ženou, matkou, dětmi. 

VAříME ZdRAVě (TEdY SKORO)
jAHOdOVÉ POHLAZENí

pečícím papírem a pečte v troubě při 
180 C asi 8 – 10 minut. Pozor, ne-
přepečte. Povrch musí být lehce naz-
látlý. Z vychladlého těsta vykrájejte 
libovolné tvary, z kterých budete 
tvořit malé dortíky. 
Na krém ušlehejte smetanu s vanil-
kovým cukrem a postupně zašlehejte 

mascarpone a limetovou kůru. Jed-
notlivé kousky piškotového korpusu 
namažte krémem, přidejte pokrájené 
čerstvé jahody a přiklopte druhým 
dílem korpusu. Ozdobte zbylým kré-
mem, jahodami, posypte limetkovou 
kůrou a poprašte moučkovým cuk-
rem. Dobrou chuť!

Slibuji, že příští měsíc už nebude 
recept na sladké jídlo. Jenže vý-
sledek náhodného pokusu byl tak 
náramný, že se o něj musím podě-
lit. Navíc to zvládne úplně každý.

 z Ingredience: 
Piškot
• 4 vejce
• 100 g cukru
• 120 g polohrubé mouky
• ½ prášku do pečiva
Krém
• 250 g mascarpone
• 200 ml smetany ke šlehání
• 1 vanilkový cukr
• kůra z 1 ks limety
• moučkový cukr na poprášení
• jahody

 zPříprava jídla
 Vejce s cukrem šlehejte ve vodní 
lázni do světlé pěny, poté opatrně 
vmíchejte mouku a prášek do peči-
va. Těsto nalijte na plech vyložený 

jESKYNě KLEMPERKA
Jeskyně Klemperka je jednou z nej-
větších, rukou člověka vytesaných, 
jeskyní na Kokořínsku. Nachází 
se v Šemánovickém dole pod obcí 
Truskavnou. Byla vytesána podél 
vodorovné pukliny 5 metrů vyso-
ko nad dnem údolí. Přístupná je 
po žebříku nebo úzkým komínem 
po vytesaných stupech. Z ploché 
terasy je přístup do prostorné hor-
ní místnosti. Do spodní místnosti, 
která je částečně pod povrchem 
země, vedou několikrát lomené vy-
tesané schody. Tato místnost byla 
až do nedávna zaplněna téměř ke 
stropu jílem. V letech 1998 – 2000 
byl zásluhou CHKO Kokořínsko jíl 
odtěžen z celé jeskyně. Předpoklad, 
že odtud vede chodba nahoru do 
Truskavny, jak bylo uváděno v ně-
kterých publikacích, se nepotvrdil. 
Jeskyně je v zimě zimovištěm ne-
topýrů. 
 V jeskyni žil na přelomu 18. 
a 19. století loupežník Josef Klem-
pera se svou družinou. O konci jeho 
života se pověsti rozcházejí. Jedna 
pověst říká, že byl dopaden císař-
skými vojáky a na místě oběšen. 
Jiná verze říká, že byl zabit sedláky 
z Vysoké. Třetí verze se zmiňuje, že 
byl Klempera popraven a pohřben 
v okovech v rokli naproti jeskyni. 
Dodnes je tam skalka s patrným 

    Připravujete zajímavý projekt, kulturní či sportovní akci? Rádi zveřejníme reportáž z jejich konání.    melnicko@melnicko.cz 

KLEMPERKA
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AdOPcE ZVířETE Z úTuLKu PRO ZVířATA V NOuZi, MěLNíK
HLEdAjí dOMOV

Alfík byl odložen k nám do útulku před pěti lety. 
Původně žil v objektu jedné firmy, kterou pečlivě 
střežil, ale areál byl prodán a nový majitel tam 
Alfa ponechat nechtěl, proto musel být odvezen 
do útulku. Alfík je asi dvanáctiletý belgický ovčák. 
Je to stále velmi dobrý hlídač, ale k cizím lidem 
je z počátku trochu nedůvěřivý, jakmile si ale na 
člověka zvykne, tak se přijde i rád pomazlit. Uvítal 
by páníčka nejlépe s RD a velkou dobře oplocenou 
zahradou, kterou by mohl hlídat. Alfík se nehodí  
k dalším psům ani kočkám. Do adopce půjde od-
červený, očkovaný a označený čipem
 Jitka Kovaříková, 
 red

ALFÍKJUSTIN MEGIE

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

www.msoz.cz, tel.: 602 144 145. 

Justin je asi dva roky starý pejsek, kterého někdo 
uvázal poblíž útulku. Pravděpodobně kříženec 
ridgbacka se stafordem s námi zprvu nehodlal na-
vázat kontakt a hlasitým vrčením dával najevo, že 
naše přítomnost na místě jeho nálezu není vítána. 
K jeho uklidnění musela být nakonec použita se-
dativa. Dnes je z Justina úúúúplně jiný pes. Po-
čáteční nervozita je pryč a je z něj skvělý parťák, 
který hledá nového páníčka. Vzhledem k tomu, 
že je Justin opravdu svalnatý a mohutný pes, hle-
dáme mu nový domov u někoho, kdo bude mít 
pevnou ruku ve výchově a Justin u něj bude moci 
být zvířecím jedináčkem. Nejlépe by mu bylo  
u RD se zahradou a možností spaní uvnitř. Jeli-
kož je Justin velký pes a když se rozeběhne, tak 
porazí i dospěláka, není vhodný k úplně malým 
dětem. S těmi většími by neměl mít problém.  
Do adopce půjde Justin odčervený, očkovaný  
a označený čipem.

Megie je aktivní a učenlivá kráska s velkým srd-
cem. Zvládá základní povely a novému se rela-
tivně rychle učí, je velice temperamentní. Megie 
potřebuje páníčka, který se jí bude intenzivně 
věnovat. Je třeba počítat s tím, že ve vypjatých 
situacích (např. prohlídka u veterináře, očkování) 
reaguje hystericky. Megie bude vděčná za teplý 
pelíšek v bytě. Díky svému temperamentu a zbrk-
losti ale není vhodná k dětem. K cizím lidem je 
z počátku nedůvěřivá, potřebuje čas, ale jakmile 
si získáte její srdce, bude jistě tou nejoddanější 
kamarádkou. Vhodná pouze pro zkušeného cho-
vatele. Megie je kastrovaná, do adopce půjde 
očkovaná, odčervená a označená čipem. 

