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Starostové dotčených obcí 
na Mělnicku se dozvěděli, 
že když nebudou s vý-
stavbou spalovny souhla-
sit, nedočkají se vyřešení 
dopravy – tedy obchva-
tů. Abychom byli přesní, 
nedostanou na ně peníze 
– uvádí v rozhovoru Ing. 
Petera.
 Obchvaty obcí, které 
se mají narychlo stavět 
v souvislosti se stavbou 
spalovny ZEVO, budou 
pro obce danajský dar: do 
tohoto dárkového balení 
bude přibaleno minimál-
ně 228 těžkých náklad-

JAK SE PROSAZUJE DOBRÝ KŠEFT
V rozhovoru pro Český rozhlas náměstek hejtmanky Středočeské-
ho kraje pro životní prostředí Ing. Petera odtajnil svou strategii, jak 
protlačit projekt výstavby největší spalovny odpadů v ČR, tzv. ZEVO  
v Horních Počaplech. Je ochotný jít i přes odpor lidí, kteří v okolí bydlí, 
a ignorovat i fakt, že obec ZEVO odmítla v místním referendu.

NOVĚ OTEVŘENO  NON STOP

2x TÝDNĚ POKEROVÉ TURNAJE
RULETA  BLACK JACK  VLT NOVÁ 209 (LIĎÁK)  MĚLNÍK  TEL.: 604 60 20 30

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

ING. MILOŠ PETERA

ních vozidel s odpadem denně 
(viz Dokumentace záměru ZEVO 
Mělník). Nejspíš ještě víc, protože  
v dokumentaci Nové dopravní řešení 
v lokalitě H. Počaply, D. Beřkovi-
ce, Cítov se na str. 58 již uvádí 530  
respektive 560 těžkých náklad-
ních vozidel denně (pro roky 2021 
a 2040).

KRAJ JAKO NESTRANNÝ 
PROSTŘEDNÍK

 Ing. Petera v rozhovoru uvádí, že 
funkce Středočeského kraje je být 
jakýmsi spojovatelem mezi samo-
správou, ČEZem a původci odpadů 
(tedy nejspíš obyvateli). Podívejme 
se na to: projekt obří spalovny pro 
celý kraj i přilehlé části krajů sou-
sedních vznikl na objednávku vedení 
Středočeského kraje, který vytipo-
val jako nejvhodnější lokalitu areál 
EMĚ v Horních Počaplech.

 Bohužel jaksi zapomněl o těch-
to plánech informovat obce v okolí 
EMĚ, natož s nimi celou věc kon-
zultovat. Když Horní Počaply spa-
lovnu drtivě odmítly v referendu, 
dva dny poté oznámil Ing. Petera 
v tisku, že projekt bude stejně po-
kračovat. Tak tedy vypadá role kraje 
jako spojovatele.

EVROPSKÉ ZÁVAZKY JSOU 
STŘEDOČECHŮM PUTNA

Přestože EU ve své legislativě obě-
hového hospodářství předpokládá 
snížení skládkování komunálního 
odpadu na 10 % postupně do roku 
2035, a to systémem důsledného tří-
dění odpadu, Středočeský kraj stá-
le pracuje s verzí likvidací odpadu 
spalováním a pracuje s termínem 
2024 pro uvedení spalovny do pro-
vozu.

(pokračování na str. 2)

Sklep domu „U Zlatého beránka“ čp. 10 na náměstí Míru 

 
Čtěte více na str. 4
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM – 

STARÁ BOLESLAV
Vítání jara na náměstí  Přestože kli-
matické jaro již máme téměř měsíc, na 
Velký pátek 19. dubna od 10. hodiny se 
na Masarykově náměstí uskuteční sym-
bolické slavnostní přivítání jara. Připra-
vené je pohádkové představení „Veselé 
Velikonoce“ v podání Liduščina divadla, 
velikonoční tvoření v podobě zdobení 
perníčků a různé soutěže, jako například 
o nejdelší zaječí skok či o největší bubli-
nu. Chybět nebudou ani taneční vystou-
pení dětí z Domu dětí a mládeže a sku-
piny BNL DANCE. Od 8 až do 16 hodin 
bude probíhat Staročeský jarmark, jenž 
nabídne pestrý sortiment různého zboží 
a občerstvení. K dobré pohodě přispěje 
i flašinetář, který tak navodí jarmareční 
atmosféru. 
Férová snídaně v Klíčku  Myšlenka 
Férové snídaně na Zemi je velmi prostá: 
sejděte se v parku se známými, souse-
dy, kamarády nebo rodinou a společně 
posnídejte fairtradové a lokální dobroty. 
V neděli 12. května od 10 do 12 hodin po-
řádá férové posezení Rodinný klub Klíček 
s Komunitním centrem a místními skauty 
v Panské zahradě před Kočárovou. Stej-
ně tak, jako tisíce lidí na světě, oslaví 
společně Světový den pro fair trade. 

KOSTELEC NAD LABEM
Buduje se nový sběrný dvůr  Zaří-
zení sloužící občanům ke zbavování se 
nepotřebného materiálu již nestačí svojí 
kapacitou, a tak byla zahájena výstavba 
nového sběrného dvora, jenž bude reali-
zován v prostoru ulice Poleradská. V sou-
časné době jsou již dokončeny zemní prá-
ce a byly položeny základy pod oplocení, 
pracuje se na dešťové kanalizaci. Stavba 
probíhá podle navrženého harmonogra-
mu, a tak již brzy bude další místo, kam 
bude možno svážet vše, čeho se občané 
města i blízkého okolí chtějí zbavit. 

KRALUPY NAD VLTAVOU
Tradiční úklid na Hostibejku  Hosti-
bejk je častým cílem vycházek zdejších 
občanů a podobně jako jiná místa je tře-
ba jej uklidit po zimě a připravit na novou 
sezónu. Skautské středisko Střelka ve 
spolupráci s Ekologickou komisí města 
Kralupy nad Vltavou pořádají úklidovou 
akci. Účastníci se v pátek 26. dubna v 16 
hodin sejdou před restaurací na Hosti-
bejku. Pracovní nářadí bude k dispozici, 
doporučují ochranné rukavice a vhodný 
oděv. Po ukončení brigády si jistě všichni 
dopřejí odměnu v podobě opékání buřtů 
a dalšího občerstvení. 
Slet malých čarodějnic a čarodějů  
V předvečer Filipojakubské noci v úterý 
30. dubna od 16 do 18 hodin se na zahra-
dě za tělocvičnou DDM v Zátiší uskuteční 
nefalšovaný slet malých čarodějnic a ča-
rodějů. Na všechny zúčastněné čekají 
hry, soutěže a chybět nebude i vyhláše-
ní nejlepší čarodějnické masky. Každý 
si bude moci na „čarodějnické“ hranici 
opéci tradiční špekáčky, které budou na 
místě k zakoupení.

JAK SE PROSAZUJE DOBRÝ KŠEFT

DOPIS STAROSTKÁM A STAROSTŮM 
V REGIONU MĚLNICKA 

JAK SNÍST ŽÁBU?  
PO KOUSKÁCH

 Ing. Petera si v rozhovoru po-
chvaluje, jak se jim podařilo „pro-
hnat EIA“ vlastní spalovací zařízení.  
A nyní se budou snažit „prohnat 
EIA“ první část silnic. Za pár let bu-
dou prohánět druhou část.
 Je to klasická metoda k ošálení 
lidí, kdy se celý projekt účelově 

rozdělí na několik částí a ty se po-
suzují zvlášť, přestože jejich dopad 
na životní prostředí a obyvatelstvo 
se bude sčítat.

MÍSTNÍ JSOU PROTI? 
VÁŽNĚ?

Ing. Petera rovněž uvádí informaci, 
že Dolní Beřkovice spalovnu chtějí. 
Doslova říká, že nejde „o to, že by 

KRAJ VŮBEC NEPRACUJE S VARIANTOU  
SNÍŽENÍ MNOŽSTVÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

TŘÍDĚNÍM A RECYKLACÍ.

to (rozuměno spalovnu) tam nechtěli, 
ale že by chtěli jinou trasu obchvatu, 
ale to je k projednání na další 
období.“ Všechny strany, které v 
Dolních Beřkovicích kandidovaly do 
loňských komunálních voleb, měly 
jako stěžejní bod svého volebního 
programu STOP spalovně. A to  
i vítězná strana, která nyní tvoří 
zastupitelstvo. Pokud má pan Petera 
informaci, že nynější zastupitelé 
Dolních Beřkovic spalovnu chtějí, 
tak by se měli občané ptát, jak 
dodržují předvolební sliby.
 Dále Ing. Petera uvádí, že by by- 
lo nejlepší po skončení série semi- 
nářů pro starosty udělat nové 
referendum v Horních Počaplech. 
Pokud nové referendum dopadne 
stejně jako to první, tedy že oby- 
vatelé Horních Počapel spalovnu 
opět odmítnou, co bude dál? Další 
a další referenda – dokud to nebude 
podle představ krajských úředníků?

 z Proč Ing. Miloš Petera (ČSSD), 
statutární náměstek hejtmanky 
pro životní prostředí, nerespektuje 
referendum v Horních Počaplech? 

 z Proč říká, že obchvaty jsou 
připravené, když to není pravda?

 z Jak může mluvit o konkrétním 
roce dokončení spalovny?

 z Proč jde na ruku ČEZu? 
Odpovědi na tyto otázky necháváme 
zcela na laskavém čtenáři.

autor: Iniciativa STOP spalovně

(dokončení ze str. 1)

V platném referendu občané obce 
Horní Počaply spalovnu odmítli. 
Středočeský kraj a ČEZ ale pokra-
čují v přípravě stavby bez ohledu 
na veřejné mínění většiny nejvíce 
ohrožených obcí a měst. Byla zve-
řejněna dokumentace EIA na méně 
než minimální rozsah slibovaných 
obchvatů, které chce kraj řešit jen 
u 3 obcí a nikoli pro další, např. 
Mělník a Liběchov. Doklad o tom, 
jak se investor snaží snižovat emi-
se lze najít v dokumentaci EIA na 
plynovou kotelnu a fluidní kotel 
v EMĚ. Např. ve fluidním kotli se 
má ročně spálit 620 tisíc tun hnědé-
ho uhlí a současně není jasné, kam 
se bude ukládat toxický popílek.
 Je chvályhodné, že krajský úřad 
Středočeského kraje poskytl obcím 
ve 2 příručkách rady co dělat, kde 
připomenul, že když jsou vlastně 
původci komunálního odpadu, tak 
je to jejich věc. Snad ještě veřejnosti 

V minulém čísle Měsíčníku Mělnicko byl zveřejněn článek o současné 
situaci v zajištění stavby ZEVO/spalovny na spalování komunálního  
odpadu v H. Počaplech. Nejvyššími představiteli státu a ČEZu bylo ve-
řejně příslíbeno, že pokud to občané nebudou chtít, tak spalovna nebude. 

oddělení znamená vytřídění, např. 
výhodně využitelného bioodpadu, 
kterého je v KO až 20 %.
 Jaká bude situace po nesporném 
uzákonění povinnosti vytřídit 65%  
komunálního odpadu a stanovení 
limitu skládkování na 10%? Je za-
jímavé, že se liší údaje MŽP a ČSÚ 
o produkci komunálního odpadu 
ve Středočeském kraji v roce 2017. 
Nakonec ani ZEVO nebude mít plá-
nované množství KO (192, resp. 
134 tis. tun) a proto jej a další odpad 
bude muset přivážet z okolních kra-
jů na úkor dalšího zhoršení životní-
ho prostředí místních obyvatel. 
Údaje uvádí následující tabulka:

Komunální odpad ve SK za 2017                                   tis. tun

Zdroj Cenia ČSÚ Rozdíl Poznámky
766 537 229 Rozpor MŽP a ČSÚ

Recyklace 65% 498 349 149

Skládkování 10% 76 54 22

Energet. využití 192 134 ZEVO a BPS

nedošlo, že termín zákazu sklád-
kování v r. 2024, na kterém je veš-
kerá dokumentace a argumentace 
postavena, neplatí a bude v novele 
zákona změněn. Ale stávající platný 
zákon o odpadech přece uvádí, že od 
roku 2024 je zakázáno skládkovat 
směsný komunální odpad (SKO), 
využitelné a recyklovatelné odpa-
dy. Přitom směsný komunální odpad 
je odpad, který zůstává po oddělení 
využitelných složek a nebezpečných 
složek z komunálních odpadů. A toto 

Pokračování na str. 4
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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! 
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.

LUXUSNÍ PROSTŘEDÍ
SKVĚLÝ SERVIS  OBČERSTVENÍ

 PRAVIDELNÉ 
POKEROVÉ TURNAJE

 46 VLT, AMERICKÁ RULETA
 BLACK JACK 
a další KARETNÍ ŽIVÉ HRY

 COFFEE LOUNGE

www.forbesmelnik.cz
Nová 209 (Liďák), 276 01 Mělník, tel.: 604 60 20 30

NOVĚ OTEVŘENO  NON STOP
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CO SE U NÁS DĚJE
LYSÁ NAD LABEM

Prvomájový trh zvířat  Setkání cho-
vatelů a pěstitelů nabízí ke směně, prode-
ji a vystavování různé druhy exotických 
rostlin a ptáků, akvarijních a terarijních 
živočichů, sbírkových přírodnin, chova-
telských a pěstitelských potřeb, krmiv 
a samozřejmě odborné literatury. Trh se 
uskuteční ve středu 1. května na Výsta-
višti v hale C od 8 do 13 hodin, případně 
ve venkovních prostorách či dalších zdej-
ších halách. Nepůjde „pouze“ o exotiku. 
V oddělené části výstaviště bude připra-
ven prostor pro prodej, nákup či výměnu 
slepiček, kachen, hus, holubů či králíků.

MĚLNÍK
Mělnické trhy s nový provozovatelem 
 Rada města Mělníka určila nového 
organizátora letošních farmářských trhů.  
Namísto spolku Světlonoška, jenž je 
provozoval po uplynulé tři roky, to bude 
pan Pavel Chorouš, který je znám i jako 
výrobce skvělého vína. Poprvé se stán-
ky na náměstí Míru otevřely v sobotu  
6. dubna a 13. dubna se uskutečnil první 
ze dvou letošních jarmarků – Velikonoční. 
Trhy se budou opět konat každou sobotu 
od 8 do 12 hodin. Trhy zakončí tradiční 
Dušičkový jarmark.
Adoptuj si svůj strom  Město Mělník 
ve spolupráci se spolkem P.U.N.K., jenž 
je znám i záměrem rozmístění kniho-
budek, hodlá každý rok aktivně zapojit 
mělnickou veřejnost formou „adopce“ 
do výsadby nových a obnovy starých, či 
jinak poškozených stromů. Za částku ti-
síc korun obdrží dárce certifikát o adopci,  
děkovný dopis od starosty města Měl-
níka a přímo u stromu bude osazena 
pamětní tabulka se jménem dárce. Ten 
bude mít i možnost aktivně se zúčastnit 
výsadby „svého“ stromu. 

MŠENO 
Kokořínský rychlík opět v provozu  
V sobotu 30. března byla slavnostně za-
hájena nová turistická sezóna příjezdem 
historického vlaku, který na zdejší nádra-
ží dorazil z našeho hlavního města. Koko-
řínský rychlík bude opět jezdit v průběhu 
turistické sezóny o sobotách, nedělích 
a svátcích z Prahy do Mšena a zpět až 
do konce října. První příjezd tohoto pra-
videlného rychlíku byl přivítán již tradič-
ně na mšenském nádraží dixielandovou 
hudbou v podání Revival Swing Band 
Praha a s četnými hosty z vedení kraje 
a pražských samospráv. 

NERATOVICE
Divadelní pouť opět potěší ty nejmlad-
ší  V neděli 12. května nastane před 
zdejším Společenským domem tradiční 
divadelní mumraj. Uskuteční se XVII. 
ročník divadelní poutě určené nejmlad-
ším milovníkům Thálie. Odstartuje jí od 
14 hodin neratovický loutkářský soubor 
Javajka se svým pohádkovým představe-
ním. Ke skvělé atmosféře přispějí i další 
divadelní soubory, jenž uvedou celou 
řadu veselých pohádek. Celé setkání za-
končí populární mim a bublinář Václav 
Strasser.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
MĚLNICKÉHO PODZEMÍ

SKLEP DOMU „U ZLATÉHO BERÁNKA“ ČP. 10 NA NÁMĚSTÍ MÍRU

JUDr. Petr Kowanda a Mělnický 
osvětový a okrašlovací spolek vás 
zvou na prohlídku části mělnic-
kého podzemí, které dosud nikdy 
nebylo pro veřejnost přístupné. 
V sobotu 18. května 2019 od 9.00 
do 17.00 hodin budou mít zájemci 
možnost poprvé a pouze na jeden 
den navštívit dvoupatrové sklepe-
ní starobylého domu „U Zlatého 
beránka“ čp. 10 na náměstí Míru. 

