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DEVELOPER STAVĚL NA ZÁKLADĚ 
ZFALŠOVANÝCH MAP

V aktivním zátopovém území ne-
smí nic stát nejen proto, že jím při 
povodni proudí voda, která svou 
silou ohrožuje jakoukoli stavbu, ale 
zejména proto, aby voda mohla vol-
ně odtékat, a tak nezvyšovala svoji 
hladinu a nezaplavovala další a dal-
ší území. Kverulant je přesvědčen, 
že úředníci, kteří stavbu povolova-
li, dobře věděli, že mapy jsou zfal-
šované a za úplatek nad tím mávli 
rukou. Proto Kverulant v celé věci 
podal trestní oznámení. Pokud jste 
i vy přesvědčeni, že úředníci by měli 
chránit veřejný zájem, a nikoli zájmy 
bohatých developerů, prosíme, pod-
pořte Kverulanta pravidelným mě-
síčním darem ve výši 100 Kč. 

 zKdo zfalšoval povodňové mapy 
Prahy ve prospěch developera?
 To je otázka pro Policii České 
republiky. Ta by měla vyšetřit, jak 
je možné, že dvojice developerů, 
nechvalně známý Miloslav Černý, 
majitel firmy České přístavy a.s., 
a Tamir Winterstein, postavila v Pra-
ze Holešovicích bytový komplex se 
stovkami bytů v aktivní zátopové 
zóně. Projekt Prague Marina II sto-
jí na břehu řeky Vltavy v místě, kde 
podle odborníků a zákonů České 
republiky nesmí stát žádná stavba 

kromě vodních děl. Zákon zde zapo-
vídá jakékoliv výjimky. Tento zákon 
vznikl proto, že aktivní zátopové 
pásmo je území, kterým při povod-
ni aktivně proudí voda a svou silou 
ohrožuje jakoukoli stavbu. Přesto 
zde dnes stojí tři bytové domy. Tyto 
domy nejenom že ohrožují své oby-
vatele, ale také vytváří překážku, 
díky které jsou ohroženy i budovy 
v přilehlém okolí.
Celý koncept vymezování aktivní-
ho zátopového území je postaven 
na tom, že se jedná o preventivní 
opatření ochrany před povodněmi. 
Stavby v něm významně ovlivňují 
průtokové poměry. Již jen zpevňo-
váním půdy dochází k tomu, že pak 
není schopna nasáknout vodu, kterou 
by pojala v případě, že by v daném 
území nebyla provedena zástavba. 
Proto je naprosto zásadní, aby byla 
tato omezení důsledně dodržována.
Jak je to možné?
Díky zfalšovaným povodňovým ma-
pám! Zátopová území stanovuje tzv. 
vodní zákon, na jehož základě je vy-
tvořena mapa stanovující jednotlivé 
stupně ochrany. V praxi to znamená, 
že Povodí Vltavy s.p. zadá externímu 
subjektu zpracování takové mapy. 
Mapa je pak podkladem pro Povodí 

Vltavy a příslušné vodoprávní úřady 
při rozhodování o povolování sta-
veb. Jenomže základní mapa je sou-
časně podkladem pro online mapy, 
které si vytvoří například Magistrát 
hlavního města Prahy nebo IPR. 
A pokud se takové mapy upraví tak, 
jak je vidět na obrázcích níže, mohou 
být klamnými podklady pro schva-

lování nezákonných staveb. A to se 
zde pravděpodobně stalo. Pokud se 
podíváme na níže uvedené mapy, je 
patrné, že se vyznačení zátopových 
zón diametrálně liší. Vrcholem vše-
ho je pak mapa územního plánu od 
IPR – Institutu plánování a rozvoje, 
která nezákonné stavby de facto le-
galizuje.

Geoportál hlavního městy Prahy původní aktivní zátopovou zónu 
upravuje ve prospěch developerů a jakoby náhodou trochu nedbale ob-
chází zastavěné parcely. Aktivní zátopová zóna je vyznačena červeným 
šrafováním. Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov 
Prague Mariny II a v pozadí je vidět jejich skutečné umístění.

Na snímku z mapy Vodohospodářského ústavu TGM je vidět, že v mís-
tě dnešní zástavby v minulosti nic nebylo a že aktivní zátopová zóna 
zasahuje přes polovinu dnes zastavěných parcel. Čísla v červeném ko-
lečku vyznačují umístění budov Prague Mariny II.