Pes provází člověka od pradávna. Je oddaným přítelem, ochráncem, pomocníkem, veselým společníkem. Život bez psa si 
mnozí z nás nedokážou představit. Tak tedy můžete vybírat…

duBEN NA ZAHRAdě
RAdY dO ZAHRAdY

V dubnu věnujeme pozornost jab-
loním a hrušním. U odrůd náchyl-
ných na strupovitost k tomuto one-
mocnění začněte s postřiky již před 
kvetením, protože v tomto období 
se začínají uvolňovat z opadaných 
napadených listů z minulé sezony 
spory - původci onemocnění.  První 
dva postřiky provedeme ještě před 
květem, další bezprostředně po od-
květu stromů. 
 Pilatky švestková a jablečná 
- způsobují takzvanou ranou červi-
vost malých plůdků. Za rok mají jen 
jednu generaci. Škůdce přezimuje 
ve stádiu larev v půdě. Dospělé pi-
latky nalétají na kvetoucí stromy  
a samičky kladou vajíčka do kalichů 

odkvétajících květů. Chemický zá-
sah je proto potřeba provést již při 
dokvétání stromů, ale nejpozději těs-
ně po odkvětu. Chemickou ochranu 
můžete podpořit i bílými lepovými 
destičkami. Přibližně deset dnů před 
předpokládaným začátkem kvete-
ní byste je měli rozvěsit do korun 
stromů, kde poslouží nejen ke sledo-
vání náletu dospělců, ale i na přímý 
odchyt samiček pilatek. Přípravky  
k ochraně proti pilatkám: Calypso 
480 SC, Mospylan 20 SP.
 Réva vinná potřebuje k nástupu 
do vegetace teplotu kolem 10 °C, 
kdy začíná proudit míza zpočátku 
tvořena jen vodou, později obohace-
na o sušinu. Tato doba je nejvhodněj-

ší k vyvazování tažňů, 
protože je  možné je 
ohýbat bez nebezpe-
čí zlomení. Tažně se 
ohýbají do oblouků, 
aby vyrůstající výho-
ny rostly stejně inten-
zivně. Kromě tažňů 
je často potřebné vyměnit i úvazky  
u kmenů, aby se do starého dře-
va nezařezávaly. Pokud se uvazují 
loňské letorosty pro tvorbu nových 
kmenů, je potřebné je uvázat na ně-
kolika místech, aby se pod tíhou na-
růstajících výhonů nezlomily.
 Na venkovních stanovištích po-
kračujeme ve výsevech, ředkvičky, 
hrášku, ředkve a mrkve, začínáme 

vysévat červenou řepu salátovou. 
Vysazujeme ranou košťálovou 
zeleninu, salát hlávkový, ledový  
a rané brambory.
 Bylinky předpěstujeme v krytých 
prostorách nebo je sejeme přímo na 
venkovní stanoviště. Ve druhé polo-
vině měsíce vyséváme zimní odrůdy 
póru. Petr Kumšta
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Možná nikdo netuší, že otec Petra 
Soukupa byl ve své době známým 
velkoobchodníkem na Mělníku. 
Jeho velkoobchod nabízel rozličné 
zboží, od koření až po porcelán. 
Podnikal obchodní cesty do zahra-
ničí, učil se cizím jazykům. Cestu 
na ostrov Jáva už neuskutečnil, doba 
se rychle ostřila a blížila se válka. 
Ani po válce nebylo líp. Komunis-
té se dostali k moci a začali zabírat 
pracně vybudované živnosti.  Ani 
velkoobchod pana Soukupa nebyl 
výjimkou. Všechna píle a úsilí byly 
pryč. Tolik ze vzpomínek tehdy asi 
pětiletého Petra Soukupa. 
 Vraťme se ale ještě k obrazům. 
I ty jsou návratem do vzpomínek. 
Zachycují nejen kanadskou přírodu, 
soužití s indiány, ale i českou kraji-
nu. Malování je pro Petra Soukupa 
láskou na celý život, Mělník potom 
srdeční záležitostí. Nedávná výstava 
jeho obrazů toho byla důkazem. Ma-
lým šrámem na jinak podařené akci 
byl snad jen „překlep“ redaktora 
nejmenovaného plátku. Do titulku 
článku, zřejmě v nějakém poblouz-
nění, uvedl, že otci pana Soukupa 
sebrali velkochov. Jako bonus byl na 
stránce u rozhovoru zařazen inzerát 

PETR SOuKuP – uMěLEc MiLující SVOBOdu 
žijí MEZi NáMi 

O jeho životě toho bylo napsáno dost. Nedávno se jeho akvarely 
vystavovaly v mělnickém muzeu. S laskavým svolením samotného 
umělce jsme si dovolili udělat výjimku. Nebudeme psát o jeho životě 
v emigraci, o cestách kanadskou přírodou, ani o soužití s indiány. 
Velkým skokem se vrátíme do doby dávno minulé.  

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

Petr Soukup

PETR SOUKUP - Malý rybář a rodný dům (Jižní Ontario)

Už pojedenácté se uskuteční tradiční jarní setkání s mělnickými vinaři 
a jejich produkty pod názvem „Vinná noc“. 