Pod tímto historickým domem byla 
v minulých letech objevena zasy-
paná schodiště vedoucí do nižšího 
patra s dalším labyrintem podzem-
ních prostor, které zde tvoří dokon-
ce i malý okruh. Po dobu několika 
let probíhalo jejich čištění od od-
padků a suť musela být ručně vy-
nášena na povrch do přistavených 
kontejnerů. Všechny takto vyčiště-
né chodby si budete moci tento den 
prohlédnout. 
 Opět doporučujeme, aby si ná-
vštěvníci přinesli s sebou baterky. 
Přístup bude volný průběžně po 
celý den, neděláme žádné rezerva-
ce ani objednávky vstupenek. Pro-
hlídku lze absolvovat i s dětmi. 
 Martin Klihavec, 

předseda MOOS 

DOPIS STAROSTKÁM A STAROSTŮM 
V REGIONU MĚLNICKA 

(dokončení ze str. 2)

 zCo z toho vyplývá?
1. Směrnice EU stanovila m.j. tyto 
cíle: do roku 2035 recyklovat 65 % 
a skládkovat max. 10 % veškerého 
komunálního odpadu. Dále klade 
důraz na podporu prevence vzniku 
odpadů, třídění, recyklaci a další 
úpravy odpadů. Z toho plyne, že rok 
zákazu 2024 neplatí.
2. Všichni v obcích, kteří poctivě tří-
dí, budou potrestáni už jistým zvýše-
ním poplatku za skládkování KO bez 
ohledu na to, kolik ho vytřídí. Náš 
slovenský soused přistoupil k třídění 
spravedlivě a stanovil položky a saz-
by za uložení SKO (č. 20 03 01) při 
zřetelné progresi poplatku směrem 
k motivaci ke třídění. Výše poplat-
ků je postavena tak, aby se odpady 
odkláněly ze skládek, ale nikoli, aby 
se z peněz obcí vytvářel prostor pro 
investice do nákladných technolo-
gií, jejichž provoz by následně obce 

dlouhodobě platily. Proč nelze tako-
vé řešení přijmout v ČR?
3. Obce obdržely od krajského úřadu 
příručku s doporučením, aby zaklá-
daly pro dodávku KO pro spalovnu 
společná družstva. Činnost družstva 
bude: po uložení KO občany do po-
pelnice nebo kontejneru zajistí ex- 
terně odvoz do předávací stani-
ce (PS), kromě obcí mimo region 
Mělnicka, přeložení na nákladní 
auto a odvoz do spalovny. Tzn., že 
obce budou taky financovat výstav-
bu a provoz PS a činnost družstva. 
A navíc kromě toho ponesou veške-
rá rizika dle zákona o odpadu, např. 
důsledky při odlišném složení SKO 
a obsahující nebezpečný odpad. 
Sankce, které bude provozovatel 
spalovny uplatňovat při možném ne-
dodržení podmínek se nikde nepíše 
nebo to již obce ví?
4. Při uvažování o způsobu dopravy 
(např. o dopravě po vodě ?) a „jediné 
možné“ dopravě po silnici se vůbec 

nebere v úvahu současná kritická do-
pravní situace v regionu.

 zZávěr:
Je pochopitelné, že starostové obcí 
mimo Mělnicko nechtějí, aby se 
u nich spalovna postavila. Stávající 
starostové v regionu Mělnicka by 
měli vědět o nezanedbatelném zatí-
žení obce nákladní dopravou a sou-
visejícím zvýšením emisí a dalším 
ohrožování zdraví občanů a dále  
o podstatném zvýšení položky roz-
počtu obce pro nakládání s odpady. 
 Obce by se měly bránit tomu, aby 
za ně rozhodovali jiní. Lze přece za-
slat své připomínky nejen k zákonu 
o odpadech, ale i k dalším souvise-
jícím právním předpisům. Je také 
celá řada ekonomicky přijatelných 
řešení podle hierarchie nakládání 
s odpady dle zákona o odpadech, 
především třídění KO a jeho další 
využití.

František OHEM

Pozvánka
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KRAJ POZASTAVIL PŘÍPRAVY NOVÝCH SILNIC 
PRO MĚLNICKOU SPALOVNU

 Připomínky k dokumentaci EIA 
zpracované spolkem Děti Země 
jsou přílohou této tiskové zprávy.
 Vyřešení dopravy kolem spa-
lovny je zásadní podmínkou její 
výstavby. Krajský úřad proto na-
vrhl postavit 12 km nových silnic 
II. a III. třídy a rozšířit stávající 
o 7 km. Návrh je nejen v rozporu 
s územními plány Horních Po-
čapel a Dolních Beřkovic, počítá 
i se zcela zbytečným záborem 10 
ha nejkvalitnější orné půdy, což 
odpovídá ploše asi 7 fotbalových 
hřišť. Opomíjí mnohem ohledupl-
nější variantu, kterou je propojení 

silnice I/9 s I/16, modernizace stá-
vajících silnic a instalace protihlu-
kových stěn. 
 „Děti Země zaslaly obsáhlé při-
pomínky s více než třiceti poža-
davky, v nichž upozornily, že šlo 
o nekoncepční postup, neboť pro 
dopravní obslužnost území jsou na-
léhavější jiné stavby, dále chyběly 
varianty řešení dopravy, takže před-
ložily vlastní námět na posouzení, 
a hlavně nové silnice nebyly v sou-
ladu s územními plány dotčených 
obcí,“ upozorňuje na hlavní nedo-
statky Miroslav Patrik, předseda 
Dětí Země.

HORNÍ POČAPLY – Přestože místní obyvatelé spalovnu odpadů 
v loňském referendu odmítli, Středočeský kraj v jejích přípravách 
pokračuje. Krajský úřad totiž přišel s návrhem obchvatů obcí Cítov 
a Horní Počaply, po kterých by se měl odpad vozit. Je však natolik 
nekvalitní, že okamžitě sklidil drtivou kritiku místních i odborníků. 
Počítal s výstavbou silnic pro spalovnu, zatímco obchvaty a přeložky 
lidem dlouhá léta citelně chybí na zcela jiných místech. Kraj raději 
hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci EIA předčasně ukončil  
a nyní bude muset přijít s novým návrhem.

„Očekávali jsme, že po zamítavém 
výsledku referenda se Středočeský 
kraj zamyslí nad svou koncepcí na-
kládání s odpady. Místo toho přišel 
další nekoncepční návrh na řešení 
dopravy, který byl zjevně účelově 
navržený od stolu bez znalosti míst-
ních podmínek,“ podivuje se Hana 
Beranová z Ekozahrady Pod Věží 
a členka iniciativy STOP spalovně 
Mělník.
 „Jde o klasickou salámovou me-
todu, kdy se negativní dopady na ži-
votní prostředí nesmyslně posuzují 
zvlášť pro spalovnu a zvlášť pro 
stavbu silnic kvůli ní. Tak význam-
né zdroje znečištění je nutné hod-
notit jako celek, neboť negativní 
vliv na životy místních lidí a okolní 
přírodu se mohou násobit,” uzavírá 
Jindřich Petrlík z Arniky a člen ini-
ciativy STOP spalovně Mělník. 
 Obyvatelé a představitelé míst-
ních obcí čekají, jaké varianty řeše-
ní dopravní obslužnosti kraj po do-
hodě s Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR předloží k další diskuzi. Nový 
proces EIA by měl zároveň zo-
hlednit námitky veřejnosti a obcí, 
aby se obešel bez vážných chyb. 
Výstavba nových silnic pro převoz 
odpadů do spalovny je naplánová-
na v letech 2023 až 2024. 
 Výstavba obří spalovny není 
přitom jistá. Proti její výstavbě se 
totiž postavilo více jak 4400 lidí, 
kteří podepsali petici. V loňském 
referendu ji navíc odmítlo 95 % 
zúčastněných voličů obcí Horní 
Počaply a Křivenice. Výsledek je 
závazný pro současné i nově zvo-
lené vedení obce a v navazujících 
řízeních se jím musí řídit. „Bylo 
by proto rozumnější neztrácet čas 
a hledat radši jiné řešení pro na-
kládání s odpady,“ uzavřel Petrlík.

Společná tisková zpráva Arniky  
– programu Toxické látky 

a odpady, Ekozahrady Pod Věží 
a Dětí Země k 8. dubnu 2019

MĚLNÍK
Pozvánka na sraz veteránů. Zveme 
vás na sraz veteránů na Mělníku! Sraz u 
Pneuservisu Ostaševski, na Kokořínské 
ulici, sobota 25. 5. 2019 od 9 do 14 hodin.

MŠENO 
Vymetání výfuků zahájí sezónu. „Vítr 
ve vlasech, volnost a svoboda, dvě kola 
na ráfech, rám z trubek a pohoda. Když 
motor si vrní a nepadají trakaře, na tan-
demu se holka sluní, toť sen každého 
motorkáře.“ Parta nadšenců Jawa-Moto-
-CZ Veterán Clubu Mšeno zahájí sezónu 
tradičním Vymetáním výfuků v sobotu  

POZVÁNKY NA SRAZ VETERÁNŮ

27. dubna na mšenském náměstí Míru 
v 9.30 hodin. Přesně o desáté odstartuje 
spanilá jízda okolím Mšena a malebným 
Kokořínským údolím. Všem šťastnou 
cestu při vyjížďkách po naší vlasti a po-
hodu i při dalších letošních akcích!

ROZTOKY U PRAHY 
Veteráni si dají sraz u muzea. Jubilejní  
40. ročník soutěže elegance historických 
vozidel pořádá Veteran Car Club Praha 
a Středočeské muzeum v Roztokách ve 
středu 8. května v 10 hodin. Není nutné 
se hlásit, pouze PŘIJEĎTE! Všechny mi-
lovníky krásných starých aut i motorek  
a zájemce o rozvoj techniky zveme.
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CO SE U NÁS DĚJE

ROUDNICE NAD LABEM
Uctění památky obětí II. světové války
 Vzpomínkové shromáždění s polo-
žením věnců se uskuteční ve středu 8. 
května od 10 hodin na Dolním náměstí 
u pomníku padlých. Pietního aktu se 
kromě zástupců města zúčastní i tetičky 
a strýčkové zdejší Obce baráčnické Vítěz-
slava Hálka a světlušky, vlčata, skauti 
a skautky ze střediska Junáka Odolena 
Voda.

ROZTOKY U PRAHY
Zachuchleno  To je název interaktiv-
ní výstavy na motivy kultovní počítačo-
vé hry. Chuchel je česká videohra, která 
spatřila světlo světa v březnu minulého 
roku. Hlavním hrdinou je chuchel, jeho 
cíl je sníst třešeň, přičemž mu v tom 
brání další subjekty. Bývá oceňována 
za svůj humor, grafiku, hudbu a celko-
vou atmosféru. Osobitý humor vtáhne 
hráče do světa originální animace a ne-
konečné imaginace. Vernisáž výstavy 
se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 
17 hodin za účasti autorů hry a hudební 
skupiny DVA. Výstavu pak bude možno 
zhlédnout po celý rok až do ledna příš-
tího roku.

ŠTĚTÍ
Putování s loupežníkem Štětkou 
 Zahájení letošní turistické sezóny 
se uskuteční v neděli 28. dubna. Sraz 
účastníků proběhne na hřišti ve Stračí, 
a to v 9.45. Následovat bude již tradiční 
Naučné putování loupežníka Štětky. Děti 
i dospělé čeká celá řada soutěží pro po-
bavení i poučení. A tak obout dobré boty, 
batoh na záda a hurá na cesty do přírody.

VELVARY
Pro jednoho odpad pro druhého po-
klad  Tak nějak by se mohlo nazvat 
heslo již tradičního „Velvarského sou-
sedského blešáku“. Spolek Natvrdlí opět 
zve na dobročinný blešák do Děkanského 
dvora, kde se nachází Areál volného času 
v sobotu 27. dubna od 9 hodin. Samozřej-
mě nebude chybět ani malé občerstvení 
v podobě kávy Longberry. Poplatek ve 
výši 10% z prodané ceny zboží půjde to-
tiž opět na podporu projektu Naše děti 
v Kongu.

SLANÝ
Akustické turné Janka Ledeckého 
 Janek Ledecký se na jaře 2019 vy-
dává na turné, na němž zahraje své 
písně v akustických aranžích. Stane 
se tak poprvé od roku 1994, kdy vyšel 
záznam z jeho unplugged koncertu v po-
době úspěšného živého alba „Jenom 
tak“, jež dostalo zlatou desku a zlatou 
videokazetu od Warner Home video za 
nejprodávanější hudební video roku. 
Jednou ze zastávek bude v úterý 24. 
dubna od 19.30 Městské divadlo ve Sla-
ném. Zazní zde nejenom celá řada jeho 
největších hitů, ale samozřejmě dojde i 
na Žentour či pár coververzí hudebníko-
vých největších vzorů, jako jsou Rolling 
Stones, Beatles a Bob Dylan.

NESPOUTANÁ ŘEKA
TEČE V MĚLNICKÉM MUZEU

 Víte, jaká zvířata v našich řekách 
a kolem nich žijí? Chcete vidět pěk-
ně zblízka vydru, bobra, luňáka, rac-

ka říčního nebo psíka mývalovitého? 
Nebo spíš objevit krásu vzácných 
druhů rostlin a bylin našich břehů 

Výstava Nespoutaná řeka byla zahájena ve velkém sále Regionálního muzea Mělník. Expozice si klade za 
úkol seznámit návštěvníky s přírodou říční krajiny a významem řek pro člověka.

a mokřadů? Pak si udělejte výlet do 
mělnického muzea! 
 A co se takhle brouzdat listím, 
zabořit nohy do písku nebo se projít 
po mechu. V interaktivních zónách 
výstavy se vyřádí nejen děti. Na zví-
davé návštěvníky totiž čeká bosá či 
hmatová stezka, stavění povodňové 
hráze, zkoumání přírodnin a mušlí 
pod lupou nebo zvířátkové přesmyč-
ky a kvízy. 
 Mimo to se na výstavních pane-
lech dozvíte informace o dopadech 
regulace řek na životní prostředí, 
povodních na Mělnicku nebo vymi-
zelých tažných druzích ryb (losos, 
jeseter).
 Od 13. 5. do 7. 6. budou na výsta-
vě v dopoledních hodinách probíhat 
projekty pro třídy základních škol. 
V nich budou školáci hodnotit čisto-
tu vody, poznávat hlasy našich žab, 
zkoumat vodní bezobratlé živočichy, 
nebo určovat typické rostliny lužních 
lesů. V tyto dny bude pro veřejnost 
výstava otevřena od 13:00 hodin.
 V ostatní dny je otevírací doba 
denně kromě pondělí 09.00-12.00 
a 12.30-17.00 hodin. Doprovodný 
program a komentované prohlídky 
s kurátorem výstavy zoologem Mgr. 
Liborem Prausem, PhD. se konají 
v rámci programu Mělnické muzejní 
noci 24. 5. 2019. KrF

BURZA PRÁCE  
V MĚLNÍKU

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy vás zve k návštěvě 
BURZY PRÁCE v Mělníku, kte-
rá se koná ve středu dne 24. dub-
na 2019 od 10.00 do 16.00 hodin 
v Masarykově kulturním domě, 
U Sadů 323, Mělník.
 Na akci nabídnou firmy z okre-
sů Mělník, Kladno a Praha východ 
pracovní nabídky v oborech technic-
kých, v sociálních službách, v che-
mickém průmyslu, logistice, auto-
dopravě, administrativě, obchodu, 
zemědělství a v dalších oborech. 
 Uplatnění mohou najít zájemci 
o práci s výučním listem, středoškol-
ským vzděláním a také vysokoškolá-
ci. Vítáni jsou nejen všichni zájemci 
o práci z řad nezaměstnaných, ab-
solventi škol, ale i všichni ti, kteří 
se chtějí dozvědět o nabídkách firem 
a nabízených pracovních místech, 
která jsou v současné době aktuální 
na trhu práce ve Středočeském kraji. 

 Zájemci z řad zaměstnavatelů, 
kteří by chtěli na akci prezentovat 
svou nabídku, jsou vítáni. K prezen-
taci svých studijních oborů jsou při-
zvány i střední školy z regionu. 

Přihlášky: sizlingova@komora.cz, 
tel. +420 702 020 489 

Vladislava Šizlingová

MĚSTSKÁ POLICIE  
MÁ DALŠÍ SLUŽEBNU

V pondělí 1. dubna bylo otevřeno 
nové oddělené pracoviště Městské 
policie Mělník v okrajové sídlišti 
lokalitě Na Slovanech. 
 Nalézá se zde hustá koncentrace 
obyvatel jak v panelových domech, 
tak i v podobě přibývající výstav-
by rodinných domů. Nová služebna 
bude prozatím fungovat ve zkušeb-
ním režimu, a to až do konce června 
letošního roku. Lidé tak budou moci 
přijít se svými problémy od pondělí 
do čtvrtka. Předpokládá se i přítom-
nost zástupce policie České republi-

ky, aby mohli zájemci svůj problém 
vyřešit komplexně.

NOVÉ DIALYZAČNÍ 
STŘEDISKO

Vzniklo v prostorách Nemocnice 
Mělník místo původního Pavilonu 
septické chirurgie, jenž měl být 
jakýmsi provizoriem na deset let, 
avšak sloužil přes sedmdesát let. 
Součástí střediska je i nefrologická 
ambulance.
 Nová dialýza nabízí celkovou ka-
pacitu 15 lůžek plus jedno pro akutní 
pacienty. Pacienti mělnické dialýzy 
mají k dispozici rovněž lůžka s inte-
grovanou váhou, bezdrátová sluchát-
ka pro nerušený poslech televizního 
vysílání, komfortní šatnu s velkou 
čekárnou či nové parkoviště s navý-
šenou kapacitou parkovacích míst. 
Personál dialyzačního střediska pak 
získal rozšířené zázemí a práci mu 
usnadňuje centrální rozvod dialyzač-
ního koncentrátu.

VÍTE CO JE NOVÉHO V MĚLNÍKU?
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HAVÁRIE 
V MĚLNICKÉM 

PŘÍSTAVU
VYKOLEJILY ZDE DVA 

NÁKLADNÍ VLAKY.

JUDr. Petr Kowanda

1
Mělník není městem politických podnikatelů ani cestovatelů, z nichž mnozí přivandrovali bůhví  
odkud a za ta léta, co v něm žíjí se nezmohli na pořízení vlastního bydlení, které by v nich možná  
pomohlo vytvořit pocit sounáležitosti s naším městem.

Český přístav není provozovatel posuzovaný dle zák. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a nevíme, zda předložil protokol 
o nezařazení dle tohoto zákona. Je zajímavé, že provoz ani nespadá pod agendu IPPC integrované povolení provozu. Tzn., že se posuzuje 
složkově, v tomto případě ohrožení vod a ovzduší. Měl by mít havarijní plán pro ohrožení vod. Kontroly má dělat Městský úřad Mělník. 
Měla by se oslovit i ČIŽP a možná i Povodí Labe Hradec Králové pro zjištění důvodů havárie a jejích dopadů na životní prostředí.

 Pocit sounáležitosti, který přispí-
vá k vytvoření si pozitivního vztahu 
k městu a k pochopení jeho potřeb, 
tak jak to máme my, kteří zde žije-
me od dětství. Mělník není městem 
pražského miliardáře, který zde vy-
budoval megapřekladiště na úkor 
jeho obyvatel.
 Mělník je naše město, město lidí, 
kteří v něm žijí. Naprosto odmítám 
komukoli tolerovat snahu o prosaze-
ní stavby největší spalovny a největ-
šího překladiště v Čechách.
 Už před volbami jsem říkal, že 
zabránění výstavbě spalovny a pře-
rušení provozu vlečky do překladiště 
nepokládám za politické, ale za ob-
čanské téma.