Kverulant.org zjistil, že velký bytový projekt Prague Marina II byl 
v pražských Holešovicích povolen a postaven na základě zfalšova-
ných povodňových map. Bytový komplex se stovkami bytů vzni-
kl v aktivní zátopové zóně, kde nesmí stát žádná stavba. Zákon  
i zdravý rozum zde zapovídá jakékoliv výjimky.

(pokračování na str. 5)
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STŘEDOČESKÁ ČSSD 
SÁZÍ NA ZKUŠENOST
Kandidát na hejtmana vidí těžiště předvolební 
kampaně i svého působení v čele kraje v řešení 
konkrétních situací a problémů. „Kraj má hájit 
své obyvatele. Pokud někomu nadnárodní gigant 
chce vedle jeho domu postavit několikahektaro-
vou „krabici“, obrovský sklad nebo logistické 
centrum, která navíc přitáhne stovky aut denně, 
musí krajský úřad pomoci majiteli domku, ne jít 
na ruku celosvětové korporaci,“ představuje svou 
vizi Povšík. Krajská politika v jeho pojetí zname-
ná především praktickou pomoc, na což se podle 
něj v politice někdy trochu zapomíná. 
 „Nechci se zavřít za stolem a řídit kraj podle 

tabulek a čísel, které mi donesou podřízení. Chci 
řešit konkrétní věci. Víme, že čím dál víc lidí do-
jíždí do práce a do školy do Prahy. Do Příbrami 
nejede vlak, takže se každý den mačkají v auto-
busech. Železnici kraj nepostaví, ale může posílit 
a zlepšit autobusové linky,“ dodává příklad s tím, 
že se stačí snést na zem a poslouchat, co lidi trápí. 
„Nic nejde lusknutím prstem, ale to každý pocho-
pí. Odmítám, aby se na důležitá vyšetření čekalo 
tak dlouho, že se jich pacient nemusí dožít. Máme 
síť krajských nemocnic, kde s tím můžeme něco 
udělat,“ přidává další příklad. 
 „Roste počet obyvatel kraje a s tím i problé-

my. Robin je zkušený a schopný politik a dokáže 
věci řešit. Takového hejtmana kraj potřebuje,“ 
sdělil jeden z delegátů po konferenci. Středočes-
ká ČSSD se podle něj v posledních čtyřech letech 
stabilizovala a ke slovu se hlásí nová generace po-
litiků, která nabírala roky zkušenosti na radnicích 
obcí a měst v celých středních Čechách. 
 Mezi ně patří i šéf středočeských sociálních 
demokratů Povšík, který současně působí i jako 
náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jany 
Maláčové. Podle jeho spolustraníků je ideální jeho 
kombinace zkušeností z regionální i celostátní poli-
tiky, protože řízení kraje je na pomezí obou.     red

Komfortní veřejná doprava, dostupné kvalitní zdravotnictví a ochrana krajiny. To jsou priority lídra Robina Povšíka, který v podzimních 
krajských volbách povede kandidátku ČSSD. Náměstka primátora Mladé Boleslavi drtivou většinou počátkem ledna zvolili delegáti regionální 
organizace ČSSD a vsadili tak především na program a zkušenost. 
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JUDr. Petr Kowanda

7 NÁMĚSTEK PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
ZATÍM NEREAGUJE NA OTÁZKY

POJĎME SI TO ŘÍCT

V prosincovém vydání Středočecha 
jsem si přečetl další článek o odpa-
dech.

 Uvádí se zde, že řešení dopravní 
sítě je nezbytné. S tím souhlasím a do- 
dávám, že se dopravní síť měla řešit 
již dávno, a ne toto téma zneužívat při 
prosazování spalovny v Horních Poča-
plech.
 Autor dále píše o intenzifikaci prů-
myslové výroby v Horních Počaplech. 
Pokud má na mysli něco dalšího, no-
vého, o čem dosud nevíme, než jen 
výstavbu spalovny, pak je to dost zne-
pokojující. 