PutoVání ZA VíneM s MělnickýMi VinAŘi

Oproti loňsku se termín opět posu-
nul o týden dříve na sobotu 21. dub-
na, kdy od 16 až do 22 hodin budou 
představena zejména mladá vína 
ročníku 2017. I letos bude hlavním 
centrem náměstí Míru, kde bude 
soustředěna nabídka jednotlivých 
vinařství v dřevěných stáncích po 
celém jeho obvodu. Letošní novin-
kou bude stánek s kolekcí výhradně 
červených vín místních vinařů. Zá-
mek Mělník své návštěvníky uvítá 
tradičně na nádvoří i ve sklepeních, 
kde atmosféru podtrhne živá cimbá-
lová muzika. 
 Svatováclavská ulice vedoucí z 
náměstí k zámku zase nabídne pest-
rý sortiment občerstvení, které určitě 
přijde k chuti všem degustátorům 
darů vinic. A jelikož měsíc duben 
je znám svým „aprílovým počasím“ 
bude pro návštěvníky opět k dispo-
zici rozměrný párty stan s lavičkami 
a stoly umístěný na náměstí Míru. 
Další letošní novinkou bude před-
prodej obligátních skleniček s logem 
a ročníkem akce společně se žetony 
již několik dní předem. 

 Své skleničky a žetony můžete 
zakoupit také 19. a 20. 4. v předpro-
deji na těchto místech: 
- Vinařství Kraus (7-17 hod)
-  Vinařství Bettina Lobkowicz 
 (7-18 hod)
-  Školní statek Mělník, Zahradnické 

centrum, vjezd z Kokořínské ul. 
(7-16 hod) 

nabízející krmivo pro koně a prasa-
ta. No co dodat… Panu Soukupovi 
můžeme popřát dostatek nadhledu 
nad podobnými „legráckami“ novi-
nářů a do další práce hodně štěstí.  
A ve městě nad soutokem brzy na 
shledanou. red

 Snaha pořadatelů je odstranění 
dlouhých front před stánky s jejich 
distribucí. Oproti loňsku nebudou 
chybět ani hudební produkce. Kro-
mě výše uvedené cimbálové muzi-
ky se v párty stanu na náměstí usku-
teční od 20 hodin vystoupení kapely 
Hudba Tvýho fotra Blues Band. 
Skupina hrající písňové standardy 

a chicagskou hudbu ve stylu 50. až 
70. let minulého století tak určitě 
přispěje ke skvělé atmosféře, která 
k tomuto setkávání neodmyslitelně 
patří. 
 A tak co návštěvníkům ještě 
přát… Dobrou chuť s neméně dob-
rou mírou a ať i to nebe je všem na-
kloněno.  mar, red
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KřížOVKA
LuŠTěNí S MěLNicKEM

ZAjíMAVOSTi ZE SVěTA AuTOMOBiLů

Kromě aut, která se dala na silnicích 
docela běžně potkat jako škodovky, 
trabanty, žigulíky, ale i Volha, je tu 
vystaveno také několik prototypů. 
Jde o bílý kombík Škoda 765 kom-
bi z roku 1977. V tomto případě 

POZOR, ZáKRuTA ANEB NA VýLET dO BRNA

BYL jSEM Při TOM 
Populární cyklus scénického čtení 
LiStOVáNí se představí v Měst-
ském kině Slaný. 
 Uvede světoznámý příběh du-
ševně a citově retardovaného Davi-
da Záhradníka, který až do zralého 
věku nepoznal skutečný svět jinak 
než z televize a který je po smrti 
svého dobrodince do něj sice vr-
žen rovnýma nohama. Šťastnou 
náhodou se však dostane ihned do 
nejvyšších kruhů, kde každou jeho 
prostoduchou myšlenku díky oby-
čejnému nepochopení interpretují 
jako geniální ekonomický či poli-
tický vhled. A protože ve velkém 
světě médií, politiky a byznysu není 
nikdo připraven na člověka, který 
neprosazuje ničí zájmy (ani ty svo-
je), stává se z něj nečekaně hvězda, 
okolo které všichni krouží a každý si 
do ní promítá své vlastní přání a tou-
hy. Příběh, který nezestárne v žádné 
době ožije i zde 26. dubna od 20.30 
hodin. Účinkují Pavel Oubram, To-
máš Drápela a Věra Hollá.

cO V Máji NEBYLO
„Byl pozdní večer, první máj, večer-
ní máj, byl lásky čas…“ nesmrtel-
né verše Karla Hynka Máchy se 
nesmazatelně zapsaly do podvě-

STříPKY Z KNiH  A KNiHOVEN
ČTENářSKý KOuTEK

Rozluštění křížovky:.......�zlatý�retrívr

Technické muzeum v Brně si připravilo novou stálou výstavu automobilů ze socialismu, kterou příznačně  
nazvalo „Pozor, zákruta”. Doplňuje tak ostatní automobilové a motocyklové veterány.

jde o prototyp s prodlouženým roz-
vorem, který podle popisku vznikl 
v jediném kuse. Za ním stojí na pod-
stavci jiná škodovka, kterou jsme 
na silnici běžně vídat nemohli, jde 
o starší prototyp Škody 720 z roku 
1971 s karoserií třídveřového hat-
chbacku.
 Třetím prototypem je zajíma-
vé malé auto. Je docela možné, že 
jste o něm nikdy neslyšeli, ale jde 
o vůbec první československý elek-
tromobil EMA. Jeho název není jen 
ženským jménem, ale jde o zkratku 
„Elektrický Městský Automobil”. 
Jeho vývoj začal na konci šedesá-
tých let minulého století a vznikl ve 
Výzkumném ústavu elektrických 
strojů točivých v Brně ve spoluprá-
ci s Katedrou spalovacích motorů 
brněnského Vysokého učení tech-
nického. Vyrobeny byly pouze dva 
kusy a jeden z nich má ve sbírce 

právě Technické muzeum v Brně.
 V dalších částech muzea jsou 
k vidění i jiné historické automobily 
výrobců Tatra Kopřivnice, Zbrojov-
ka Brno, Wikov Prostějov, ale i ně-
kterých jiných drobných výrobců 
jako například brněnské firmy Hrček 
a Neugebauer, která přestavovala 
osobní auta na hasičské speciály.
 Expozici doplňuje instalace 
běžné dílny středního soukromého 
podnikatele z třicátých let 20. stole-
tí s nejdůležitějším vybavením pro 
opravy motorových vozidel či jiné 
dopravní techniky, například vozů 
koňských potahů. Stranou zájmu 
nezůstává ani motoristický sport, 
především historie a vývoj naše-
ho nejznámějšího okruhu – Velké 
Ceny Československa, Masarykova 
okruhu v Brně (instalace závodnic-
kého boxu).
 Zdroj: www.automania.cz