 Nechci žít v těsné blízkosti me-
gaspalovny a megapřekladiště. Ne- 
chci, aby tak žily moje děti a vnou-
čata. Nejsem člen Zelených ani eko-
logický aktivista, jsem stejně jako Vy 
občan našeho města, který s některý-
mi věcmi nesouhlasí.
 Současné vedení města nám ne-
pomůže. Mají moc své vlastní práce.  
A taky jim někdo už dávno svázal 
ruce a zalepil ústa. 
 Musíme si pomoci sami. 
 Se členy občanské iniciativy NE 
SPALOVNĚ děláme systematicky 
vše proto, aby k její výstavbě nedo-
šlo.
 Před koncem minulého volebního 
období jsem jako tehdejší zastupitel 

POJĎME SI TO ŘÍCT

Mělníka prosadil usnesení, aby rada 
města jednala s Českými přístavy  
o omezení provozu vlečky do přísta-
vu v nočních hodinách. Jako obvyk-
le se bohužel žádný výsledek nedo-
stavil. 
Proto jsem počátkem letošního roku 
inicioval vznik pracovní skupiny, 
která připravuje petici s požadavkem 
zákazu provozu vlečky v nočních 
hodinách. 
 Ekologická havárie v mělnickém 
překladišti v sobotu 13. 4. 2019 
v ranních hodinách tuto naší aktivitu 
dále zintenzivní.
 Děkuji všem, kteří se podílí na 
těchto občanských aktivitách. 

ŠANGHAJ NA MĚLNÍKU

 V sobotu 13. dubna 2019 došlo ke srážce ná-
kladního vlaku s odstavenými nákladními vozy  
v mělnickém přístavu, kterou řeší od rána Drážní 
inspekce. Při nehodě byl strojvedoucí lehce zra-
něn a provoz na trati Lysá nad Labem a Ústí nad  
Labem není nijak ovlivněn.
 „Srazily se dvě posunované soupravy, v důsled-
ku čeho vykolejilo 5 drážních vozidel a lokomoti-
va. Při srážce byl lehce zraněn strojvedoucí,“ řekl 
mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Podle něj 
ke střetu nákladního vlaku s odstavenými vozy do-

šlo v sobotu po půl šesté ráno.
 Při havárii uniklo velké množství nafty, odha-
duje se na čtyři tisíce litrů. Hasiči staví norné stě-
ny, aby se tolik nafty nedostalo do Labe. Mluvčí 
Drážní inspekce ale konstatoval, že půjde o velkou 
ekologickou havárii, protože se už nafta dostala do 
řeky Labe.„Dle šetření na místě mimořádné udá-
losti byly celkově škody vyčísleny na patnáct milio-
nu korun, přičemž škoda na vozech byla vyčíslena 
na 7 milionů a na trati na 8 milionů,“ upřesnil Drá-
pal. Zdroj: www.aktu.news

 Pokud se budete chtít přidat, 
kontaktujte mne prosím na emailu:  
kowanda@seznam.cz

 z  Děkuji za Váš čas
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SOUD PRODLOUŽIL VAZBU OBVINĚNÝM Z VRAŽDY STŘEDOČESKÉ ČERPADLÁŘKY

Z DENÍKU POLICIE ČR

Mělnický soud prodloužil vazbu dvěma mužům obviněným z prosincového loupežného přepadení a vraždy 
čerpadlářky v Nelahozevsi. Obžaloba zatím nebyla podána. Dnešní zasedání se týkalo muže, který je pode-
zřelý, že ženu z benzinky zastřelil. Hrozí mu až výjimečný trest. 

CO SE U NÁS DĚJE

LIBIŠ
Pozvání na jarmark  Místní spolky 
společně s obcí Libiš připravily na sobotu 
4. května od 11 do 22 hodin třetí Libiš-
ský jarmark. Opět tak budou otevřeny 
stánky se spoustou dobrých jídel i pití.  
K vidění budou dravci, včeličky, svůj 
fortel předvede kovář a určitě zaujme  
i výstava historických fotografií či 
ručních prací. Pro děti jsou připraveny 
hry a soutěže. V kostele sv. Jakuba se 
uskuteční koncert a zájemci se dozví 
nové informace o stavbě nového kostela  
u Vojtěcha, včetně plánů a makety. 

LHOTA U BRANDÝSA
Velikonoční řehtání  Ve Lhotě u Bran-
dýsa se stále zachoval pradávný zvyk  
a místní „řehtači“ tradičně vycházejí od 
kapličky poprvé na Zelený čtvrtek, 18. 
dubna ve 12 hodin. Posléze na Velký 
pátek a na Bílou sobotu, kdy koledníci 
vyrážejí za výslužkou, kterou dostávají 
za koledu a poděkování u každého domu 
ve vsi.   

KRABČICE – HORA ŘÍP
Řípská pouť opět nabídne spousta zá-
bavy  Svátku svatého Jiří je zasvěcena 
rotunda na památné hoře Říp i tradiční 
Řípská pouť. Od pátku 26. dubna do ne-
děle 28. dubna tu bude čekat spousta 
pouťových atrakcí, jídla, pití, ale i kultur-
ních akcí. Chybět nebudou ani hudební 
vystoupení řady kapel, z nichž možno 
jmenovat Ewu Farnou a Tribute Band, 
skupinu Botox, Peter Nagy Revival, Mi-
lana Peroutku, TRIO Aleše Brichty, Petra 
Koláře a závěr bude patřit skupině Ortel. 
Návštěvníky určitě zaujme hromadný se-
skok parašutistů, který se stal již velmi 
oblíbenou atrakcí.

LÍBEZNICE
Hasiči budou mít novou zbrojnici   
V prostoru za Domem služeb začala v 
úterý 2. dubna stavba nové hasičské 
zbrojnice. Projekt dvou „červených sto-
dol“ vytvořili na základě úspěchu v ar-
chitektonické soutěži Lukáš Ehl a Tomáš 
Koumar se spolupracovníky. V soutěži na 
zhotovitele uspěla s nabídkou 28 miliónů 
korun společnost Gema Art. Z větší části 
bude stavbu financovat obec. Na samot-
nou zbrojnici přispěje částkou 4,5 milió-
nu korun stát a třemi milióny korun by 
měl pomoci Středočeský kraj. Obě budo-
vy, přilehlé komunikace a úprava celého 
prostoru kolem Domu služeb by měly být 
hotové do jednoho roku.

CHORUŠICE  
– VYSOKÁ LIBEŇ

Zábavné odpoledne (nejen) pro senio-
ry  Sál Kulturního domu ve Vysoké Lib-
ni bude patřit převážně dříve narozeným. 
V sobotu 27. dubna od 13 hodin se zde 
uskuteční zábavné odpoledne. Vystoupí 
populární pěvecká dvojice Eva a Vašek, 
tentokrát společně s muzikantem Vikto-
rem Sodomou. Dopravu zajistí obec Cho-
rušice, jenž svým starším spoluobčanům 
uhradí vstupné i občerstvení.

O prodloužení vazby druhého pode-
zřelého, který je obviněn z loupež-
ného přepadení a hrozí mu až de-
setiletý trest, soud rozhodl už dřív. 
Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí 
mělnického soudu Jindřich Špergl.
“Obviněný se po vynesení rozhod-
nutí k věci nikterak nevyjádřil a má 
lhůtu k podání stížnosti, počínaje 
doručením písemného vyhotovení 
rozhodnutí,” uvedl k dnešnímu roz-
hodnutí Špergl.
 Termín hlavního líčení, kterému 
musí předcházet podání obžaloby, 
stanoví Krajský soud v Praze, který 
bude kauzu projednávat. Mělnic-
ký soud se v tomto případě zabývá 

VÝLETNÍ LOĎ FIDELIO VYPLOUVÁ

Ve čtvrtek 16. května svým příjez-
dem z Prahy opět po roce zahájí 
svoji plavební sezónu již známá  
a oblíbená výletní loď Fidelio.

Až do 30. září si zájemci zase bu-
dou moci vyrazit na okružní jízdu 
kolem populárního soutoku Labe s 
Vltavou, se svými ratolestmi navští-

ví ZOOPARK v Zelčíně nebo se jen 
tak s přáteli projedou přes historic-
kou plavební komoru v Obříství a 
zpět na Mělník. Celou loď si bude 
možno pronajmout třeba na naro-
zeninový večírek, třídní sraz, pod-
nikovou akci, svatbu či soukromý 
výlet pro celou rodinu. Při plavbě je 
k dispozici podpalubní salonek, dět-

DRAČÍ LODĚ 
VYPLUJÍ Z NOVÉHO MÍSTA

V 11 hodin startují rozjezdové závody sprintu 
na 200 metrů systémem minimálně tří jízd, kde 
finálová jízda rozhoduje o konečném vítězství. 
Po skončení sprintů se pojede závod na 1 kilo-
metr s obrátkou, jenž se jede na čas. Následo-
vat bude Slavnostní předání trofejí a závěrečné 
vodácké posezení s občerstvením. Závody se 
počítají do žebříčku celorepublikové soutěže 
Národní pohár dračích lodí.

 zZávod je zařazen do soutěže / kategorie:
• Závody pro sportovní posádky 
• Závody pro amatérské FUN posádky
• Závody juniorských posádek 
• Malé lodě (10 pádlujících) 
• Národní pohár dračích lodí

Město Štětí a další spolupořadatelé zvou na tradiční závody dračích 
lodí „Štětí open 2019“. Koná se v sobotu 27. dubna se startem v nově 
otevřené loděnici LABE ARÉNY. 

úkony přípravného řízení. Ženu, 
která pracovala na čerpací stanici, 
zastřelil jeden ze dvou mužů, kteří 
benzinku přepadli loni 3. prosince. 
Čerpadlářka se před nimi chtěla 
schovat a utekla do zadní místnosti 
čerpací stanice. Lupiči si odnesli ho-
tovost a další věci v hodnotě zhruba 

13 000 korun. Oba podezřelé zadr-
žela policie v lednu. Šestadvaceti-
letého, stíhaného za loupež, chytili 
policisté v Kralupech nad Vltavou, 
dvaatřicetiletého, stíhaného za vraž-
du, ve Vojkovicích na Mělnicku.
 Zdroj: ČTK

ský koutek, bar a salon s výhledem, 
kde je možno se občerstvit báječnou 
kávou i jinými nápoji.
 Jízdní řád možno nalézt jak v 
mělnickém Informačním centru, tak 
na http://fidelio1.cz/.

 A tak šťastnou plavbu!    
 mar
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MŽP nyní finalizuje nový zákon 
o odpadech, poprosil bych o vaše 
vyjádření: 

 zRazantně se má zvýšit „sklád-
kovací poplatek“ a postupně 
skončit se skládkováním. Jaký je 
váš názor, jaká výše poplatku by 
byla odpovídající?
„Jednoznačně jako ČAOH podpo-
rujeme evropský cíl k omezení sklád-
kování komunálních odpadů (10% 
k roku 2035). Je třeba zdůraznit, že 
poplatek je nástroj na odklon odpa-
dů ze skládek. Je to nástroj funkční 
a logický. Někdy však bývá účelově 
zaměňován s nástrojem, který má 
vytvořit pohodlné investiční prostře-
dí firmám do nákladných technolo-
gií ke zpracování odpadů. Tak by to 
však určitě být nemělo. U komunál-
ních odpadů totiž cca 85% nákladů 
nesou obce a města. Jejich prostřed-
ky jsou veřejné a není proto obhaji-
telné, aby se prostřednictvím nich 
definoval ekonomický polštář pro 
nákladné a jinak nerentabilní privát-
ní či komunální technologie. Proto je 
debata ohledně nastavení poplatku 
vážné a poměrně citlivé téma. Asi 
žádný politik se nechce spojit s tím, 
že občané budou platit zbytečně vy-
soké poplatky jen proto, aby někdo 
jiný dělal výnosný obchod. Některé 
návrhy na dokonce několikanásob-
né navýšení poplatku mohou budit 
oprávněné obavy, zda je to skutečně 
nezbytné, aby lidé platili tolik, či pro 
koho je to vlastně dobré?“ 

 z Jak jinak naplnit cíle EU, než 
jak je avizuje MŽP?
„V ČR je situace s omezením sklád-
kování poměrně dobrá, ve srovnání 
s ostatními evropskými státy. České 
republice se dle dat MŽP daří ka-
ždoročně snižovat množství odpadů 
ukládaných na skládky již 9. rokem. 

případně stavěl spalovny vyrábě-
jící teplo a elektřinu?
„Omezení skládkování již reálně 
není téma. EU totiž už schválila své 
závazné cíle, včetně cíle ke sklád-
kování. Je tedy jisté, že na skládky 
půjde v roce 2035 max. 10% odpa-
dů. EU je environmentálně nejam-
bicioznější společenstvo států na 
světě. Myslím, že tento cíl je zcela 
v pořádku a jsme odhodlání jej be-
zezbytku splnit. Co je však velmi 
vážný a nesnadný úkol, je potřeba 
nasměrování odpadů odkloněných 
od skládek na materiálové využití/
recyklaci. Skládkovací poplatek s jis-
totou odkloní odpady ze skládek, to 
ano, ale nepřikloní je automaticky 
k recyklaci. A právě k té EU stano-
vila závazný cíl 65% k roku 2035. 
EU ve svých dokumentech vyzývá, 
aby státy přijaly dostatečná opatře-
ní k tomu, aby odpady odkloněné ze 
skládek nekončily např. v kapacitách 
nových spaloven (ZEVO), ale na 
vyšších příčkách odpadové hierar-
chie. V kontextu evropské strategie 
oběhového hospodářství je to logic-
ké. Splnění evropského recyklačního 
cíle bude však jeden z nejtěžších cílů, 
které bude mít ČR, ale i velká část 
dalších států EU před sebou. Naštěs-
tí máme dostatek času. Jsem však 
přesvědčen, že je to správná cesta. 
Pozitivně hodnotíme i další legisla-
tivní kroky EU směřující k motivaci 
vůči výrobcům obalů a zboží, aby 
jimi používané materiály byly jed-
noduše recyklovatelné (nový nástroj 
tzv. ekomodulace). Jako ČAOH také 

VÝKONNÝM ŘEDITELEM ČESKÉ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
ROZHOVOR S ING. PETREM HAVELKOU

Evropská unie finálně stanovila cíle k omezení skládkování a k navýšení recyklace komunálních odpadů. Oba cíle platí k roku 2035. Kudy se 
tedy má vydat Česko? Směrem k třídění a recyklaci nebo má dále investovat do nových spaloven neupravených směsných komunálních odpadů?  

prosazujeme konkrétní nástroje na 
podporu finální recyklace – daňové 
zvýhodnění recyklovaných výrobků 
a recyklátů, snížení zdanění práce 
v recyklačním průmyslu a tzv. zelené 
zakázky, tedy závazek státu, aby ve 
veřejných zakázkách preferoval z ur-
čitého procenta recyklované výrob-
ky. Kombinace evropské legislativy 
a těchto nástrojů zde jednoznačně 
mohou vytvořit ekonomické podmín-
ky proto, aby druhotné suroviny (ko-
modity z barevných popelnic) byly 
žádaným zbožím. 
 Podmínky, aby zde existovala 
zdravá tržní poptávka a aby tyto cen-
né suroviny nekončily na skládkách, 
či ve spalovnách, a to nikoli z důvo-
du extrémních poplatků, ale z důvo-
du tržního zájmu o cenné suroviny. 
To je jediná stabilní cesta. Potom 
se kruh oběhového hospodářství 
skutečně uzavře a budeme schopni 
odpady využívat jako zdroje surovin 
pro další výrobu. Jako ČAOH proto 
již nyní děláme řadu pozitivních ak-
tivit, např. tzv. door to door systémy 
– barevné popelnice přímo do domů, 
podpora recyklace, apod. Co je však 
nezbytné, je to, aby nástroje pro 
podporu skutečné finální recyklace 
byly obsaženy v balíku nové národ-
ní odpadové legislativy. V dosavad-
ních návrzích však zatím nástroje 
na podporu skutečné recyklace zcela 
absentovaly. To je třeba co nejdříve 
napravit.“

 
 Zdroj: archiv ČAOH s využitím 

dotazů týdeníku Ekonom

Z původních 64% v roce 2009 na 
45% v roce 2017. Za tu dobu se zá-
roveň poplatky nenavyšovaly, míra 
skládkování přitom poklesla o 19%. 
Jako ČAOH souhlasíme s navýšením 
poplatků za skládkování na takovou 
úroveň, aby byly splněny evropské 
cíle k omezení skládkování, tedy max. 
10% skládkování v roce 2035. Máme 
spočítáno, že k tomu není třeba nijak 
zásadní navýšení poplatku. Klíčové 
je však to, aby obce a města byly mo-
tivovány k co největší míře třídění. 
To je totiž nezbytný předpoklad 
ke splnění evropského recyk-
lačního cíle 65% v roce 2035. 
V tomto směru chápeme jako 
rozumnou a funkční již schvá-
lenou slovenskou novelu zákona 
ke skládkovacím poplatkům. V této 
novele obce, které nebudou dosta-
tečně třídit (do 10%), budou mít 
v roce 2030 poplatek v nejvyšší výši 
cca 1150 Kč za tunu. Naopak obce, 
které budou třídit více než 60%, stát 
netrestá, ale naopak jim poplatek za 
zbylou část již špatně využitelného 
zbytkového odpadu podstatně sníží. 
Tímto stát pozitivně motivuje obce, 
aby co nejvíce třídily a pomáhaly 
tak naplňování evropských cílů. Ze 
slovenského zákona, který byl navíc 
připraven a prosazen za pouhých 6 
měsíců, rovněž plyne, že částka ne-
zbytná k odklonu odpadů ze skládek, 
je objektivně podstatně níže, než se 
navrhuje v ČR. Přičemž Slovensko 
je na tom se skládkováním o pozná-
ní hůře než ČR. Při diskuzi o výši 
poplatku na Slovensku byly nejvíce 
aktivní zejména obce a města, které 
efektivně hájily oprávněné veřejné 
zájmy a zájmy svých občanů.“ 

 z Jak podpořit odpadový byznys, 
aby se pustil do cirkulární ekono-
miky a místo skládek recykloval, 

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

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

 

Optimalizace pojištění a poradenství
Zajištění výhodných hypotečních a spotřebitelských úvěrů

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

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

Palackého 134/9, Mělník

I o tom se nyní vedou diskuze. Vše se bude odvíjet od nastavení nové-
ho zákona o odpadech. Kterou cestu bude zákon podporovat? To jsou 
aktuální témata současnosti i v médiích. Jaký názor má ing. Petr Ha-
velka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, na to 
se jej dotazovala redakce týdeníku Ekonom?  
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S královskou tradicí zemí Koru-
ny České a s panovnickým rodem 
Habsbursko-Lotrinským od roku 

1547 až do roku 1918, kdy zámek 
patřil poslednímu císaři středoev-
ropské monarchie a českému králi 

AUDIENCE U CÍSAŘE KARLA I.
Již tradiční historická akce „Audience u císaře Karla I.“ je příležitostí, při níž si město i zámek Brandýs nad 
Labem připomínají svoji slavnou minulost, spjatou s hlavním proudem českých dějin. V sobotu 4. května si 
návštěvníci užijí pestrý program, kde nebudou chybět přehlídky historických vojenských jednotek, ukázky 
vojenské techniky, výstavy i kulturní akce. 