AudiOKNiHY 
K ZAPůjČENí

Součástí knihovního 
fondu knihovny Kra-
lupy nad Vltavou jsou 
 i zvukové knihy. 
 Audioknihy jsou nabí-
zené v oddělení pro děti  
a pro dospělé. Návštěv-
níci si mohou vybrat z 
nových audiotitulů pro 
děti: Hurvínkovy ve-
selé Vánoce, Příšerné 
zlobilky, Deník malého 
poseroutky, Vítek na vý-
letě… 
 Dospělí čtenáři si mohou půjčit 
detektivní román Zabij mě znovu, 
Jak jsem se zbláznila od Ivanky De-

váté, Bábovky od Radky Třeštíkové 
a další tituly. 
 mar, red

domí mnohých z nás. 
 Nebylo proto náhodou, že se před 
několika lety v Neratovicích roz-
hodli právě v první májový večer 
uspořádat vzpomínkovou akci na 
tohoto básníka. Letos se tak již po-
šesté uskuteční setkání, opět v podá-
ní dramatického souboru Přestupní 
stanice, který je  známý tím, že se 
věnuje divadelním experimentům a 
zkoumá možnosti improvizovaného 
divadelního projevu. Tentokrát uve-
de malý muzikál pod názvem „Co�v�
Máji�nebylo…“�
 Prvního května od deváté hodiny 
večerní proběhne setkání na pout-
ním místě zamilovaných – u kamen-
ného nápisu Miluji.
 Je tu tak opět skvělá příležitost 
prožitím nevšedního prvomájového 
večera zahájit tento nejkrásnější mě-
síc v roce.
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iV. náRoDní PoháR MoRAVy  
Ve Wushu/kungFu 2018

V letošním roce byla zahájena série soutěží pořádaných pod záštitou České federace wushu v pořadí IV. Národním pohárem Moravy  ve Wushu, 
který se pořádal 25. března 2018 v Brně. 

Škola čínského kungfu Hong He Hong Jia Quan Mělník se soutěže zúčast-
nila s 10 studenty, kteří přišli porovnat své dovednosti s dalšími účastníky 
napříč školami z celé České republiky. Velké poděkování patří reprezentan-
tům mělnické školy (i rodičům za spolupráci): David Jordán, Matěj Nový, 
Lukáš Husák, Matěj Krátký, Anna Kajzrová, Alexandra Tošnerová, David 
Halama, Karel Král, Jakub Miřatský a Jaroslav Kekrt. 

 z VýSLEDKY:
 Matěj Krátký 3. místo
 Lukáš Husák 3. místo
 Anna Kajzrová 1. místo a 2× 2. místo
 Alexandra Tošnerová 2. místo
 David Halama 2× 3. místo
 Karel Král 1. místo a 2× 2. místo
 Jakub Miřatský 2× 1. místo a 2. místo
 Jaroslav Kekrt 2× 2. místo

ANNA KAJZROVá

MATĚJ NOVý

DAVID JORDáN

JAROSLAV KEKRT

MásloVická šláPotA
Aneb šlAPeMe Do MásloVic stloukAt Máslo

V sobotu 14. dubna se uskuteční 31. 
ročník tradičního turistického po-
chodu Máslovická šlápota. Trasy do 
zdejšího „ráje másla“ se vždy dělí 
podle délky. Ta nejdelší, 22 kilome-
trová, vede z Prahy od Libeňského 
zámku. Dále se šlape z Kralup nad 
Vltavou, Líbeznic, Klecan, Odolena 
Vody, Řeže a konečně nejkratší je 5 
a 3 kilometrový okruh přímo v Más-
lovicích. Zde na návsi již od 11 ho-
din bude probíhat program v podobě 

těch nejrůznějších akcí, soutěž v po-
jídání chleba, tvořivé dílny a samo-
zřejmě to nezbytné stloukání másla.
K pohodě zahrají Máslovické drn-
kačky.
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 1. Vyšehořovice 20 15 2 1 2 52:18 50
 2. Poděbrady 20 13 1 0 6 46:24 41
 3. Pěčice 19 10 3 1 5 40:26 37
 4. Kly 20 11 0 2 7 40:33 35
 5. Kosmonosy 19 9 3 1 6 46:28 34
 6. Lysá n. Lab. 19 10 1 1 7 36:26 33
 7. Velim 19 9 1 3 6 31:26 32
 8. Záryby 19 7 4 1 7 33:31 30
 9. Český Brod B 19 8 1 3 7 34:29 29
 10. Divišov 19 9 0 2 8 29:32 29
 11. Čelákovice 20 7 1 1 9 40:38 26
 12. Pšovka Mělník 19 6 2 1 10 22:37 23
 13. Luštěnice 19 7 1 0 11 19:40 23
 14. Mnichovohradišťský SK 20 5 2 2 11 29:39 21
 15. Sázava 19 2 2 1 14 17:50 11
 16. Uhl. Janovice 20 2 1 3 14 19:56 11

jeDiný boD uRVAly ZáRyby

 Asi nejtěžšího soupeře měly Zá-
ryby, které ve Velimi předvedly vel-
mi dobrou defenzivní hru a soupeři 
skórovat nedovolily. Vydolovaly si 
tak bod za bezbrankovou remízu, 
když boj o ten druhý v penaltách ne-
zvládly.
 Podstatně více se čekalo od měl-
nické Pšovky. Ta v Mnichově Hra-
dišti sice vstřelila dva góly, dokonce 
před přestávkou ještě vyrovnala, ale 
druhý poločas už byl v moci Mni-
chova Hradiště. 
 

 zMnichovohradištský SK – Pšov- 
ka Mělník
Branky: 11. a 69. Vegricht, 51. 
Mlynka, 72. Maryška – 42. Zeman, 
83. Chytil. Rozhodčí: Budil. ŽK:  
Jíra, Svoboda – Cemper, Martínek. 
Poločas: 1:1.

 
 zSK Kosmonosy – TJ Kly 3:1

Branky: 12. Sítař, 79. Somr, 85. 
Šulc –  42. Kympl. Rozhodčí: Čer-
moch. ŽK: 0 – Studený, Kympl. 
ČK: Jeník. Poločas: 1:1.

 
 zFC Velim – TJ Záryby 1:0 po 

penaltách
Rozhodčí: Nehasil. ŽK: Zajíc, Ku-
kal, Procházka – Schütz, Soukup, 
Přibyl. Penalty: 5:4.
 

 zOstatní výsledky 20. kola I. A  
třídy: Čelákovice – Sázava 2:0 
(0:0), Vyšehořovice – Český Brod 
B 2:0 (0:0), Pěčice – Luštěnice 3:1 
(2:1), Divišov – Poděbrady 0:2 
(0:1), Lysá n. Lab. – Uhl. Janovice 
1:0 (0:0)  pet

Všichni tři zástupci regionu Mělnicka cestovali ve 20. kole I. A třídy 
za soupeři. A ani jeden z týmů to neměl snadné. Kly v Kosmonosech 
nezačaly špatně. Sice už od 12. minuty prohrávaly, ale před přestávkou 
dokázaly ještě vyrovnat. Druhý poločas se jim už střelecky nedařilo, 
naopak dvakrát inkasovaly a odvezly si porážku 1:3.

nelAhoZeVes 
DeklAsoVAlA DobRoVici 

neRAtoVice 
ZnoVu stouPAjí

Tři týmy z Mělnicka se  mohly o 
víkendu radovat z bodového zisku. 
Nejvíce bylo spokojeno Dynamo 
Nelahozeves, které rezervě Dobro-
vic nastřílelo pět branek a v tabulce 
se mohlo posunout na třetí místo 
před Holubici, která prohrála na 
hřišti FC Mělník 2:3 po penaltách. 
A to Mělník prohrával v 88. minutě 
0:2. Penaltový rozstřel si vynutil ve 
druhé minutě nastavení. Tři body si 
připsal i SK Vojkovice, který si po-
radil doma s Tišicemi, když je opět 

přiblížil sestupu. Nedařilo se ani By-
šicím ve Staré Boleslav a především 
Lužci doma, který inkasoval od lídra 
soutěže z Libčice čtyři góly. 

 zVýsledky 16. kola I. B třídy B: 
Stará Boleslav – TJ Byšice 3:1 (1:1), 
SK Vojkovice – Sokol Tišice 3:1 
(1:0), Dynamo Nelahozeves – Dob-
rovice B 5:1 (1:0), FC Mělník –  Ho-
lubice 3:2 po pen. (0:1), Benátky n. 
Jiz. B – Dolní Bousov 0:4 (0:1), AFK 
Eletis Lužec – Libčice 0:4 (0:2).
 pet

Po středečním debaklu Rakovní-
ku, kdy Neratovice vyhrály 4:0, 
čekal už v sobotu neratovické bor-
ce doma další zápas. Tentokrát byl 
soupeřem poslední Nový Bor.

 Doma tedy byla povinnost zno-
vu vyhrát a povedlo se, i když zase 
tak snadné to nebylo. Proti Nové-
mu Boru hrály Neratovice od prv-
ních minut aktivně, soupeře takřka 
uzamkly na jeho polovině hřiště  
a branku Nového Boru zasypaly 
řadou nebezpečných střel. Jenže 
se ujala až ta ve 26. minutě, kdy 
po skvělém zpracování míče poslal 
přesnou střelu do branky soupeře 
Hrdý. Diváci sice toužili po dalších 

gólech, na branku soupeře šel útok 
za útokem, ale  nakonec z toho byla 
jen hubená výhra, i když za tři body.
 

 zFK Neratovice Byškovice – FC 
Nový Bor 1:0
Branka: 20. Hrdý. Rozhodčí: 
Baum. ŽK: Regner – 0. Poločas: 1:0.
 

 zOstatní výsledky 20. kola divize 
B: Motorlet Praha – Souš 3:0 (1:0), 
Tn. Rakovník – Český Brod 3:0 
(0:0), Hrobce – Hostouň 0:3 (0:2) 
Chomutov – Meteor Praha 0:1 (0:0), 
Ostrá – Kladno 1:0 (1:0), Česká Lípa 
– Louny 0:2 (0:0), Úvaly – Velvary 
0:3 (0:1).  pet

 1. Libčice 15 11 1 1 2 56:23 36
 2. DolnobousovskýSK 15 11 1 0 3 55:20 35
 3. Nelahozeves 15 10 0 1 4 31:17 31
 4. Holubice 15 8 2 2 3 38:22 30
 5. Byšice 15 5 3 1 6 29:31 22
 6. DobroviceB 14 7 0 0 7 34:41 21
 7. Lužec n.Vlt. 15 6 0 1 8 29:38 19
 8. Stará Boleslav 14 5 1 1 7 32:41 18
 9. Neratovice B 14 3 2 4 5 18:23 17
 10. FC Mělník 15 4 2 1 8 22:35 17
 11. Vojkovice 14 4 2 0 8 20:25 16
 12. Benátky n. Jiz. B 14 5 0 0 9 14:33 15
 13. Tišice 15 2 0 2 11 16:45 8
Mnichovohradištský SK B ze soutěže odstoupil