Karlu I. Společenská, kulturní a vo-
jensko-historická akce se díky své-
mu aktuálnímu poselství pro tradiční 
přátelství a spolupráci národů střední 
Evropy stala událostí i v evropském 
měřítku, jak o tom svědčí zájem ná-
vštěvníků z domova i z řady evrop-
ských zemí. 
 Podobně jako loni i letos se neo-
bejde bez řady významných výročí. 
Tentokrát především vzpomeneme 
30. výročí úmrtí poslední české krá-
lovny Zity Bourbonsko-Parmské, 
kterou k Brandýsu nad Labem váza-
lo silné pouto vzpomínek na zdejší 
šťastný pobyt v prvních měsících 
manželství právě s Karlem I. Záro-
veň si rovněž připomeneme kulatá 
výročí dalších panovníků, 500. vý-
ročí úmrtí císaře Svaté říše římské 
Maxmiliána I. a 600. výročí smrti 
českého krále Václava IV.  
 mar

NELAHOZEVES
Hrnčířské slavnosti na zámku  O ví- 
kendu 20. a 21. dubna ožije nádvoří zdej-
šího renesančního zámku čilým ruchem. 
Na hrnčířských slavnostech, kromě 
nabídky výtvorů šikovných hrnčířů, či 
dalších mistrů svého řemesla, vystoupí 
šermíři Fratres in Armis, kouzelník, kej-
klíř Pupa i sokolník. Na své si opět přijdou 
děti, pro něž jsou připravena pohádková 
představení, po nichž bude následovat 
„lítá“ dračí bitva. Čeká na ně i stezka ma-
lého rytíře, zbrojnice, mučírna a potulný 
bard, který se bude pohybovat po zámku. 

PANENSKÉ BŘEŽANY
Dioramata se představí v zámku  
Tvorba dioramat je speciálním odvětvím 
modelaření. V tomto případě se modelář 
snaží svůj model v určitém měřítku co 
nejvíce přiblížit skutečnosti. Modeláři 
mezi sebou soutěží v množství detailů, 
které se jim povede do jejich dioramat 
umístit. Ve zdejším Horním zámku bude 
25. dubna v 18 hodin pro veřejnost uspo-
řádána vernisáž výstavy dioramat se 
vztahem k posledním dnům druhé světo-
vé války na území ČSR. Během vernisáže 
o svém velkém koníčku promluví Ing. 
Michal Tomeš. Na vernisáž, na kterou je 
vstup volný, jste srdečně zváni. Výstava, 
potrvá do 2. června.

LOBEČ
Setkání tří pivovarů  Výrobci tohoto 
lahodného nápoje si nemusí jenom kon-
kurovat, ale mohou i spolupracovat. Tři 
historické pivovary, – Dalešice, Kostelec 
nad Černými Lesy a Lobeč mají dlouhou 
tradici. V pátek 26. dubna od 16 hodin se 
uskuteční v Parostrojním pivovaru v Lob-
či přátelské setkání. Povídat a promítat 
budou architekt Marek Tichý z Dalešic, 
pivovarníci Milan Starec a Tomáš Vo-
dochodský z Kostelce i architekt Pavel 
Prouza z Lobče. Následovat bude společ-
ná večerní prohlídka pivovaru. Kromě pi-
vovarské kuchyně ve staré varně narazí 
také pivo z Dalešic i Kostelce.

ROUDNICE NAD LABEM
Hra plná intrik a lží  Tak lze cha-
rakterizovat představení, které uvede 
divadelní společenství Rádobydivadlo 
z obce Klapý. Patriarcha umírá a jeho 
smrt znamená konec rodinného podniku. 
Jeho žena Vassa se proti zániku všemi 
silami vzpírá a pokouší se s vypočítavým 
smyslem pro rodinu zachránit firmu před 
bankrotem. Intrikuje, lže a bojuje pro věc, 
která se zdá být ztracená, a své jednání 
ospravedlňuje právem matky. Všichni 
kolem ní však také číhají na dědický po-
díl. Vassa, jista si svou mocí, jde za svým 
cílem přes mrtvoly. Takový je děj divadel-
ní hry Maxima Gorkého „Vassa“, která  
pochází z roku 1910, Gorkij ji pod vlivem 
Stalinovy ideologie přepracoval v roce 
1935 a „zrevolučnil“ ji. Výše uvedený 
divadelní soubor se rozhodl pro původní 
verzi, a tu představí i zdejším divákům 
v kině Sokol ve středu 24. dubna od 19 
hodin.  mar

CO SE U NÁS DĚJE

V sobotu 13. dubna připravilo Re-
gionální muzeum v Mělníku pro 
místní i návštěvníky ze široka da-
leka Velikonoční jarmark. 

U pěti desítek výrobců a řemeslníků 
mohli zakoupit jarní vazby, kerami-
ku, šperky, pletený tovar, či ruční 
textilní zboží. Nejen na děti čekalo 
třináct dílniček, kde si pod vedením 
zkušených lektorů mohly uplést 
pomlázku, nazdobit kraslice, nebo 
třeba perníček. Stovky návštěvníků 
se mohly též potěšit umem nositele 
certifikátu Regionální produkt Jizer-
ských hor řezbáře Josefa Mrňáka, 
mistryně lidové umělecké tvorby 
Olgy Pětníkové ve voskovém reli-
éfu, či jihočeské perníkářky Emilie 
Jablonské.

JARMARK V MUZEU

Text i foto: Jitka Králová
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Po čtyřleté pauze měli voliči ve 
Vysoké možnost rozhodovat se 
z více jak jedné kandidátky. Nově 
kandidovalo uskupení pod ná-
zvem Alternativa pro Vysokou. 
Důvěru, z celkového počtu devíti, 
dostali tři jeho členové. Oslovili 
jsme zástupce Alternativy s dota-
zem, jak se jim pracuje v zastupi-
telstvu a jaké je to být v menšině.

 zSlyšeli jsme, vedou se řeči, že 
jste „Pražáci“ a chcete dělat v obci 
revoluci? Je to pravda?
„Tomu se je možné jen smát, všichni 
z Alternativy jsme trvale, už dlouhou 
řadu let, bydlící v obci, kterou zastu-
pujeme. Ano, všichni jsme přišli od 
„někud“, ale nyní zde trvale bydlíme 
a chceme, aby obec prosperovala, 
byla moderní, vstřícná, transparent-
ní. Že je to někým vnímáno jako re-
voluce mě mrzí. Stav v obci je nyní 
jen udržovací, vše se řeší v havarij-
ním stavu, žádná vize, žádná koncep-
ce“ říká jeden ze zástupců Alternati-
vy Petr Čapka.

 zČeho tedy chcete dosáhnout?
„Tak především, nechceme niko-
mu škodit, nikoho „vyhazovat“, jen 
chceme moderní obec - učíme se od 
obcí, kde už moderní prvky zapraco-
vali, nevymýšlíme - většina věcí je již 
vymyšlená. Inspirujeme se moder-
ními obcemi, navštívili jsme některé 
z nich a bereme si z nich příklad“ 
řekla nám Lucie Dittrtová, další 
z členů Alternativy v zastupitelstvu 
a pokračovala: „Do rozvoje obce 
chceme zapojit místní řemeslníky, 
šikovné a aktivní lidi, chceme dostat 
děti od PC, dospělé od TV k aktivní-
mu, společenskému životu“.
„Náš obzor nekončí u vybudování 
kanalizace, ale chceme sázet stromy, 
zkrášlit náves a ostatní prostory, roz-
víjet spolkovou činnost, děti v dobré 
škole, mimo školu v kroužcích (dnes 
minimální nabídka), v přírodních 
aktivitách, podporovat místní řeme-

slníky, chovatele, farmáře, kumštýře, 
podnikatele, atd.“ doplnil poslední 
z tria statečných Petr Jindráček.

 zPořádáte nějaké akce pro děti 
případně všechny občany?
„Výčet je, vzhledem k času na který 
se ptáte (150 dní od voleb – pozn.
redakce), docela velký. Ještě na kon-
ci roku jsme zorganizovali výsadbu 
stromů pro občany a Svatomartinský 
průvod pro děti. Obě akce se do-
čkaly dobrého přijetí mezi obyvateli 
obce a plánujeme je letos zopakovat. 
V lednu jsme zaledovali místní hřiště 
u školy a děti mohly po škole bruslit 
dosyta. Zajistili jsme i osvětlení. Bo-
hužel, počasí nám přálo jen chvíli.“ 
řekl Čapka.
„Pro filmu chtivé, jsme zařazeni 
do celostátní akce Severská filmo-
vá zima, pořádáme v těchto dnech 
promítání série severských filmů na 
evangelické faře ve Vysoké“ dodala 
Dittrtová. „Jsou za námi také dva 
turnaje ve florbale, jeden jsme pořá-
dali v sokolovně ve Vysoké pro děti 
a dospělé a druhého jsme se zúčast-
nili s dětmi ve Mšeně. Trochu se teď 
pochlubím, ve Mšeně naše týmy bra-
ly první a druhé místo!!“ dodala.
„V těchto dnech jsme dokončili zpří-
stupnění Přírodního parku Žerka pro 
chodce a cyklisty. Tím jsme propojili 
pohodlnou chůzí Strážnice s Chod-
čí tímto unikátním parkem s tím, že 
jsme zpřístupnili i pramen Žerky. Je 
však v tak neutěšeném stavu, že si 
vyžádá ještě mnoho úsilí jej zrekon-
struovat“ přisadil si Jindráček.
„Doplním jen, že veškeré tyto čin-
nosti děláme ve svém volném čase 
a zdarma!“ dodala Dittrtová.

 zSplnila účast v zastupitelstvu 
vaše představy? Díky tomu, že jste 
v menšině, můžete ovlivnit dění 
v obci?
„Mé, a troufám si říct i za kolegy, 
naše představy byly trochu jiné. 
Představa, že chceme dělat něco ne-
zištně, pro obec, vzala za své“ říká 

Lucie Dittrtová a pokračovala „Do-
mluva s „vládnoucí“ většinou není 
téměř možná, naše návrhy a připo-
mínky nám téměř vždy přehlasují 
a zamítnou. Není dokonce dodržo-
ván Jednací řád zastupitelstva, což 
pokládám za největší podraz.“
„Abychom si však nestěžovali, daří 
se nám postupně prosazovat náš pro-
gram, kterým jsme získali celou tře-
tinu voličů. A ty nechceme zklamat“ 
připojil se Petr Čapka. „Jen to nejde 
tak rychle a bez zádrhelů, jak by-
chom si představovali“ doplnit Petr 
Jindráček.

 zCo nejvíce brání prosazování 
vašich nápadů a myšlenek?
„Problém je, že nám nejsou poskyt-
nuty veškeré podklady k nezávis-
lému a racionálnímu rozhodování. 
Byť na ně, dle zákona, máme nárok, 
vedení obce a vedení zřizovaných 
institucí, nám je odmítá poskytnout. 
Náš požadavek potvrdilo dokonce 
i Ministerstvo vnitra!“ říká Jindrá-
ček. „Jak je možné poté kvalitně 
a zodpovědně rozhodovat, zejména 
o financích, když zastupiteli jsou 
odepírána práva na informace?“ 
dodal.

 z  Někdo může říct, že se zabýváte 
jen „zábavou, volným časem“…
„To není v žádném případě pravda, 
pracujeme na vyřízení dotace z kraje 
na čističku odpadních vod ve Střed-
nicích. Jestli se nám toto podaří, 
ušetříme nemalé prostředky obci, 
které bychom chtěli využít na jiné 
projekty“ řekl Čapka.
„V obci naprosto chybí a nejsou 
podporovány aktivity pro starší děti. 
Poté co odrostou houpačkám, sklu-
zavkám a kolotočům, tak nemají 
aktivní vyžití. Sama ve svém volném 
čase organizuji tréninky florbalu. 
Vytipovali jsme pozemek na stavbu 
bike parku, dráhy pro bezpečné jež-
dění dětí na kole. Připravíme projekt 
a požádáme o dotaci.“ doplnila Dit-
trtová.

„Největší dominantou naší vesnice 
je kostel Svatého Václava, jeho okolí 
je však v neutěšeném stavu. Jelikož 
zábradlí před kostelem a nad roklí 
již neodpovídá normám a standar-
dům a je třeba jej opravit či dokonce 
vyměnit, navrhujeme pojmout opra-
vu této části obce komplexně. Oslo-
vením architektů přebudovat prostor 
před kostelem k důstojnosti, jak si 
zaslouží tento barokní skvost“ dodal 
Jindráček. 

 zDobře, ale ve svém volebním 
programu jste toho měli víc.
„Obtížně prosazujeme věci, které 
zasahují do každodenního života na-
šich občanů, ale i tam už jsme jednu 
užitečnou věc prosadili – obec zajis-
tí a zaplatí vývoz žump obyvatelům 
Chodče, kteří nemohou být napojeni 
na kanalizaci a ani jim Vodoprávní 
úřad se Životním prostředím nepo-
volí ČOV. Také jsme se snažili za-
jistit provoz o jarních prázdninách 
ve školce, ale pan ředitel bohužel 
rozhodl jinak. Zatím poměrně marně 
se snažíme přesvědčit „vládnoucí“ 
zastupitele o tom, že obec není ma-
jetkem starosty, nebo několika zastu-
pitelů, ale všech občanů – voláme po 
maximální transparentnosti, ale in-
formace jsou zveřejňovány minimál-
ně. Zaklínadlem je zkratka GDPR“ 
říká Čapka.
„Také tlačíme vedení obce k vět-
ší snaze získávat dotace na rozvoj 
obce (např.na zmiňovaný bikepark 
a rekonstrukci zábradlí nad roklí), 
ale i ke snaze tlačit dodavatele ke 
snižování cen - zejména za odpad-
ky. V této oblasti se blíží obrovské 
změny, je potřeba se na ně připravit 
a nenechat se dodavateli vydírat, 
zlepšovat technologie“ dodává Di-
ttrtová. 

 zDěkuji vám za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů.
 Je vidět, že své problémy mají 
i obce tak malé, jako je Vysoká se 
svými 910 obyvateli.

150 DNÍ OD KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE VYSOKÉ

LUCIE DITTRTOVÁ PETR ČAPKA PETR JINDRÁČEK
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DEN KONÍ SPOJÍ GRÁCII SE ŠERMÍŘSKÝM KLÁNÍM
Byly doby, kdy ženy jezdily na koni nikoliv obkročmo, ale bokem.  
Tento způsob jízdy se bude možná zdát poněkud náročnější, avšak  
vyzařuje z něho šarm a elegance, jenž zejména k dámám patří. 

Den koní pořádá spolek „Dámy v sedle“ na Veltruském zámku

s jezdectvím, závodech a dobových 
slavnostech. Kromě toho pořádá po 
celý rok řadu zajímavých akcí. A prá-
vě jednou z nich je Den koní, který 
má vždy určitou tématickou náplň.  
V loňském roce to bylo ve znamení 
pohádek a letos bude jezdecký pro-
gram doplněn šermířskými duely 
v podání členů Akademie rytířských 
umění A. K. A. a vystoupením hu-
sarské kavalerie z období sedmileté 
války. 
 Dvouhodinový jezdecko-šermíř- 
ský program v Hospodářském dvo-
ře zámku Veltrusy je určený pře-
devším rodinám s dětmi. Kromě 
jezdeckých vystoupení v podání 
čtyřnohých svěřenců bude možno 
potleskem ocenit také malé slečny 
navštěvující zdejší jezdecký krou-
žek. 
 V sobotu 4. května se od 10 ho-
din pro návštěvníky otevře Hos-
podářský dvůr, kde budou moci 
navštívit dobovou čajovnu, vy-
zkoušet lukostřelbu či vyfotit se 
v některém z dobových kostýmů. 
Hlavní program bude zahájen v 15 
hodin, kdy kromě výše uvedených 
šermířských klání bude možno 
zhlédnout ukázku voltiže, koňskou 
čtverylku, netradiční pas-de-deux  
a řadu dalších zajímavých vystou-
pení. mar

Veltruský spolek „Dámy v sedle“ 
coby nezisková organizace ce-
lorepublikové působnosti vznikl 
v roce 2014, a tudíž letos oslaví 
patnáct let své existence. Hlavní 
náplní je rozšíření jízdy na koni  
v dámském (bočním) sedle, které 
se těší v současné době stoupají-
cí popularitě. O zvýšeném zájmu 
o toto jezdecké odvětví svědčí  
i nárůst členů sdružení a stále více 
jezdkyň v dámském sedle na nej-
různějších jezdeckých akcích.
 Spolek od roku 2016 provozuje 
objekt zámecké konírny Veltru-
sy. S tím souvisí rozsáhlá nabídka 
služeb, počínajíc komentovanými 
prohlídkami stáje, přes projížďky  
a výcvik na koních, a to nejen v 
dámském sedle. Dále je to pre-
zentace tohoto způsobu jízdy na 
výstavách více či méně spojených 

VĚŽ CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA 
JAKO PAPÍROVÝ MODEL 

Mělnický kronikář Martin Klihavec nakres-
lil a zhotovil další papírovou vystřihovánku. 
Jedná se model věže chrámu sv. Petra a Pav-
la. 
Zájemci tak mají možnost vyrobit si z papíru po 
Pražské bráně a Vodárenské věži další z měl-
nických věží. Vystřihovánku vydal Mělnický 
osvětový a okrašlovací spolek v měřítku 1:200. 
V prodeji je v mělnickém Turistickém infor-
mačním centru v ulici Legionářů. 
                              MOOS Mělník

Tak zní podtitul výjimečného závodu, který již potřetí pořádá Kynolo-
gická organizace Stará Boleslav 3. až 5. května. 