 1. Velvary 19 13 0 4 2 30:13 43
 2. Ostrá 19 12 1 2 4 38:17 40
 3. Český Brod 19 12 1 0 6 41:23 38
 4. FK Neratovice Byškovice 20 11 1 3 5 40:27 38
 5. Hostouň 19 11 1 2 5 35:19 37
 6. Kladno 19 9 4 1 5 34:20 36
 7. Souš 19 9 3 2 5 38:25 35
 8. Úvaly 19 8 5 1 5 27:24 35
 9. Motorlet Praha 19 9 2 2 6 36:24 33
 10. Chomutov 19 7 3 4 5 34:23 31
 11. Louny 19 6 4 0 9 30:33 26
 12. Meteor Praha 20 7 1 1 11 33:37 24
 13. Česká Lípa 19 6 1 1 11 19:38 21
 12. Tn Rakovník 19 4 0 4 11 22:34 16
 15. Hrobce 19 1 1 0 17 16:71 5
 16. Nový Bor 19 0 0 1 18 9:54 1

o VoDolskou kAPku
Komise pro volnočasové aktivity 
ve spolupráci s městem Odolena 
Voda pořádají 7. ročník cyklo-tu-
ristického dne „O Vodolskou kap-
ku“. 
 Akce se koná v letošním roce  
o čtrnáct dní dříve nežli loni, v so-
botu 24. dubna, a sraz účastníků je 
od 9 hodin u Klubu Aero.  Odtud 
povedou trasy v délce 6, 15 a 25 ki-
lometrů pro pěší turisty a cyklisté se 
mohou vydat až na 50 kilometrovou 
cestu. Cíl bude v 18 hodin u místní 
sportovní haly. Všechny trasy vedou 

po okolí Odoleny Vody. Na každé-
ho účastníka čeká malá odměna za 
sportovní výkon. 
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k náVRAtu MeZi okResní FotbAloVou elitu Fk kRAluPy 1901 

PoMáhAjí „exligisti”

boDoVAli kRAluPští ZáVoDníci
Každý si zvolil určenou délku bě-
žecké trati podle věku. Nejdelší 
úsek byl pro kategorii mužů, žen 
a dorostenců. Měřil přes čtyři kilo-
metry. Nejmladší ročníky na krátké 
vzdálenosti trasu zdolávaly v do-
provodu dospělých. Sešly se tu dvě 
stovky závodníků, přibližně sedm-
desát jich bylo místních.

 Pořadatel - Turistický oddíl mlá-
deže 3511 Vltavský paprsek a Klub 
českých turistů Kralupy - vytyčil 
běžeckou trasu na komunikaci ve 
směru do lokality Strachov a ná-
sledně se běhalo v lesoparku pod 
tamním letním koupalištěm. Trať 
byla označena fáborky a na ní byla 
řada kontrolních stanovišť. Star-
tující tu vázali uzly, odhadovali 
vzdálenost, zvládali orientaci mapy  
a azimutové úseky, určovali dřevi-
ny, turistické a topografické značky, 
poznávali kulturní památky a pří-
rodní zajímavosti, házeli míčkem 
na přesně určenou vzdálenost. 
 Na závody přijeli startující z řady 
míst ve Středočeském kraji, jako 
například z Českého Brodu, Týnce 
nad Sázavou a další, kteří se spolu 
s Kralupany ucházeli o zisk medailí 
a tituly mistrů Středočeského kraje 
v tomto oblíbeném outdoorovém 
sportu. Měřil se čas strávený na trati 
a za nesprávně splněné úkoly byly 
při závěrečném hodnocení přidává-
ny trestné minuty. Cíl závodu byl  
v areálu turistické základny.
 Při slavnostním vyhodnocení 
turistického závodu se udělovaly  
v kategoriích žactva, dorostenců  
i dospělých medaile a krajské mi-
strovské tituly. Na stupních nej-
vyšších před všemi nastoupenými 
účastníky závodu je převzali Ma-
tyáš Zeman, Eliška Beranová, Petr 
Roubíček, Barbora Trojanová, Jan 
Vašina, Sára Matoušková, Vojtěch 
Kozelka, Klára Buncová, Adam 
Basl, Helena Pavlů, Jan Vejrosta, 
Michaela Kreibichová, Lucie Čipe-
rová a Zdeněk Vejrosta.
 J. Herain

Kralupští turisté uspořádali koncem března Mistrovství Středočeského kraje v turistickém závodu. Rada 
Turistických závodů České republiky znovu svěřila organizaci Kralupanům, neboť v tomto druhu spor-
tu patří v republice k nejlepším. Na start mohli přijít i neorganizovaní sportovci, kteří si chtěli otestovat  
kondici svou nebo svých dětí.

NA STUPNÍCH VÍTĚZů stanuly po absolvování trati turistického závodu (zleva) ve věkové kategorii ženy 
„B“ - Květa Fúsková (Mikulášovice), Lucie Čiperová z Kralup, nová mistryně Středočeského kraje, a třetí 
v pořadí byla Pavlína Trojanová (Mikulášovice).  Foto  her 

Kralupy n. Vlt. – Na počátku 90. let minulého století kopali fotbalisté 
tehdejšího FK Kaučuk pod vedením již zesnulého kouče Procházky  
3. ligu. Skončil ale sponzoring a následoval pád až do 3. třídy! 

„Finanční� podpora� ze� strany� Kau-
čuku� (dnes� Synthos)� skončila,� ná-
sledně�odešli�zkušení�hráči�a�s�nimi�
samozřejmě� herní� kvalita.� Přesto�
poté� nikdo� nepředpokládal,� že� by�
se�V�olších�měla�hrát� jen�3.� třída,“�
zavzpomínal na poslední čtvrtstole-

tí klubu, který má více jak stoletou 
historii, čestný předseda Vladimír 
Matějček.
 Jeho padesátiletý syn se potatil  
a pokud by ho nezlobila kolena, 
určitě by stále ještě chtěl pomoci 
spoluhráčům přímo na hřišti. V sou-

RybáŘskÉ ZáVoDy suDoVo hlAVno
Sobota 28. dubna bude patřit těm,

jenž rádi sedí u vody 
a čekají, kdy zabere pořádná ryba. 

Myslivecký spolek Sudovo Hlavno 
pořádá rybářské závody pro malé i velké 

ctitele „Petrova cechu“. 
Od 6.30 usednou na břeh Písečáku

 a budou soutěžit o ten nejlepší úlovek.

Cena povolenky 100 Kč, 
občerstvení zajištěno.