PO STOPÁCH RUDOLFA II.

Dog-trekking je extrémním kynolo-
gickým vytrvalostním sportem, při 
němž jsou překonávány mimořádné 
vzdálenosti v časovém limitu. Pso-
vod je se psem spojen buď postro-
jem a vodítkem připjatým k beder-
nímu pásu, nebo vede psa pouze na 
vodítku (či střídáním obou variant). 
 V žádném případě není možno jít 
se psem „na volno“ (ani krátkodo-
bě). Dogtrekkingové akce jsou ob-
vykle pořádány na 100 a více kilo-
metrů. Za nejkratší dogtrekking lze 
respektovat podnik na 80 km. Jsou 
buď etapové (různé místo startu a 
cíle), nebo respektují pouze časový 
limit. Při etapovém dogtrekkingu je 

doporučená délka etapy min. 40 km.  
Akce proběhne v termínu 3. až 5. 
května podle délky trasy. Ta dlou-
há bude odstartována v tom prvním 
termínu, krátké, jenž budou určeny 
i pro děti a střední odstartují v tom 
dalším. Krátká trasa je 12 až 15 km, 
střední 30 a dlouhá 60 kilometrů. 
Startovat se bude ze hřiště v blízké 
Lhotě. 
 Účastníci jsou při dogtrekkingu 
odkázáni sami na sebe a před zapo-
četím podniku podepisují prohláše-
ní, jímž stvrzují, že vstupují do akce 
výhradně na vlastní nebezpečí a že 
jsou si vědomi úplné vlastní zodpo-
vědnosti za sebe a svého psa.
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AKCE
BEDNĚNÍ ZB 30/25/50
44 Kč s DPH 
PORFIX   
SLEVA 35%
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ČARODĚJNICKÉ ROJENÍ
Knihovna Václava Štecha ve Slaném 
pořádá „Čarodějnické rojení“ pro 
své mladé čtenáře, kteří se zde pro-
mění v malé čaroděje a čarodějnice. 
Ti si dají sraz před knihovnou v pá-
tek 26. dubna v 17 hodin. Následně 
se přesunou na veřejné tábořiště Na 
Hájích, kde proběhne bohatý dopro-
vodný program se závěrečným opé-
káním donesených špekáčků.

ČARODĚJNICKÝ REJ 
V ZOOPARKU ZELČÍN

Rok se s rokem sešel a opět se usku-
teční tradiční největší čarodějnický 
mejdan v Zooparku. V úterý 30. 
dubna od 16  hodin se bude slavit 
příchod májového období – měsíce 
lásky – zapálením očistného ohně a 
upálení zlé čarodějnice. Návštěvní-
ci se budou moci těšit na jezdecké 
vystoupení zdejších „koňáků“, dále 

POZVÁNKY NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na projížďky na čarokočáru a pro 
děti je opět připraveno oblíbené 
malování na obličej či balónkování. 
Připravena bude i pravá čarodějnic-
ká dílnička, různé soutěže a spousta 
další zábavy. I letos bude k dispo-
zici nafukovací trampolína, na níž 
se určitě všichni dokonale vyřádí. 
Chybět nebude ani obligátní opéká-
ní špekáčků a hudební vystoupení 
v podání známé a oblíbené kapely 
Mošňáci.  

ČARODĚJNICE S LAMPIÓ-
NOVÝM PRŮVODEM

Každá obec má svojí specifickou 
tradici. Ve Lhotce u Mělníka se 
vždy koná lampiónový průvod. Sraz 
účastníků bude v úterý 30. dubna v 
19.30 hodin u místní hospody. Poté 
se průvod přesune k hranici s přivá-
zanou čarodějnicí, která bude posta-
vená v místě určení Na stráni. 

ČARODĚJNOU CESTOU  
K HRANICI

Obecní úřad Tuhaň zve své malé 
i velké občany k průletu čaroděj-
nickou stezkou vedoucí tajemnými 
zákoutími. Sraz účastníků bude 30. 
dubna v 18 hodin na zdejší návsi. 
Odtud následuje průlet vesnicí k 
připravené čarodějnické hranici pod 
dětským hřištěm

SLET ČARODĚJŮ A ČARO-
DĚJNIC

Obec Olovnice ve spolupráci s TJ 
Sokol Olovnice pořádá pro své ob-
čany již tradiční slet čarodějů a ča-
rodějnic, který se bude konat v úterý 
30. dubna od 16 hodin. Sraz je před 
budovou Obecního úřadu, kde pro-
běhne registrace všech čarodějnic  

a čarodějů, společné focení a násle-
dovat bude přelet na fotbalové hřiště, 
kde bude pro děti připravena spousta 
her. Každé dítě pak na závěr dostane 
buřta na opečení a limonádu. V půl 
deváté večer společně upálí čaroděj-
nici na hranici a v 21 hodin se všichni 
mohou těšit na slavnostní ohňostroj!

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
A STAVĚNÍ MÁJKY

V obci Cítov se občané sejdou v 19 
hodin ,,Na Křemínku“, kde nejdříve 
proběhne slavnostní stavění májky. 
Poté se všichni přesunou na místní 
hřiště, kde bude oficiálně předsta-
veno workoutové hřiště a přibližně  
v 19.40 hodin budou zapáleny ohně. 
K tanci a poslechu zahraje hudební 
skupina BONUS a po setmění si jis-
tě všichni užijí ohňovou show.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
NA KOSTELÍČKU

V úterý 30. dubna od 18 hodin v lo-
kalitě obce Liběchov na kostelíčku 
pořádá místní Sbor dobrovolných 
hasičů společně s městem Liběchov 
tradiční pálení čarodějnic. Vystoupí 
hudební skupina sympatického ná-
zvu Jack Daniels Band a chybět ne-
budou nezbytné špekáčky, lahodné 
nápoje i další občerstvení. 

Ty malé se během odpoledne a pod-
večera mohou zúčastnit pestrých 
soutěží, a ta nejlepší z nich dosáhne 
na titul „Miss čarodějnička 2019“. 
Ostatní návštěvníci se mohou věno-
vat opékání špekáčků, konzumování 
pochoutek a příjemným posezením 
u ohně. Avšak hlavní náplní bude 
samozřejmě poslech skvělé muziky 
v podání všem známé zpěvačky Dar-
ji Kuncové za doprovodu domácího 
Revival Swing Bandu Praha. 
 V květnu se pak zde představí 
country kapela Monogramcw, dále 
proběhne již tradiční Festival talentů 
Country Radia a poslední květnovou 

sobotu si opět na své přijdou milov-
níci jazzu v pořadu Jazz Na štaci. Ti 
se jistě budou těšit i na další ročník 
festivalu „Salon tradičního jazzu“, 
který vstupuje již do čtvrté dekády. 
Ve dnech 1.,8. a 12. června se po-
stupně představí „domácí“ Revival 
Swing Band Praha, dále Original 
Swing Band Mladá Boleslav a ko-
nečně Two Towers Hulu Jazz České 
Budějovice. Skvělá muzika zde pak 
bude znít po celé léto a celou sezónu 
opět završí „Silvestr“ v Jazzové za-
hradě 28. září, kdy zde mohou osla-
vit svůj svátek všichni Václavové.
 mar

JAZZOVÁ ZAHRADA ZAHÁJI 
ROK REJEM ČARODĚJNIC

Jazzová zahrada Na Staré štaci v Libiši se již stala oblíbeným cílem 
milovníků jazzu, swingu, ale i country, kteří se zde opět sejdou 30. dub-
na. Samozřejmě celý program bude věnován především čarodějnicím.

„Ruka ruku myje, ty pomůžeš mně, já 
pomůžu tobě, ten kdo je u moci, může 
téměř všechno.“ Tak nějak lze na-
zvat obsah divadelní hry „Kšanda“, 
jež tak slibuje dobrou zábavu, při níž 
se divák určitě pořádně zasměje. A to 
určitě i v Roudnici nad Labem.
 Milenecký pár Magda Olezlá 
a Jindřich Klíště plánují společný 
život, ale ještě předtím se snaží zís-
kat hodně peněz a přitom zůstat čistí. 
Vymyslí proto přímo ďábelský plán. 
K jeho realizaci zneužijí ještě stále 
manžela Olezlé, Huberta Kšandu. 
Pomohou mu se postupně vystoupat 
až na samý vrchol kariéry a pak jimi 
nastražená past sklapne. Kšanda je 
zatčen. Teď Olezlé s Klíštětem už 
nic nebrání k dosažení vytouženého 
cíle. Jejich růžové sny o bohatství 
se začínají plnit. Ale všechno je na-
konec úplně jinak… Příběh o lidské 

hrabivosti má nečekané rozuzlení.
 Komedie „Kšanda“ je nabitá dě-
jem a originálním humorem. Dia-
logy jsou ostré jako bič a strhující 
tempo nenechá diváky ani na chvíli 
vydechnout. Ne náhodou byla tato 
hra vyhlášena nejlepší českou ko-
medii roku 2014. Již i tím, že insce-
nace, jež měla premiéru 30. března 
ve stejném roce v pražském divadle 
U Hasičů, má skvělé herecké obsa-
zení. Divákům se tak představí Eva 
Hráská, Michal Gulyáš, Petr Janča-
řík, Kateřina Kornová, Michaela 
Kuklová, Martin Maxa, Milan Pitkin  
a Jaroslav Sypal.
 Hru, jež kromě zábavy nabízí i  
poučení a  reflexi společnosti, ve kte-
ré žijeme, mohou zhlédnout diváci 
v úterý 7. května od 19 hodin v ob-
jektu hotelu Koruna.  
 mar

KŠANDA
PŘÍBĚH O LIDSKÉ HRABIVOSTI S NEČEKANÝM KONCEM
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Jednopatrový barokní hostinec U Zlatého beránka z roku 1884

vlastníci manželé Karel a Emilie 
Stádníkovi nechali přestavět na tří-
podlažní hotel se společenským sá-
lem a velkou restaurací s průčelím 
v historizujícím slohu. Na konci 
devatenáctého století zde provedli 
v místě a čase obdivuhodné dílo. 
Velkorysou a nákladnou přestavbu 
provedli s citem a pečlivostí a po-
dařilo se jim zachovat domu jeho 
genius loci. 

Dům U Zlatého beránka

 Na datum dokončení přestavby 
odkazuje i letopočet vytesaný do 
plastiky z hořického pískovce, kte-
rá je umístěna na novém štítě budo-
vy. Budova je hodnotnou součástí 
intaktně dochované východní fron-
ty hlavního mělnického náměstí 
a zastupuje zde eklektickou archi-
tekturu konce 19. století.
 Prostory hotelu v té době vyu-
žívali pro svá jednání i Mladočeši, 

Dům U Zlatého beránka se rozkládá na dvou 
středověkých parcelách v centru města 
Mělníka na nám. Míru. Jako hostinský je 
zmiňován již v roce 1592, kdy byl  nazý-
ván Lelátkovský podle svého  majitele 
Jiřího Lelátka, který v tomto roce 
zemřel. Jeho historie je však ještě 
o několik století starší.

SLUNEČNÍ HODINY na ploše mezi  
okny. Tvář dítěte symbolizuje za-

čátek, zrození, východ Slunce, 
tvář ženy ve stáří je pak sym-

bolem konce, Slunce zapadá, 
život končí. Hodiny po celou 
dobu odměřují jeho čas. 
Přesto, když se pohledem 
dívá zpět, vidíme v je-
jích očích radost a štěstí, 
protože život je krásný 
– VITA PULCHRA EST. 
Záznam pro hodiny je uve- 

den v katalogu na odkazu:  
http://astro.mff.cuni.cz/

mira/shshphp?evc=ME_35

Náměstí kolem roku 1890

Náměstí v roce 1891
Demolice barokního hostince U Zlatého beránka v roce 
1893. Vedle dům U Zelené lípy před rekonstrukcí.

Zásadní přestavbou – z původní-
ho barokního hostince U Zlaté-
ho beránka na hotel – prošel dům 
v letech 1893 – 1894, kdy byl slav-
nostně otevřen. Původně barokní 
dvoupodlažní hostinec s mansardo-
vou střechou a podloubím jeho tehdejší 

kteří se sdružovali v „Občanské 
jednotě“ a byli jednou z hlavních 
politických stran na Mělníku.
 Stádníkovi hotel neprovozovali 
vždy ve vlastní režii. Mezi světo-
vými válkami byl nájemcem hotelu 
pan Gregor, který byl známý tím, 
že měl v oblibě holuby. Často stá-
val na náměstí před hotelem a své 
oblíbence krmil zrny kukuřice. 
Nadívaná holoubátka ostatně pat-

řila k vyhlášeným specialitám jeho 
kuchyně. Ve 30. letech 20. století 
vedla hotel paní Gregorová. Hotel 
v té tobě měl na vývěsním štítě ná-
zev Hotel Gregor. 
 Rodina Stádníkových vlastnila 
dům až do roku 1960, kdy na zá-
kladě rozhodnutí finančního odbo-
ru ONV došlo k přechodu nemovi-
tosti do vlastnictví státu. 
 (pokračování na str. 16-18)
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Manželé Karel a Emilie Stádníkovi nechali hostinec 
přestavět na třípodlažní hotel. Foto z roku 1901.

Prezident Beneš na Mělníku v r. 1945

(dokončení ze str. 15) 
 V následujících letech zde dále 
hospodařily Restaurace a jídelny 
Čelákovice, po reorganizaci Re-
staurace a jídelny Mělník s.p.
 Objekt sloužil dál jako restau-
rační zařízení, vařila se převážně 
jídla klasické české kuchyně. Ve 
dvou patrech bylo i nadále zacho-
váno dvanáct hotelových pokojů. 
Prostorný sál směrem do dvora 
sloužil k pořádání zábav, plesů, 
čajů a schůzí různých spolků a po-
litických stran. Sál byl osvětlen 
velikými okny do dvora, v úrovni 
1. patra byly na protějších stěnách 
balkony. Dole bylo pódium pro 
hudbu. Ploché pilastry s antikizu-
jícími hlavicemi byly pokryty zr-
cadly. Strop byl zdoben bohatou 
štukovou profilací v historizují-
cím slohu konce 19. století. Právě 
v této době byly na budově prová-
děny velmi necitlivé zásahy, které 
byly při rekonstrukci fasády v roce 
2012 náročně napravovány.
 Až po více než třiceti letech byl 
dům vydán potomkům původních 
vlastníků – Vladimíru Stádníkovi 

a Evě Brehmové, kteří jej následně 
převedli na další majitele. Ti hotel 
dlouhodobě, až do roku 2006, pro-
najali mělnickému hostinskému 
Vladimíru Nývltovi. V roce 2000 
hotel i s nájemcem koupil Josef 
Kowanda. Ten pak po skončení 
nájmu pana Nývlta započal v roce 
2007 s rozsáhlou rekonstrukcí, 
kterou zajišťoval jeho syn Petr.
 V té době byl již připraven jak 
projekt rekonstrukce hlavní budo-
vy, tak projekt na znovupostave-
ní budovy na nádvoří, pracovně 
nazvané Malý beránek. Autorem 
obou citlivě zpracovaných projek-
tů byl projektant Milan Drechsler.
 Cílem rekonstrukce byla postup-
ná obnova veškerých historických 
prvků objektu a vrácení hotelu jak 
jeho původní podoby, tak i funkce. 
 V současné době je provedena 
kompletní rekonstrukce střechy, 
jejíž obnova byla zřejmě nejnároč-
nější a nejsložitější akcí v rámci 
památkové zóny města Mělníka za 
posledních několik desetiletí. 
 Obrovskou práci zde odvedli  
Jaroslav Kubů se svými tesaři 

Náměstí Míru z roku 1905

Podloubí z roku 1906

a Ing. Václav Fidrant, jehož firma 
prováděla zámečnické práce, ve 
výborné spolupráci se společnos-
tí ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. 
Zbyňka Šnajdra. Ta prováděla veš-
keré ostatní stavební práce a stavbu 
koordinovala. Třešinkou na dor-
tu pak bezesporu bylo provedení 
klempířských prací a položení bři-
dlicové krytiny, které excelentně 
realizoval Luděk Cholt. 
 Došlo také ke kompletní obno-
vě fasád do náměstí Míru a obou 
bočních fasád. Fasáda do dvora 
na svou obnovu, která je spojena 
s rekonstrukcí společenského sálu 
v prvním patře, hostince v přízemí 
a výměnou všech oken, ještě čeká. 
 Původní fasáda byla v průběhu 
let velmi zjednodušena a znehod-
nocena. Zmizely bosáže po stra-
nách domu i ze středového rizalitu, 
které byly v obou patrech otluče-

ny a nahrazeny hladkou omítkou, 
čímž došlo k rušivým zásahům do 
celkového vzhledu budovy.
 Obnova a zhotovení chybějících 
bosáží nebylo jednoduché. Nejpr-
ve bylo třeba, ve snaze o dosažení 
co nejvěrnější původní podoby fa-
sády, dát dohromady jejich přesné 
rozměry a umístění. Této nesnadné 
práce se skvěle zhostil mělnický 
projektant Jiří Černohorský, který 
postupoval přesně podle původní-
ho projektu manželů Stádníkových 
z r. 1894 a podle starých fotografií 
z archivu současného mělnického 
kronikáře Martina Klihavce. Celý 
projekt střechy i konečnou podobu 
fasády dovedl Jiří Černohorský ve 
spolupráci se statikem Ing. Jiřím 
Turečkem a Ing. arch. Leopoldem 
Vydrou do zdárného konce. 
 Ke zhotovení forem pro odlitky 
a nových odlitků poničené štukové 
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 Zlatý beránek před rekonstrukcí v roce 2011

Zlatý beránek 2019

výzdoby fasády se podařilo získat 
mistra štukatéra Miroslava Krátké-
ho, odborníka, který se po dobu tři-
ceti let podílel na obnově památek 
Pražského hradu. Kamenné prvky 
zhotovili kameníci spol. Kámen 
Ostroměř.
 Za velmi zdařilé a dokonalé 
provedení obnovy původní fasády 
vděčí Zlatý beránek kumštýřům 
ze společnosti Zbyňka Šnajdra, na 
kterých bylo vidět, že svojí práci 
dělají s láskou. 
 Z historických fotografií bylo 
patrné, že v místě vchodu do re-
staurace kdysi bývalo okno. To 
bylo při výměně všech oken znovu 
vráceno na původní místo. Nová 
okna na čelní fasádě byla zhotove-
na z dubového dřeva podle dobo-
vých fotografií. Jejich zhotovitel, 
majitel truhlářství Petr Paul, okna 
vyráběl postaru a dokázal realizo-
vat i jejich zdobení v souladu s do-
bovými originály. 
 Podle torza historické mříže 
zhotovil kovář Martin Šťasenka 
věrné duplikáty pro sklepní okénka 
hotelu, která byla obnovena včetně 
rámečků kolem nich. Repasí prošly 

i mříže na vstupních vratech.
 Téměř na všech uvedených pra-
cích se také významnou měrou po-
dílel zednický mistr Jan Hegenbart 
s pečlivostí a fortelem sobě vlast-
ním. 
 Samostatnou kapitolou rekon-
strukce hotelu Zlatý beránek byly 
a jsou sklepy nacházející se pod 
objektem. Podzemní prostory při-
nesly nejedno překvapení, včetně 
objevu dosud neznámých sklepení 
a zasypaných vstupů. Tyto vstu-
py vedou jak pod náměstí, kde se 
předpokládá napojení do centrál-
ní chodby, která vede ke studni 
na nám. Míru z druhé strany, tak 
i směrem k Pražské bráně. Skle-
py plné suti a odpadků byly čiš-
těny několik let. Jejich obsah byl 
i z těch nejníže položených míst 
vynášen ručně a plněn do přistave-
ných kontejnerů. Těch bylo odve-
zeno mnoho desítek.
 Dnes již víme, že dům má skle-
py nejméně ve třech podlažích. 
Toto po mnoho desetiletí nepří-
stupné podzemí se podařilo JUDr. 
Petru Kowandovi objevit jen díky 
neocenitelným radám poskytnu-

tým RNDr. Vladimírem Havelkou.
 Obnova Zlatého beránka měla 
i své drobné příběhy jako byl ten 
o vzniku slunečních hodin. Při po-
hledu z Palackého náměstí na veli-
kost štítu Beránka Petra Kowandu 
takřka na poslední chvíli napadlo 
umístit na plochu mezi okny slu-
neční hodiny. 
 Na jejich vzniku spolupracoval 
s přítelem slunečních hodin Ing. 
Milošem Noskem, který hodino-
vé čáry rozkreslil, stanovil azimut 
a osadil ukazatel, a s akademic-
kým malířem Davidem Říhou, kte-
rý za pomoci své rodiny vytvořil 
jejich konečnou podobu. 
 Původním záměrem, bylo na-
malovat nad hodiny Slunce s ob-
ličejem. Vyzkoušeno bylo několik 
variant, ale teprve při pohledu na 
malou dlouhovlasou holčičku, kte-
rá pod hodinami procházela, na-
padlo Petra Kowandu namalovat 
jako symbol běhu času a pomíji-
vosti života dvě tváře ženy. Stej-
ně jako Slunce je i žena dárkyní 
života. Tvář dítěte symbolizuje 
začátek, zrození, východ Slunce, 
tvář ženy ve stáří je pak symbolem 

konce, Slunce zapadá, život končí. 
Hodiny po celou dobu odměřují 
jeho čas.
 Přesto, když se pohledem dívá 
zpět, vidíme v jejích očích radost 
a štěstí, protože život je krásný. 
VITA PULCHRA EST.
 Při řešení všech detailů vždy 
poskytl neocenitelnou pomoc Jiří 
Černohorský. Velkým přínosem 
pro realizaci první etapy rekon-
strukce byla také pomoc zástup-
ců památkové péče Mgr. Markéty 
Fošumové, Ing. Alexandry Bure-
šové, Ing. Jana Žižky a především 
Mgr. Jany Stojanovové, která stála 
před lety jak u zrodu projektu, tak 
i při dokončení této jeho etapy. Ti 
všichni se svými cennými odbor-
nými radami významně podíleli na 
počátku obnovy Zlatého beránka.

Autor: Petr Kowanda
Historické fotografie ze sbírky 

Martina Klihavce, archivu Petra 
Kowandy a Státního okresního 

archivu Mělník

(Fotografie podzemí domu  
U Zlatého beránka na str. 18)

Pan Gregor se svými oblíbenci
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Dům U Zlatého beránka
FOTOGRAFIE SKLEPENÍ DOMU
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www.mekuc.cz            
Masarykův kulturní dům, U Sadů 323, Mělník 

1. 5. 2019 | MKD
  od 18.00

vás zve na Májový koncert, který bude zakončen 
hitem 20. století, polkou Jaromíra Vejvody: Škoda 
lásky. Dirigovat tuto polku bude syn skladatele  
Josef Vejvoda. Na koncertě bude účinkovat  
i pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena.

Velký  
   dechový  
 orchestr      
    MKD Mělník

ZDRAVÉ JÍDLO

www.jidlojinak.cz 605 191 344 

Toužíte po změně postavy?

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

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

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

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

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

Nastartujte se s námi!

DO KRABICKY

MÁJOVÝ KONCERT VELKÉHO  
DECHOVÉHO ORCHESTRU MĚLNÍK

Když před rokem zasedli hudebníci VDO při 
prvním veřejném koncertu ke svým pultíkům 
s notami, s napětím očekávali, kolik milovní-
ků dechové hudby zasedne v hledišti a odmě-
ní je svou pozorností, svým zájmem a samo-
zřejmě potleskem. 

Dopadlo to báječně a na počátku ledna 2019 do-
stali posluchači další nabídku – Tříkrálový kon-
cert – na němž jako hosty pořadatelé přivítali vy-
nikajícího trumpetistu pana Miroslava Kejmara 
a pana Josefa Poncara. 
 Po velkém úspěchu Tříkrálového koncertu 
bylo vidět, že má smysl pokračovat dál, tak se 
zrodil nápad uspořádat Májový koncert. Na něm 
zazní skladby klasiků české dechové hudby – 

Františka Kmocha a Emila Štolce, Josefa Pon-
cara a Jaromíra Vejvody, jejichž synové přislíbili 
účast na koncertu jako čestní hosté, ale také se 
ujmou taktovky a skladby svých tatínků budou 
dirigovat. Na Májovém koncertu vystoupí i pě-
vecký sbor Intermezzo ze Mšena. 
 Přejeme si, abyste prvomájový podvečer strá-
vili s námi a s poezií v hudbě. Těšíme se na se-
tkání 1. května 2019 v MKD Mělník.

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

KARLA GOTTA

MUZIKÁL scénář 
S A G VA N  T O F I

CR_Jaro_2019_MELNICKO_100x64.indd   1 01.04.19   10:10

 Kontejnerová doprava Mělník 
a okolí 25 km 

 Odvoz odpadu a suti 
 Přistavení kontejneru 

 Zemní práce

Tel.: 737 002 002 
www.autodopravamelnik.cz
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Později začala skupina hrát i jiné 
styly country hudby. To byl také 
hlavní důvod její velké popularity 
nejen u nás, ale i v dalších zemích 
východní Evropy. V minulém reži-
mu nebylo vůbec snadné cestovat do 
západních zemí, a tak až v roce 1980 
bylo skupině povoleno vycestovat na 
koncertní turné do USA, kde slavila 
úspěchy. Skupina posléze dostala 
spoustu dalších nabídek na koncer-
ty, ale nebylo jí již povoleno další 
vycestování. V těchto dobách hrála 
skupina hlavně skladby Boba Dyla-
na, Krise Kristoffersona nebo Joh-
na Denvera a zpívala je převážně  
v angličtině. Až po roce 1989 se pro 
kapelu otevřel hudební svět a tak  
vystupovali Fešáci na koncertech 
v Rakousku, Austrálii, Řecku, dále 
ve Švýcarsku, Švédsku i Norsku,  
a to vždy s velkým úspěchem. Bě-
hem jejího trvání se ve skupině vy-
střídalo 65 muzikantů a techniků 
z nichž třeba jmenovat samozřejmě 

Michala Tučného, dále to pak byli 
Jindřich Šťáhlavský, Pavel Brümer, 
Jan Turek, František Pátek či Mirek 
Hoffmann, kteří se všichni již bohu-
žel odebrali do muzikantského nebe.  
Velice reprezentativní vystoupení 
byly v roce 1992 k 25. výročí sou-
boru v pražské Sportovní hale spo-
lu s Emmyllou Harris a roku 2007  
v Lucerně si skupina připomněla 
40. výročí trvání kapely. 
 Své třicetiny skupina oslavila se 
svými fanoušky na TOUR po Aus-
trálii. A to převážně s českými ro-
dáky – emigranty, kteří byli nuceni  
z politických důvodů tehdejší Čes-
koslovensko opustit. A na oslavu 
půl století svého trvání se opět vrá-
tila do Lucerny velkolepým koncer-
tem věnovaným hlavně bývalým 
členům souboru, kteří zanechali  
v kapele velkou stopu, ale již nejsou 
bohužel mezi námi. O rok později 
vyšlo Fešákům nové hudební al-
bum se záznamem tohoto živého 

KONCERT FEŠÁKŮ V NERATOVICÍCH
Je to až neuvěřitelné, ale tato kapela baví posluchače již přes padesát 
let. Skupina byla založena v roce 1967 a brzy se stala nejlepší blue-
grassovou skupinou v tehdejším Československu. 

vystoupení. Na dvojalbu se podaři-
lo zachytit to nejlepší, co ten večer  
v Lucerně zaznělo.
 Tomuto koncertu předcházelo vý-
roční turné, které prakticky pokraču-
je do současnosti, při němž rovněž 
představí vždy i toto album. A právě 

jedno z těchto zastavení proběhne ve 
Velkém sále neratovického Spole-
čenského domu ve čtvrtek 25. dubna 
od 19 hodin. Není pochyb, že i zde 
zavládne skvělá atmosféra jako v té 
Lucerně a mnozí si s chutí zazpívají 
jejich nestárnoucí písničky.          mar

Francouzští dramatici Matthieu De-
laporte a Alexandre de La Patellière 
tvoří autorský tandem od roku 1991. 
Prosadili se především na filmovém 
poli coby scenáristé a režiséři. A 
právě tato hra byla jejich divadelním 
debutem. S velkým úspěchem byla 
inscenována v Paříži roku 2010, a 
od té doby potěšila diváky v šest-
nácti dalších zemích. Dočkala se 
také stejnojmenné filmové adaptace 
a snímek získal v roce 2013 pět no-
minací na cenu César. 

 Vincent je  úspěšný, a tedy i šťast-
ný makléř s nemovitostmi. Šťastný 
o to víc, že očekává narození první-
ho potomka. Zrovna se dostavil na 
večeři, kterou ve svém bytě pořádá 
jeho mladší sestra Elisabeth a jeho 
švagr Pierre, profesor literatury. 
Malou rodinnou sešlost doplňu-
je Vincentův kamarád z dětství 
Claude, kterého všichni zúčastnění 
pokládají za člena rodiny. Ještě se 
čeká na Annu, Vincentovu těhotnou 
partnerku, která vždy a všude cho-

CO JE PO JMÉNĚ? CO RŮŽÍ ZVOU, I ZVÁNO JINAK, VONĚLO BY STEJNĚ

Tento verš z klasické hry „Romeo a Julie“ evokuje vynikající aktuální 
francouzskou komedii „Jméno“, kterou uvede 25. dubna v mělnickém 
Masarykově kulturním domě herecký soubor Divadla Verze. Název 
představení a nastolená otázka, zda může křestní jméno ovlivnit pova-
hu svého nositele, odkazuje k tomuto známému Shakespearovu verši.

dí pozdě. Všechny zejména zajímá, 
jak se Vincentův prvorozený bude 
jmenovat. Vincent z hecu řekne, že 
dá svému synovi jméno „Adolphe“. 
A jeho odpověď v podobě dobrého, 
leč poťouchlého šprýmu vyvolá 
hysterickou atmosféru. Vždyť jmé-
no Adolf i dnes spojujeme se zrůd-
nou osobou Hitlera. 
 Napětí nezmírní ani příchod tě-
hotné Anny. Výměna názorů houst-
ne, překvapení stíhá překvapení, už 
nejde o jméno pro dítě. Z rodinných 
skříní vypadávají rozliční kostlivci 
a praní špinavého prádla doprová-

zejí zpovědi upřímné, až to bolí. 
Přátelská slezina se stává noční mů-
rou všech zúčastněných.
 Hra je tak kritickou sondou do 
středostavovské společnosti, jejíž 
příslušníci, sebejistí a zdánlivě vy-
rovnaní, se stále ještě potýkají s ne-
očekávanými předsudky. Nabízí tak 
komický pohled na sebejisté zastán-
ce svobodného myšlení.
 V režii Thomase Zielinskiho se 
divákům představí Roman Zach, 
Jana Janěková ml., Petr Lněnička, 
Jan Dolanský a Linda Rybová.
     mar
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773 800 680

773 800 680

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

podpora@pocitace-pohotovost.cz

www.pocitace-pohotovost.cz

Sledujte nás také na facebooku a instagramu

MAXIMÁLNÍ VÝKON

VODNÍ CHLAZENÍ

EXTRA TICHÝ

LED OSVĚTLENÍ

HERNÍ SESTAVY
KOMPLETNĚ NA MÍRU

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT

REPASOVANÉ POČÍTAČE
Windows 10
Intel core i5od 6 490,- 

PRO VELKÝ
ZÁJEM JSME
NASKLADNILI

DALŠÍCH 500 KUSŮ

VOLEJTE NA ČÍSLO:

NOTEBOOKY

od 10 190,-
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• doba přípravy: max 30 minut
• počet porcí: 12 porcí

Chcete mlsat zdravě? Tvarohový koláč s ovocem je výborný pro vás i vaše děti. Díky vysokému obsahu bílko-
vin vás nadlouho zasytí, a tak je ideální snídaní nebo dopolední svačinou.

TVAROHOVÝ KOLÁČ S OVOCEM
VAŘÍME ZDRAVĚ S JÍDLOJINAK 

SKOŘICE
PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

Skořice má specifickou chuť i aroma, pů-
sobí příznivě na lidské zdraví. Přírodní 
medicína jí připisuje blahodárné  účinky 
na lidský organismus, a tak může být nejen 
lékem, ale i prevencí.

Má prokazatelné zdravotní přínosy 
a odedávna byla používána jako 
prostředek proti diabetu a trávi-
cím problémům. 
 Skořice jako lék 
pomáhá i v boji proti 
rakovině. V poslední  
době se stále více hovo- 
ří o účincích spojených 
s potlačováním tvorby a projevů 
rakovinotvorného bujení. Díky po-
zitivním účinkům na tlusté střevo 
dokáže odplavit z těla nadbytečné 
tuky, čímž snižuje hladinu cho-
lesterolu. Pomáhá tak předcházet 
onemocnění srdce a ateroskleró-
zy. Dokáže pečlivě hlídat hladinu 
cukru v krvi. Pokud si dáte po jídle  
čaj s trochou skořice, pomůžete va-
šemu žaludku rychleji trávit, a tím 
mu ulehčíte od zdlouhavého vstře-
bávání sacharidů. Skořice je dob-
rým pomocníkem při hubnutí. Dále 
podporuje funkci mozku, přispívá 
k ředění krve, zabraňuje vzniku 

krevních sraženin a dokáže prohřát 
celé tělo. 
 Přínosy užívání skořice trva-
jí i po ukončení jejího užívání. To 
znamená, že pokud je skořice uží-
vána pravidelně, není nutné ji brát 
každý den, aby se dostavily všechny 
přínosy v podobě snižování krevní-
ho cukru a hladin LDL cholesterolu 
a triglyceridů. Výzkumy tvrdí, že je 
potřeba s užíváním skořice vydržet 
alespoň čtyřicet dnů. Teprve poté se 
dostaví žádoucí  účinky, které v na-
šem těle setrvají po dlouhou dobu.

 z Ingredience
• 4 vejce
• 1 kg měkkého tvarohu
• 1 prášek do pečiva
• 100 g špaldové mouky
• 50 g medu
• 100 g másla
• 200 g ovoce 
 – maliny, lesní směs (dle chuti)
• pečící papír

 zPostup přípravy
 Nejprve smícháme vejce s tva-
rohem, ke směsi přidáme med, po-
volené máslo a špaldovou mouku  
s práškem do pečiva.
 Směs vylijeme na pečící papír  
a poklademe ovocem. Pečeme ve vy-
hřáté troubě na 175°C dozlatova.