časnosti patří k těm, kterým není 
osud místní kopané lhostejný. Už  
i proto, že se v tomto FK pilně pra-
cuje s mládeží, která je příslibem 
lepší budoucnosti. „Pokusíme� se�
už�v�této�sezoně�vrátit�mužstvo�tam,�
kam�svou�tradicí�patří,�tzn.�alespoň�
mezi� okresní� fotbalovou� elitu� Měl-
nicka.�Pomáhají�nám�s�tím�i�někdej-
ší� ligisti,� např.� bývalý� stopér� praž-
ské�Slavie�Tomáš�Hunal,�exsparťan�
Zelenka,�Mráz� aj.� To� nejdůležitější�
vidím� v� tom,� že� právě� ti� zkušenější�
ukazují�ostatním�spoluhráčům�kudy�
vede�cesta� za� lepším�herním�proje-
vem,“ zdůraznil Vladimír Matějček, 
aby dodal: „Nikoho�nepodceňujeme,�
ani�nic�nepřeceňujeme,�protože�vel-
mi� dobře� víme,� jak� končí� nezdravé�
sebevědomí!“ Nicméně po patnácti 
odehraných kolech v probíhajícím 
ročníku 2017-2018 vévodí FK ta-
bulce 3. třídy, ale na záda mu s od-
stupem dvou bodů dýchají pronásle-
dovatelé z Vehlovic a Čečelic. Proto 
budeme kralupský fotbal nadále po-
zorně sledovat a po skončení sezony 
dáme našim čtenářům určitě vědět, 
zda-li se objektivně pojatý optimis-
mus naplnil. str 
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Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou

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

www.geusokna.cz

VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE  
Z  PROFILOVÝCH  

HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

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

Zš tišice, okres Mělník přijme od 1. 9. 2018
 asistenta pedagoga na pracovní úvazek 0,5.

bližší informace u ředitele školy. tel. číslo 604 41 74 52.

ZŠ Tišice přijme 
asistenta pedagoga



POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

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

Služba NONSTOP na telefonu 
Nabízíme: Obřady ve všech síních a hřbitovech,

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

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

VZPOMÍNÁME
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Nelkejte,�že�jsem�odešel,
ten�klid�a�mír�mi�přejte,

a�vzpomínky�jen�v�srdci�svém
mě�stále�uchovejte.
Dne 26. dubna 2018 

si připomeneme 4. výročí úmrtí 
pana Ladislava Šťastného 

z Velkého Borku. 
Stále vzpomínají manželka Květa, 

syn Láďa, vnoučata Ládík, 
Berenika a sourozenci s rodinami.

Pracoval�vždy�do�únavy,�
klidu�sobě�nedopřál.�

Za�vše�dobré,�co�vykonal�
tichý�spánek�buď�mu�přán.�

Dne 21. dubna 2018 uplyne rok 
od úmrtí 

pana Josefa Duchoslava z Byšic. 
Prosíme o tichou vzpomínku. 

Rodina. 

Dne 10. dubna 2018
jsme si připomněli smutných 

23 roků
od úmrtí milovaného tatínka

pana Zdeňka Černého.

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinou.Dne 21. dubna 2018 

uplyne 5 let od úmrtí manžela, 
tatínka a dědečka, 

pana Vladimíra Postráneckého 
ze Šemánovic. 

S láskou vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 26. dubna 2018
 tomu bude 35 let, 

co nás navždy opustil 

pan 
František Vojtěch 

z Mělníka – Pšovky. 

Vzpomíná dcera a synové.

Dne 31. března 2018 
jsme si připomněli 10. výročí 

tragického úmrtí 
pana Františka Šoustka

 z Tuhaně. 
Stále vzpomínají Zdeňka, 

děti s rodinami a ostatní příbuzní.

Dne 13. dubna 2018 
tomu bude 13 let, 

co nás navždy opustila 
naše milovaná 

Irenka Veselá. 
Stále vzpomíná manžel Zdeněk 

se synem Milošem.

inzerujte v měsíčníku Mělnicko.    Plošná i řádková inzerce za bezkonkurenční ceny. 
    Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům.    havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

KOuPÍM
zz Koupím kotel H418T, starší, ale 

dobrý. Telefon: 606 826 420.
zz Koupím auto Škoda Felicie. I ve 

špatném stavu. Telefon: 737 951 882.
zz Koupím historický motocykl 

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

KDR nebo ROJEK. Telefon: 603 165 
320.

PrOdÁM
zz Prodám litinové ozdobné slou-

py (2 ks), délka 5 m, průměr 30 cm, 
ukončené ozdobnou hlavicí. Cena do-
hodou. Telefon: 720 519 725.
zz Prodám křovinořez. Telefon: 607 

125 920.

zz Prodám polní výheň, zpětné zrcát-
ko na levé dveře Citroen Xantia, cena 
dohodou. Telefon: 608 916 274.
zz Prodám pískovcové bloky 80 × 

80 cm, vhodné jako dekoraci nebo pro 
kameníky. Cena za kus 1000 Kč. Tele-
fon: 720 519 725.
zz Prodám botník, světlé dřevo,  

3 zásuvky. Foto zašlu, cena dohodou. 
Telefon: 720 251 353. 
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Měsíčník Mělnicko – rok 2018 
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objednávky a prodej 
sadby brambor,

výběr ze 12ti odrůd, sazečky 
cibule, osiv, krmných směsí pro 

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

a zahrádkáře.
jan boušek, 

telefon: 774 666 594-5, 
315 624 154, 

mail: fbousek@bramex.cz, 
Malý Újezd jelenice 21. 

zz Prodám velkou acetylenovou 
bombu, dále stolek pod televizi (sklo, 
nerez), a nerezovou zánovní ždímačku 
české výroby, levně. Cena dohodou. 
Telefon: 607 969 649.
zz Prodám kuchyňský sporák 

smalt, bílý, velikost 100×58 cm, tři 
tály, trouba, český výrobce DUFA, 2 
roky v provozu. Cena 7000 Kč. Tele-
fon: 720 519 725.
zz Prodám pivní korbele, půllitry a 

džbánky. Sklo, keramika. 20 ks. Cena 
dohodou, i jednotlivě. Telefon: 720 
251 353. 
zz Prodám pánskou koženou bundu 

na vyšší štíhlou postavu. Pěkná. Tele-
fon: 607 125 920.
zz Prodám samice králíků k užitko-

vému chovu. Vehlovice. Telefon: 315 
671 129.
zz Prodám vykrmené prase a husy. 