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

V sobotu 27. dubna od 16 až do 22 
hodin budou představena zejména 
mladá vína ročníku 2018. I letos je 
to náměstí Míru, kde bude soustře-
děná nabídka jednotlivých vinařství 
v dřevěných stáncích po celém jeho 
obvodu. Další stánky budou i v Rad- 
ničním dvoře, kde se představí host 
mělnických vinařů Vinařství Pod-
rábský z Roudnice nad Labem a ve 
speciálním degustačním stánku si 
návštěvníci zodpoví otázku „Znáte 
mělnická vinařství?“.
 Zámek Mělník své návštěvníky 
uvítá tradičně na nádvoří i ve skle-
peních, kde atmosféru podtrhne 
živá cimbálová muzika Alexandra 
Vrábela. Svatováclavská ulice ve-
doucí z náměstí k zámku zase na-
bídne pestrý sortiment občerstve-
ní, které určitě přijde k chuti všem 
degustátorům darů vinic. A jelikož 
měsíc duben je znám svým „aprílo-
vým počasím“, bude pro návštěvní-
ky opět k dispozici rozměrný párty 
stan s lavičkami a stoly umístěný na 
výše zmíněném náměstí. I v tomto 
případě bude předprodej skleniček 

s logem a ročníkem akce společně 
se žetony. Zájemci si je budou moci 
koupit 25. a 26. dubna ve vinařství 
Bettiny Lobkowicz, v Mělnickém 
vinařství Kraus a v butiku na Zám-
ku Mělníku. 
 Ani letos nebudou chybět hudeb-
ní produkce. Kromě výše uvedené 
cimbálové muziky to v party stanu 
na náměstí od 20 hodin rozjede sku-
pina The Bladderstones, která bývá 
častým hostem v klubu Stará Myd-
lárna v Mělníku. 

 zDobrou chuť s neméně dobrou 
mírou a ať i to nebe je všem na-
kloněno.
  mar

VINNÁ NOC
PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM S MĚLNICKÝMI VINAŘI
První z letošních akcí, kdy se zaplní centrum města, bude již tradiční 
ochutnávka vinných produktů.  Už podvanácté se totiž uskuteční  jarní  
setkání s mělnickými vinaři, které je již známé jako „Vinná noc“.
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 Do zdejšího křesla pro hosta opět 
usedne další skvělá herečka, kterou 
mnozí znají především z televizní 
obrazovky a filmového plátna. Vil-
ma Cibulková na DAMU náležela 
k dnes již legendárnímu ročníku,  
v němž studovali Karel Roden, Ivana 
Chýlková, Jitka Asterová nebo Eva 
Holubová. Po absolutoriu dostala stá-
lé angažmá na prknech pražského Ná-
rodního divadla. Zde vytvořila celou 
řadu významných rolí jako například  
v Čapkově „Věci Makropulos“ nebo 
v Delaneyové „Chuti medu“. V le-
tech 1992-1998 byla Vilma Cibul-
ková členkou souboru Divadla pod 
Palmovkou, kde zaujala v předsta-
veních z ruské klasiky „Platonov“  
a „Idiot“ či americké moderny „O my- 

ších a lidech“ a „Kočka na rozpálené 
plechové střeše“. 
 V současné době hraje především 
v divadle Ungelt, hostuje také v Di-
vadle na Vinohradech, často se s ní 
setkávají i diváci Divadla Vítězsla-
va Nezvala v Karlových Varech.  
V Ungeltu excelovala v představe-
ních „Origami“, „Všechno jen do pu-
tyk a ženským“ či  „Láskou posedlí“, 
jenž zaznamenala úspěch divadelní 
kritiky. Uměleckým triumfem byla 
postava slečny Fischerové ve hře 
„Picasso“, za níž v roce 2007 dostala 
Cenu Thálie. 
 Na filmovém plátně se poprvé 
představila v hořké komedii „Smích 
se lepí na paty“ v roce 1986, násle-
dovaly snímky „Čas sluhů“ či „Vy-

HEREČKOU VILMOU CIBULKOVOU
NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S....

žilý Boudník“, „Výchova dívek v 
Čechách či „Báječná léta pod psa“. 
Do podvědomí diváků se nejvíce 
zapsala Hřebejkovým dnes již kul-
tovním filmem „Pupendo“, jenž jí  
vynesl Českého lva za vedlejší roli. 
Výrazným počinem je retrokome-
die „Zemský ráj to napohled“, za 
níž v roce 2010 získala Cenu pro 
nejlepší herečku (Silver George) na 
Mezinárodním filmovém festivalu 
v Moskvě. Na televizních obrazov-
kách ztvárnila celou řadu rolí v se- 
riálech jako „Konec velkých prázd-
nin“, nové série „Nemocnice na 
konci města …nové osudy“, „Život 
na zámku“ a „Doktor Martin“ či ve 

filmech s detektivním námětem. 
 Vilma Cibulková je také vynikají-
cí dabérkou, za což v roce 1999 ob-
držela Cenu Františka Filipovského 
za dabing k filmu „Lepší už to nebu-
de“. Často pracuje také pro rozhlas  
a v letech 2002-2003 se stala ví-
tězkou posluchačské ankety Nevidi-
telný herec. V roce 2007 pak získala 
prestižní ocenění Prix Bohemia za 
práci na rozhlasovém cyklu Schůzky 
s literaturou.
 A jelikož i její osobní život se 
vyznačuje pestrostí, kdy mnohdy to 
nebyla procházka růžovým sadem, 
určitě to opět bude zajímavé setkání.
   mar

Další setkání tohoto již oblíbeného cyklu, kdy se posluchači scházejí  
s významným osobnostmi našeho kulturního a společenského života  
proběhne v úterý 23. dubna od 19 hodin v areálu brandýského zámku.

Pražské Divadlo Na Fidlovačce 
v loňském roce oslavilo hned dvě 
významná výročí. Je to 95 let, kdy 
bylo založeno a dvacet let od svého 
znovuotevření. 

 Od té doby nastudoval zdejší sou-
bor celou řadu zajímavých inscenací. 
Hořkosladké drama o lásce, tanci a 
odpuštění „Třetí prst jedné ruky“ 
uvede soubor v mělnickém Masary-
kově kulturním domě ve čtvrtek 18. 
dubna od 19 hodin .
 Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě 
měly kdysi velmi blízko. Když se 
však setkávají nad krabicí fotografií 
z dětství a dospívání, dávno zasuté 
vzpomínky znovu ožívají. Postupně 
divákům rozkrývají svůj kompliko-
vaný vztah s autoritativním otcem, 
citlivé období se svoji milovanou 

maminkou, i to, proč se jejich cesty 
na čas rozešly. A přestože jsou je-
jich vzpomínky mnohdy chvílemi 
bolestné, neopouští je pro ně tak 
typický svérázný smysl pro humor. 
A navíc, ať se děje cokoliv, existuje 
něco, co jim vždycky dává svobodu 
i na všechno zapomenout. A tím je 
tanec… 
 V režii Martina Vokouna se v 
hlavních, a také jediných, rolích se 
představí Iva Pazderková a Martina 
Randová.  Jedna z recenzí o nich 
píše: „Obě herečky podávají nad-
standardní výkon; jak se dá tušit, 
kus je doslova přecpán množstvím 
textu, který nelze jen tak odvykládat. 
Pazderková s Randovou tak střídají 
všechny věkové kategorie a rejstřík 
nálad svých sester v řádu minut“.
  mar

TŘETÍ PRST
Dramatická prvotina současné-

ho anglického herce Dermota 
Canavana „Třetí prst jedné 

ruky“, kterou plně vystihuje 
motto: „Můžeme si vybrat 

svoje přátele, ale rodinu
  si člověk nevybírá.“ 
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Když jsme přemýšleli, kam se vydáme v roce 2019, došlo nám, že máme na dlouhou dobu poslední 
šanci podniknout něco většího. Olík už jde v roce 2020 do školy a tak jsme se rozhodli, že si ještě 
uděláme takové delší prázdniny na kolech. 

První nás napadla Amerika, ale na-
konec jsme zvolili druhou možnost,  
a tou je Evropa. Důvodů bylo hned 
několik – nechce se nám balit opět 
kola do letadla, navíc dvakrát, Ame-
rika by byla rozhodně dražší a takhle 
budeme víc u moře, které kluci tak 
moc milují. Vyjedeme přímo z Ne-
ratovic přes Šumavu, Německo, 
Rakousko, Itálii, Francii, Monako, 
Španělsko, Anglii, Irsko, Skotsko, 
Nizozemí. Když bude čas, rádi by-
chom dojeli přes Německo až k nám 
domů – návrat až domů má v sobě 
určité kouzlo, a proto se o něj sna-
žíme vždy. 
 Cesta bude trvat cca 6 měsíců,  
a tak nepřipadá v úvahu dát si v 
práci pouze dovolenou. Olda dává 
výpověď a já dostávám neplacené 
volno. Od října jsme začali pilně še-
třit, hledali sponzory a dokupovali 

RODINKA NA CESTÁCH - III.

vybavení. Máme nakonec 5 skvě-
lých sponzorů: firmu Husky, 4cam-
ping, Zookee, Chimpanzee a pro 
děti Šijeme srdcem. Ono není tak 
jednoduché, vše tu nechat a odjet. 
Je potřeba dořešit zdravotní pojiš-
ťovnu, abychom nemuseli platit ZP  
v ČR, vybrat správného operátora, 
který nám dá nejvíc dat za co nejvý-
hodnější cenu, ukončit UPC a doře-
šit si povinně oba zubaře. A hlavně 
je potřeba začít trénovat, což se nám 
zatím moc nedařilo, ať už kvůli prá-
ci či nemocem, které nás poslední 
dobou trápí. 
 Postupně balíme a dává nám to 
pěkně zabrat. Máme hlavní skupiny: 
Lékárnička, Spaní, Vaření, Kancelář, 
Oblečení my a děti, Hygiena a Ná-
řadí. Je potřeba se opravdu zamyslet 
co využijeme a co ne. Přeci jen vše 
táhneme na kolech my. Čas letí a my 

CESTUJTE S MĚLNICKEM

Foto z rodinného 
archivu Berkových.

máme před sebou pár posledních dní 
do startu naší cesty. Jako naschvál 
chytla Verča i kluci střevní chřipku  
a k tomu mají kašel – takže to vypa-
dá, že poslední týden před odjezdem 
bude odpočinkový. Nervozita z cesty 
stoupá, ale radost ji stejně převyšuje. 
 Oficiální start naší cesty je 30. 3. 
a dle předpovědi slibují teplý duben, 
tak snad to klapne. Budeme rádi, 

když nás budete sledovat na našich 
stránkách na facebooku Berkovi na 
kolech nebo na Instagramu. Můžete 
se těšit na každodenní info a fotky  
z cesty a sestřihová videa. A v příš-
tím čísle se již můžete těšit na článek 
o prvním měsíci naší cyklocesty.   

Milé ženy, 
konečně nám začalo jaro a my máme možnost začít nosit 
volnější kousky. Hlavní letošní barva jara je žlutá, která 
oživí každý nudný outfit.

Vrátily se i trendy z 80. let, a to nadýchané a nařasené ruká-
vy, ty najdeme nejčastěji na  halenkách. Košilové šaty jsou 
jedním z fashion kousků, které se nosí i toto jaro, především 
pruhované a jednobarevné. Pokud chcete být se svojí mó-
dou opravdu v kurzu, tak byste si měly pořídit delší oversize 
vestičku z lehkého materiálu. 
 Nezapomínejte ani na doplněk, jako je třeba klobouk  
a speciálně ten velký. Jednak s ním uděláte parádu, ochrání 
vás před sluncem a můžete pod něj schovat mastné vlasy,  
či unavené oči. 
 Pokud nemáte žádný trendy kousek, nevadí, důležité je, 
abyste se ve vašem oblečení cítila dobře! 

JARNÍ MÓDA

Zdroj: https://magazin.atelier.cz

MÓDNÍ POSTŘEHY

 zSledovat nás můžete na našem 
facebookovém profilu  
@Berkovinakolech.

Nově v nabídce jarní rostlinky 
vhodné k výsadbě do truhlíků.

Otevřeno od pondělí do pátku  
od 7.30 do 17.00 hodin, 

v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.

Zahradnictví  Štěpánka a Jarda Hobíkovi
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
HLEDAJÍ DOMOV

BROŇA JONATÁN 

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

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

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

 zBROŇA
Sympatická dvouletá Broňa je ta-
kové malé tornádo, které potřebuje 
být neustále v pohybu. Tato velice 
temperamentní slečinka by se proto 
velmi hodila na psí sporty jako je 
třeba agility. Vzhledem ke svému 
temperamentu a nikdy neustávají-
címu přívalu energie hledá hodně 
aktivní lidskou smečku, která jí 
bude věnovat dostatek času a zajistí 
jí i odpovídající výcvik.  Při pravi-
delném venčení se snaží být čistot-
ná, ale ještě bude potřeba na čistot-
nosti zapracovat. Broňa se nesmí 
začít nudit, mohlo by se pak stát, že 

bude vymýšlet nějaké lumpárny. Je 
to velice přátelská a učenlivá fenka, 
která většinou s ostatními pejsky 
nemá problém, ale fenky si vybírá. 
Kočky ve své přítomnosti nesnese 
a má snahu je lovit. Pro Broňu pro-
to hledáme trpělivé aktivní páníčky, 
kteří jí zaměstnají a dají jí do života 
řád.

 z JONATÁN 
je hodný zhruba desetiletý pej-
sek, který se do útulku dostal již 
začátkem minulého roku. Po pár 
měsících našel nový domov, nyní 
se však ocitl u nás v útulku znovu. 
Jonatán trpí chronickou dermatiti-

Nejen my lidé očekáváme s nadšením jaro. Jestli se těšíte na toulání jarní přírodou a nemáte parťáka, tady je nabídka. 

 zPostřiky proti strupovitosti jab-
loní a hrušní. 
 U odrůd náchylných k tomuto 
onemocnění začněte s postřiky již 
před kvetením, protože v tomto ob-
dobí se začínají uvolňovat z opada-
ných napadených listů z minulé se-
zony spory – původci onemocnění.  
První dva postřiky provedeme ještě 
před květem, další po odkvětu.

 zOšetření vinné révy
 Réva vinná potřebuje k nástupu 
do vegetace teplotu kolem 10 °C, 
kdy začíná proudit míza zpočátku 
tvořena jen vodou, později oboha-
cena o sušinu. Tato doba je nejvhod-
nější k vyvazování tažňů, protože je  
možné je ohýbat bez nebezpečí zlo-
mení. Tažně se ohýbají do oblouků, 
aby vyrůstající výhony rostly stejně 
intenzivně. Kromě tažňů je často po-
třebné vyměnit i úvazky u kmenů, 
aby se do starého dřeva nezařezá-

valy. Pokud se uvazují loňské leto-
rosty pro tvorbu nových kmenů, je 
potřebné je uvázat na několika mís-
tech, aby se pod tíhou narůstajících 
výhonů nezlomily.

DUBEN NA ZAHRADĚ
RADY DO ZAHRADY

protože manipulace s ním občas 
opravdu není jednoduchá. Je velmi 
čistotný, takže se hodí k umístění do 
bytu nebo k rodinnému domu s pří-
stupem a spaním uvnitř. 

 zLUCKY
je zhruba dvouletý kříženec střední 
velikosti, kterého před nadjezdem 
u Vraňan srazilo auto. Při nehodě 
utrpěl nejen spoustu odřenin, ale 
především komplikovanou zlome-
ninu přední nožičky, takže musel 
podstoupit náročnou operaci, při 
které mu byla nožka sešroubova-
ná. Bohužel krátce po operaci mu 
kost opětovně praskla a tak musel 
podstoupit další operaci, při které 
se však nožku zachránit nepodaři-
lo a tak musela být provedena am-
putace. Lucky je bezva psí kluk, 
který si ze svého hendikepu vůbec 
nic nedělá, má moc rád lidskou 
společnost, které se někdy až moc 
vehementně dožaduje. S ostatními 
psy by se chtěl kamarádit, ale když 
dojde ke kontaktu, tak nemá pro-
blém se i poprat, s fenkami problém 
nemá. Lucky hledá paničku nebo 
páníčka, který mu věnuje dostatek 
času, který dokáže v rozumné míře 
vybít Luckyho energii, ale zároveň 
jej nepřetížit. Je třeba, aby Luckyho 
nový pán měl pevnou ruku a naučil 
ho správným návykům. Pro Lucky-
ho hledáme umístění nejlépe v ro-
dinném domě s volným přístupem 
a spaním uvnitř. 
 Jitka Kovaříková, red.

dou a zánětem uší, takže je potřeba 
na denní bázi aplikovat mastičky 
a proplachovat ouška a protože se 
mu to nelíbí, dává to najevo a někdy 
i kousne. Je proto potřeba všechny 
tyto procedury zajišťovat s fixací 
čumáčku. Jinak je Jonatán velký 
psí sympaťák, umí základní povely, 
perfektně chodí na vodítku, moc rád 
aportuje a ještě radši za to dostává 
úplatky v podobě piškot. Ostatní psí 
kamarády si vybírá, ale na procház-
kách je obvykle vzorný a ostatních 
pejsků si spíše nevšímá. Jonatán by 
mohl být bezva parťák pro starší 
lidi, kterým nebude vadit trošičku 
složitější péče v podobě aplikace 
léčiv, ale kteří současně budou mít 
pevnou ruku na to, aby jej zvládli, 

LUCKY 
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SPORT V REGIONU

ODOLENA VODA
Borci z Odolena Vody  Sportovní 
komise při Radě města vyhlašuje 2. roč-
ník soutěže dětí a mládeže ve sportovní 
i umělecké zdatnosti. Je určena pro 
dívky i chlapce od 6 do 19 let s trvalým 
pobytem v Odolena Vodě. Soutěžit se 
bude ve čtyřech kategoriích. 1. Sportov-
ci v klubech Odoleny Vody – oceněni za 
1. až 3. místo ve sportovních soutěžích 
vypsaných; 2. Sportovci s mezinárodní re-
prezentací (ME, MS, OH) – 1. až 3. místo; 
3. Umělecká odvětví – vypsané soutěže 
v dané umělecké kategorii krajského či 
republikového kola s umístěním 1. až 3. 
místo; 4. Vědomostní odvětví – vypsané 
soutěže v dané vědomostní oblasti kraj-
ského či republikového kola s umístěním 
1. až 3. místo. Nominace je třeba poslat 
nejpozději do 1. prosince letošního roku 
na email: myborciov@gmail.com. 

ROUDNICE NAD LABEM
Nové hřiště bude sloužit všem  
V pondělí 1. dubna byla zahájena výstav-
ba nového hřiště v parku Josefa Hory. 
Rekonstruovaná část již v květnu nabídne 
rodinám s dětmi prostor pro pohyb i rela-
xaci. Park je vzhledem ke své lokalitě, roz-
loze a kvalitě jedním z nejvýznamnějších 
rekreačních míst v Roudnici nad Labem. 
Hřiště bude zcela otevřeným prostorem 
s herními prvky pro všechny věkové kate-
gorie dětí. Mohou si tak vybrat rámovou 
řetězovou houpačku, prolézací labyrint se 
skluzavkou, přeskakovací plochy na pru-
žinách, šplhací tyče, balanční a zvukové 
prvky nebo síťovou prolézačku. Prostor 
pro menší děti bude situován do severní 
části hřiště, prostor pro ty větší v části 
jižní. Obě části budou předěleny plochou 
z EPDM granulátu se dvěma zemními 
trampolínami a naváže na ně dráha, kte-
rou budou moci děti využít pro jízdu na od-
rážedlech a tříkolkách. V navazující ploše 
zhotovitel umístí velkou šplhací pyramidu.

NERATOVICE
O Pohár starostky města  Devátý 
ročník závodu pořádá atletický oddíl TJ 
Neratovice ve spolupráci s městem Nera-
tovice odstartuje v pátek 26. dubna v 15 
hodin. Závod je určen pro všechny kate-
gorie, na start v Lobkovicích na „Skalách“ 
se postaví závodníci od 5 let a výše. Jsou 
připraveny trasy od 250 m pro nejmenší 
až po hlavní závod mužů na 9 600 metrů.

MĚLNÍK
Víkend plný sportování  V sobotu  
4. května se uskuteční 23. ročník Memo-
riálu Jiřího Vališe v požárním útoku. Tyto 
závody jsou zařazeny do vybraných 14 
závodů požárního sportu, konaných pod 
záštitou OSH Mělník s názvem „Pohár 
starosty OSH Mělník“. Jsou tak srdečně 
zváni všichni příznivci požárního sportu 
a hasičů na stadion TJ Sokol Cítov, kde 
bude od 9 hodin celá soutěž probíhat.  
O den později, v neděli 5. května bude  
4. ročník soutěže „Cítovská stovka“. 
Jedná se o běh jednotlivců na 100 m  
s překážkami, jenž proběhne od 9 hodin 
na stadionu TJ Sokol Cítov. 

Běh odstartuje v 16 hodin na bran-
dýském náměstí společně pro obě 
trasy čtvrtmaraton (10,55 km) a běh 
na 5 kilometrů. Trasa povede přes 
Ostrůvek kolem brandýského zám-
ku do Staré Boleslavi. Běžci minou 
Basiliku svatého Václava a za Sta-
roboleslavskou branou odbočí k Lá-
zeňské. Přes Houštku se běží zpět do 
Brandýsa. Závodit mohou jednotliv-
ci, ale také týmy složené z libovol-
ného počtu účastníků, z nichž se do 
výsledků počítají první tři nejlepší 
časy. Trasa čtvrtmaratonu je dvou-
kolová a je oficiálně změřena dle 
pravidel atletiky a splňuje všechny 
podmínky IAAF/AIMS. Bude pa-
matováno i na nejmladší závodníky, 
kteří  si mohou poměřit své síly před 
hlavním závodem.  mar

HISTORICKÉ CENTRUM OŽIVÍ BĚŽCI
V sobotu 11. května se centrum historického dvojměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na devadesát 
minut uzavře pro automobilovou dopravu a bude patřit běžcům všech věkových kategorií, rekreačním i 
těm s vysokými sportovními ambicemi. Již pošesté se zde uskuteční „Městský běh Brandýsem a Starou 
Boleslaví“.

TRÉNOVÁNÍ 
TENISU - MĚLNÍK 

CHCETE SE VY NEBO 
VAŠE DĚTI NAUČIT 

HRÁT TENIS? 
BEREME JAK ZAČÁTEČNÍKY, 

TAK I POKROČILÉ HRÁČE

Viktorie Beková 
– tenisová trenérka 2. licence

Telefon: 604 344 669 
– preferuji SMS

Email: 
trenovanitenis@email.cz
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Modrá pyramida 
stavební spořitelna, a.s. Mělník 

hledá příjemné kolegy na pozici 

rodinný bankéř
Baví Vás komunikace 

s lidmi a rádi obchodujete?  
Máte minimálně středoškolské vzdělání s maturitou?

Přijďte do našeho týmu, 
který pomáhá klientům k vysněnému bydlení.

Nabízíme příjemný kolektiv, rozšíření kvalifikace 
v bankovnictví, po zapracování individuální 

pracovní dobu a nadprůměrný příjem.

Vhodné i pro absolventy a maminky po mateřské.

Kontakt:  Oblastní ředitel Petr Urbánek, 
tel 737 201 042, email petr.urbanek@mpss.cz
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KRALUPANKY PORAZILY OSLABENÝ MĚLNÍK
Při turnaji III. florbalové ligy žen se utkalo v kralupské sportovní hale Cukrovar osm týmů z Prahy  
a Středočeského kraje. Kompilovaný tým hráček Kralup a Mladé Boleslavi nastoupil proti soupeři Floor 
Maniacs Mělník velmi odhodlaně. 

První třetina utkání se vyznačovala 
po úvodním důrazném tlaku druž-
stva Kralupy - Mladá Boleslav hrou 
převážně na polovině Mělníka. Dů-
sledné útoky domácího celku se 
vyplatily a po první třetině byl stav 
na ukazateli skóre 2:0. Druhá třetina 
utkání byla prostoupena řadou gólo-
vých momentů a skončila v poměru 
3:0 v neprospěch Mělničanek. 
 Daniel Knopp, kralupský trenér 
spojeného týmu Mladé Boleslavi a 
Kralup nad Vltavou, sdělil: „Ženské 
družstvo sestává jak z kralupských, 
tak i mladoboleslavských hráček, 
přičemž jejich početní poměr je půl 
na půl.“
 Kralupská ženská florbalová slož-
ka vznikla v září 2011. Byla založena 
trenéry Vojtěchem Pohlem a Eduar-
dem Freyem. Mistrovská soutěž se 
hrála až v sezóně 2012/2013. Pro 
velký zájem byla tehdy přihlášena 
kategorie žen a juniorek. Před se-
zónou 2016/2017 ale v klubu řešili 
“personální” problém. Bylo relativně 
málo hráček kvůli mateřským dovo-
leným, zraněním apod. Klub našel 
řešení ve spojení s týmem Florbalo-
vá Akademie Mladá Boleslav „C“. 
Součinnost obou florbalových klubů 
se osvědčila. Bylo to patrné i z prů-
běhu mistrovského střetnutí s Mělní-
kem. 
 Martina Šebestová, kapitánka 
hostujícího družstva Floor Mania-
cs Mělník, sděluje: „Jelikož jsme 
přijely jen v šesti, tak to bylo dost 
náročné. Chtěla bych poděkovat 
spoluhráčkám, že zápas zvládly, jak 
nejlépe mohly, a myslím si, že výsle-
dek po třetí třetině 4:0 je z pohledu 
velké absence v týmu docela dobrý.“
 Tým Florbalové Akademie Mladá 
Boleslav - Kralupy absolvoval toho 
dne ještě další náročný mistrovský 
zápas s hráčkami TJ Lokomotiva  
Rakovník a vyhrál 7:1. Posunul se 
tím na průběžnou třetí pozici v tabul-
ce III. ligy florbalu žen.
 Jiří Herain

Střední útočnice Anna Srbková (červený dres č. 13), hráčka domácího celku Kralupy - Ml. Boleslav, se snaží 
překonat brankářku družstva  soupeře Terezu Vojtěchovskou. Vpravo přibíhá Mělničanka Tereza Klučinová 
(černý úbor č. 4).  Foto her

ČTVRTFINÁLE PLAYOFF NA MĚLNÍKU

POBĚŽÍ SE I POJEDE 
O VODOLSKOU KAPKU
Komise pro volnočasové aktivity ve 
spolupráci s městem Odolena Voda po-
řádají 8. ročník cyklo-turistického dne 
„O Vodolskou kapku“.
Akce se koná v sobotu 27. dubna a sraz 
účastníků je od 9 hodin u Klubu Aero. 
Odtud povedou trasy v délce 6, 15 a 25 
kilometrů pro pěší turisty a zdatní 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 každého 
účastníka čeká malá odměna za sportovní výkon. A samozřejmě chybět ne-
bude opékání buřtů, při kterém si účastníci budou jistě sdílet své zážitky 
z tohoto závodu. 

Aktuální stav série je 1:0 pro hráče 
Chrudimi, kteří na své palubovce 
dokázali v televizním utkání vyhrát 
10:1. Olympik hraje historicky své 
první playoff v nejvyšší futsalové 
soutěži, což je pro Mělník velký 
úspěch. Navíc se teď jedná o první 

domácí zápas ve vyřazovací části!
Přijďte Olympik podpořit do spor-
tovní haly Gymnázia Jana Palacha. 
Vzhledem k očekávané velké ná-
vštěvě doražte do haly co nejdříve. 
Zápas začíná v 19 hodin, vstupné 
bude 50 korun.

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 odehraje Olympik své druhé utkání ve čtvrtfinále 
playoff VARTA futsal ligy proti klubu FK ERA-PACK Chrudim. 
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ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
  mechanické a ruční sekání travních pásů 
 a úseků podél komunikací
 svoz bioodpadu
  ošetřování chodníků, dlažby 
 a ostatních povrchů bez aplikace chemie

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

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

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

rampouchů

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

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

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

pořádaných městem
  mělnické vinobraní

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

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

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

a nebezpečného odpadu)
  ukládání bioodpadu včetně nabídky 

štěpkování

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

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

TECHNICKÉ SLUŽBY 
MĚSTA MĚLNÍKA, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

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

 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

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

Firma INET INterEkoTechnik spol, s.r.o. 
hledá zaměstnance 
na plný úvazek na pozici: 
dělník při zpracování folií z PVC

Speciální kvalifikační požadavky nemáme – zaučíme.
Nabízíme: 
• nástupní plat 20.000 Kč s možností pracovního postupu, 
• dodatkovou dovolenou 5 dnů, 
• příspěvky 50% na dovážené obědy,
• bonusy za těžkou práci.

Sídlo firmy: obec Bosyně u Vysoké u Mělníka
Kontaktní osoba: Monika Nováková, personalista firmy 
Telefon: 605 255 740
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POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník

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

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

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

 

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

VZPOMÍNÁME

Dne 31. března 2019 
jsme si připomněli 

11. výročí tragického úmrtí 

pana Františka Šoustka 
z Tuhaně. 

Stále vzpomínají Zdeňka, 
děti s rodinami 

a ostatní příbuzní.

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 5. výročí úmrtí 
pana Ladislava Šťastného 

z Velkého Borku.
 

Stále vzpomínají manželka Květa, 
syn Láďa, vnoučata Ládík, 

Berenika a sourozenci s rodinami.
.

VOLNÁ MÍSTA

SLUŽBY
zz Údržba a poradenství zahrad. Te-

lefon: 604 207 295

HLEDÁM ŘIDIČE 
SKUPINY C 

NA SKLÁPĚCÍ AVII, 
nejlépe důchodového věku 

(není však podmínkou), pro 
občasné, ale celoroční přivydělání.

 TELEFON: 606 927 599

DO ZUBNÍ ORDINACE 
V NERATOVICÍCH 

PŘIJMU SESTRU NEBO 
INSTRUMENTÁŘKU 

(i na částečný prac. úvazek)
Výhodné pracovní a mzdové 

podmínky.
 TELEFON: 605 174 585  

PRONÁJMY
zz Sokol Nebužely hledá provozo-

vatele hospody v sokolovně. Telefon: 
603 476 962.
zz Pronajmu 1+1 v Horních Poča-

plech. Bližší informace na telefonu: 
736 672 092.

KOUPÍM
zz Koupím pařníková okna. Telefon: 

315 623 779, 728 453 463.

PRODÁM
zz Prodám pianino zn. Brož, dobrý 

stav, nutno naladit. Cena dohodou. Te-
lefon: 608 044 144. 
zz Prodám 3 barové židle, 1 kance-

lářskou židli a velkou šatní skříň se 
zrcadlem, dále pánské kolo, levně.  Te-
lefon: 607 254 500.
zz Prodám kamerunské ovečky stáří 

7 měsíců, vhodné do chovu i vypásání, 
barva srnčí. Rodí 2x do roka, cena do-
hodou telefon 721 556 222.
zz Prodám RD se zahradou v Hor-

ních Počaplech. Bližší informace na 
telefonu: 736 672 092.

  Základní škola 
Jindřicha Matiegky Mělník, 

Pražská 2817, 276 01 Mělník
www.zsjm-me.cz

Učitelku I. st. 
a učitelku II. st. 

(nejlépe M, F, Aj, Čj, Nj aj.) 
přijme od září ZŠ J. Matiegky Mělník 

z důvodu rozšiřování školy. 
Absolvent či student PF vítán (pří-

padně i důchodce). 
Nejedná se o zástup, 

ale o trvalé místo. 
Požadujeme autoritu u žáků. 

Nabízíme podporující kolektiv, 
podporu vedení, nadstandardní 
DVPP, zaměstnanecké výhody. 

Životopis zašlete na 
skuta@zsjm-me.cz. 

Telefon: 315 623 015, 602 159 191.

NEBANKOVNÍ ÚVĚRY 
pro podnikatele, 

PŮJČKY pro zaměstnance, 
důchodce i ženy na MD. 

Více info na adrese: 
financnipohotovost@post.cz

KANCELÁŘSKÝ 
PROSTOR K PRONÁJMU. 

Plocha 13,5 m2, 
ul. Kpt. Jaroše v Mělníku. 
Info na tel. 602 951 866. 

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
ZAVEDENOU KAVÁRNU 

v centru Mělníka. 
Telefon: 607 200 707.

Dne 24. května 2019 
by se dožil 100 let 

pan Václav Rous 
z Vysoké čp. 12. 

S láskou vzpomínají 
dcery Jana a Marie 
a vnučka Lenka. 

OZNÁMENÍ

Pracoval vždy do únavy, 
klidu sobě nedopřál. 

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

Dne 21. dubna 2019 uplynou dva roky
od úmrtí

pana Josefa Duchoslava z Byšic. 
Prosíme o tichou vzpomínku. 

Rodina. 

PŘIJMU ŘIDIČE 
SKUPINY C, E NA HPP. 

Jedná se o odvoz štěpky, 
dále řidiče skupiny T, vyvážecí 

souprava. Více info 
na telefonu 602 428 476,

 fhomolka@seznam.cz
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OBJEDNÁVKY 
A PRODEJ SADBY 

BRAMBOR, 
prodej cibule sazečky,  
sadby česneku, osiv 

a konzumních brambor. 
Dále krmných směsí pro králíky, 
drůbež, ovce, prasata a holuby. 

Potřeby pro chovatele 
a zahrádkáře.

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

Malý Újezd Jelenice 21 

Krejčovství
Telefon: 777 307 560

(bývalá ŠEPRA)
Šijeme, přešíváme, opravujeme 

kůže, kožešiny, látky.

 Nemocnice Měšice, Praha – východ, následná péče, 
přijme 

VŠEOBECNÉ SESTRY 
Požadujeme odpovídající vzdělání, pracovitost, pozitivní přístup k práci. 
Nabízíme příspěvek na zlepšení zaměstnanosti 50 000 Kč, 
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody, možnost ubytování. 
Dostupná doprava. 

SANITÁŘE/KY 
Požadujeme odpovídající vzdělání, pracovitost, 
pozitivní přístup k práci, spolehlivost. 
Nabízíme příspěvek na zlepšení zaměstnanosti 30 000 Kč, 
stabilní zázemí, dobré platové podmínky, 
zaměstnanecké výhody, možnost ubytování. Dostupná doprava.

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

Dne 13. dubna 2019 
oslavila krásných 90 let 

paní Miloslava Kuklová 
z Mělníka. 

Dnes 16. dubna 2019 
slaví 95. narozeniny 

naše maminka 
paní Libuše Gillarová. 

Hodně zdraví a spokojenosti 
k tomuto jubileu přejí dcery 
Věra a Jarunka s rodinou.

Hodně zdraví, štěstí a dobré 
pohody do dalších let přeje 

syn Jiří s rodinou, Míla s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
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Navštivte náš e-shop WWW.FUCHSIE.CZ 
kde naleznete velký výběr begonií, balkónovek, okrasných keřů, drobné ovoce a další. 

Objednávky nám zasílejte ve vlastním zájmu co nejdříve, zaručíte si tím včasnou a kompletní dodávku všech rostlin.

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 | So, Ne, Svátky 9.00 – 14.00 hodin

ZAHRADNICTVÍ

více než 100 druhů léčivých bylinek velký výběr balkónovek

Vás srdečně zve k návštěvě a nákupu  
v samoobslužném zahradnictví ZA SKVĚLÉ CENY
Navštivte náš E-SHOP www.fuchsie.cz - rostliny zasíláme i na dobírku. Při objednávce 
nad 1 000,- Kč obdržíte dárek ve formě speciálního hnojiva. Při osobním odběru je to 
již za nákup nad 500,- Kč a ještě jsou zde ceny až o 30 % nižší nežli při zasílání. 

1216  MExICA gRANATIT

231  SOUTH gATE

105M  MIgRÉNOVNÍK

178  OLEANDRY
v 5ti barvách

1267  FLOWER FAIRY VELVET

292  VOODOO

162A  MáTA bANáNOVá
a 24 dalších druhů máty

3225  CHRYZANTÉMY
40 druhů velko. i drobnokěté

1286  ARISTO bLACK bEAUTY

856  WHITE KINg

057  SURFÍNIE
20 druhů

3067  LEVANDULE MODRá
90 druhů trvalek

1271  bLUEbERRY PACbLUEbE

210  MáRINKA

077  MILLION bELLS
10 druhů

1007  bUDDLEA ROYAL RED
motýlý keř - 14 druhů

1279  ANITIK PINK

986  ELECTRA MrazuvzdOrNá

168  MANDEVILY
v 5ti barvách

2056  jEDLOVEC KANADSKý
30 druhů jehličnanů

27,-

27,-

35,-

39,-

27,-

27,-

29,-

27,-

27,-

27,-

27,-

27,-

27,-

27,-

27,-

65,-

27,-

27,-

59,-

65,-

a více než 120 druhů pelargonií - muškátů

nabízíme téměř 1 000 kultivarů fuchsií z toho 50 druhů mrazuvzdorných
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