Telefon: 724 775 683.

zz Prodám brambory konzumní, 
krmné, obilí a cibuli. Telefon: 724 
775 683.
zz Knihy – válečné, historické, RAF, 

námořní a pozemní bitvy, 2. sv. válka 
apod. Encyklopedie uniforem apod. 
Většina nová. Seznam zašlu. Telefon: 
720 251 353. 
zz Prodám čajovou soupravu a jídel-

ní servis, 30. a 40. léta. Cena dohodou. 
Foto zašlu. Telefon: 720 251 353. 
zz Prodám sklo, keramiku porcelán, 

džbánky, korbele, skleničky, hrnečky, 
dekorační předměty, vázy, obrázky 
60.- 90. léta, většinou kusovky. Nutno 
vidět. Levně, po částech, jednotlivě. 
Perfektní stav.  Na chalupu, na blešák 
apod. Telefon: 720 251 353. 

Služby
zz Údržba a úprava zahrad. Telefon: 

604 207 295.

ZaMěStNÁNÍ

růZNé
zz Hledám společnici – lodníka na 

plavby po řece vlastní lodí. Společná 
kajuta, pokušení, kladný přístup, věk 
kolem 45-50 let. SMS, MMS s profi-
lem na 721 576 909.

INTERNÍ A NEFROLOGICKÁ
AMBULANCE (nemoci ledvin)

MUDr. Katarína Rajčanová
Rohelova 2596, Mělník (sídliště Střed – vedle čistírny)

I BEZ DOPORUČENÍ LÉKAŘE
Provozní hodiny (odběry, EKG, spirometrie, napojení TK Holtru)

pondělí, úterý, středa: 7.00-11.00
Ordinační hodiny (interní a nefrologické vyšetření)

pondělí: 16.00-19.30, úterý: 14.00-19.00, 
středa: 8.30-12.00 a 14.00-18.30

Na vyšetření se objednejte telefonicky ve výše uvedeném čase. 
Po telefonické dohodě je možné vyšetření i v sobotu. 

Telefon: 315 695 611, 605 748 821.
Smluvní pojištovny: VZP, VOZP, ZP MV ČR, ČPZP,
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Metal-Aliance Kladno.

Přijmu řidiče 
skupiny c, E na HPP. 

jedná se o odvoz štěpky 
kontejnery do Štětí. 

Více info na:  
fhomolka@seznam.cz, 
telefon: 602 428 476. 

Pan Zdeněk Tomášek ze Zálezlic 
se dne 17. dubna 2018 

dožívá 95 let. 
Do odchodu do důchodu v r. 1983 byl 

zootechnikem 
Státního statku Veltrusy, 

poté do svých téměř 80 let pracoval 
jako soukromý zemědělec. 

do dalších let mu
 vše nejlepší přeje 

snacha Ladislava s rodinou. 

zz Knihy nevyhazujte, odvezu. Do-
hoda. Telefon: 607 508 050.
zz Za odvoz daruji koňský hnůj. Te-

lefon: 607 212 361, Kly.

byty, NEMOVItOStI
zz Koupíme byt na Mělníku, nejsme 

RK, mladá rodina pro vlastní bytovou 
potřebu, ideálně 2-3-4+1, nabízíme 
korektní jednání a hotovost převodem 
přes advokátní úschovu. Telefon: 603 
540 363.

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky 
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro

 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
 kontejnery  skládání hydraulickou rukou  demolice

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

Vaření na dotek Vašeho prstu. 
Domluvte si ukázku vaření.

 Zajímavá možnost přivýdělku.
Více info: 775 099 097.

ÚČetnictVí A 
DAŇoVá eViDence 

ing. jaromír Patočka 
603 422 666

ekodental@iol.cz 
Specializace na zdravotnictví, 

cestovní služby a
ostatní svobodná povolání. 

zz Prodám zahradu v Mělníku,  
406 m2 v OV. Informace na telefonu 
721 838 784.
zz Pronajmu hospodu v Chlumíně. 

Možnost bydlení. Telefon: 724 775 
683.

chcete prodat nebo 
koupit nemovitost? 

Potřebujete ocenit nemovitost 
pro dědické řízení? 

zajistím kompletní servis.
 telefon: 603 919 866. 



Po modernizaci výrobních hal na Měl-
níku, které svým zaměstnancům nabí-
zí perfektní čisté a moderní prostředí 
vybavené nejmodernější technikou, 
přichází na řadu zcela nová administ-
rativní budova, která dá firmě i městu 
novou tvář a nabídne nová pracovní 
místa. Od léta tohoto roku by měla ví-
tat při vjezdu do areálu nejen všechny 
zaměstnance společnosti erwin Junker, 
ale též i její zákazníky a všechny ná-
vštěvníky. Našim zaměstnancům tak 
umožní práci v moderních kancelářích 
s výhledem na město a zákazníkům 
nové reprezentativní prostory.  
 růst firem znamená nejen prosperi-
tu pro firmy samotné, ale též pro měs-
to a region, ve kterém mají své sídlo.  
Věříme, že i naše společnost, jako je-
den z největších poskytovatelů práce 
v regionu, přispěje podstatnou měrou 
k rozvoji a moderní tváři města a na-
bídne jeho obyvatelům zaměstnání  
v příjemném pracovním prostředí.

Vedení společnosti erwin junker 
grinding technology a.s.

Volné pozice:

  inženýr kvality 
 s německým jazykem
  technický nákupčí 
 s německým jazykem
  brusič
  Frézař
  soustružník
  horizontkář
  Rýsovač odlitků
  Montér s technickým 
 vzděláním
  Montér s elektro vzděláním
  Zámečník s co2
  lakýrník

svůj profesní životopis 
posílejte na: 
jana.vajnerova@junker.cz

eRWin junkeR gRinDing 
technology A.s. s noVou tVáŘí

PŘiPojte se k náM 

erwin junker grinding technology a.s., závod Mělník, Řipská 863, 276 01  Mělník
 Více na www.junker-group.jobs.cz.

Firma erwin junker grinding  
technology a.s., jeden z předních 
světových výrobců a dodavatelů 
cnc brousicích strojů, roste a po-
siluje své jméno nejen ve světě. 
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