 Přeprava odpadu v uzavřených 
kontejnerech, kterou zde navrhuje, je 
asi oproti jiným řešením přijatelná, 
nicméně není a doufám, že nebude ani  
v budoucnu na pořadu dne.
Důležité je připomenout, že Zásady 
územního rozvoje kraje jsou zatím 
pouze v návrhu a byly vzneseny připo-
mínky právě kvůli výstavbě spalovny.
 Zcela logicky by bylo nutno rozdělit 
výstavbu komunikací na etapy, ale ne-
smí to být na úkor dvou logistických, 
těžce přetížených dopravních uzlů  
v Mělníku a v Liběchově.
 Zatím vedení Středočeského kraje 
příliš nereaguje na otázky zveřejňova-

né v Měsíčníku Mělnicko.  Pouze Ing. 
Petera se ohradil proti nařčení ze své 
nekompetentnosti ve věci. Reagoval 
tak na výzvu Okresního předsednictva 
ČSSD, aby nechal vypracovat změnu 
plánu odpadového hospodářství Stře-
dočeského kraje tak, aby byl v souladu 
se stávajícími předpisy, a aby přestal 
škodit obyvatelům dotčené lokality 
svým prosazování spalovny proti je-
jich vůli.
 Pevně věřím, že si občané v nad-
cházejících krajských volbách zvolí 
takové zastupitele, kteří jejich hlasu 
naslouchat budou a budou hájit jejich 
zájmy.

I letos pronesl hlavní referát u pa-
mětní desky ve dvoraně mělnického 
Masarykova kulturního domu inženýr 
Vladimír Hradec, předseda pobočky. 
Mimo jiné uvedl: „My, členové konfe-
derace, jsme byli přímo postiženi tou-
to realitou. Přežili jsme. Máme však 
před sebou úkol varovat spoluobčany, 
aby se nikdy neopakovalo někdejších 
čtyřicet roků komunistické diktatury.“ 
 Pietní akt byl zakončen položením 
květin k památníku obětí komunismu 
při příležitosti 70. výročí popravy 
mělnického občana Josefa Hořejšího 
v r. 1950, úspěšného výrobce kočár-
ků, majitele později znárodněné firmy 
Liberta.
 Vloni 25. listopadu převzal Vla-
dimír Hradec ve sněmovní síni Mi-
nisterstva obrany ČR v Praze spolu 
s dalšími 34 oceněnými čestnou me-
daili za svůj osobní podíl v takzvaném 
třetím odboji. Medaile byla udělena  
i jeho rodičům – oba dva byli odsou-
zeni, každý na 18 roků. Propuštěni 
byli v roce 1960 na amnestii. On byl 
odsouzen na 22 roků odnětí svobody 
za členství v tzv. Mašínově skupině, 
ozbrojeném odbojovém antikomunis-
tickém uskupení, operujícím v letech 
1951 až 1953 na území Českosloven-
ska. Uvězněn zůstal až do roku 1964. 
 her

Inženýr Vladimír Hradec, předseda pobočky KPV, při projevu k zástupcům města Mělník, Jednoty čes-
koslovenské obce legionářské, oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Mělník a dalším. 
 Foto (her)

PIETNÍ AKT ZA OBĚTI KOMUNISMU
Konfederace politických vězňů, pobočka Mělník – Kralupy,

si jako každoročně připomenula oběti násilí z doby vlády jedné strany, která skončila rokem 1989.
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CO SE U NÁS DĚJE

BRANDÝS NAD LABEM  
– STARÁ BOLESLAV

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
se otevřela  Po náročné několikaleté 
rekonstrukci je opět přístupný památný 
poutní kostel ve Staré Boleslavi. Přímo 
symbolicky jej otevřel úderem půlnoci 1. 
ledna 2020 noční bohoslužbou arcibiskup 
pražský a primas český Dominik kardi-
nál Duka. Během rekonstrukce proběhlo 
vyčištění zlacení a celé výzdoby kostela, 
byly restaurovány fresky v presbytáři 
i v přilehlých kaplích. Byly obnoveny am-
bity kolem kostela, které byly doposud 
uzavřené, neboť se nacházely v havarij-
ním stavu. Díky nadstandardnímu zabez-
pečovacímu zařízení zde bude k vidění 
chrámový poklad a samozřejmě národní 
kulturní památka Palladium země české, 
které sem neodmyslitelně patří. 

Město bude mít novou mateřskou 
školku  V Třebízského ulici pomalu 
vyrůstá budova nové mateřské školy 
s kapacitou 96 dětí. V objektu se budou 
nacházet čtyři třídy mateřské školy 
s veškerým příslušenstvím a zázemím. 
Dále zde bude víceúčelový sál určený 
pro veřejnost s vlastním vchodem ze za-
hrady. Tato novostavba je koncipovaná 
jako samostatně stojící objekt, který má 
půdorys tvaru T. V zahradě budou umístě-
ny herní prvky (klouzačky, houpadla, pís-
koviště, prolézačka atd.), dále zde bude 
vybudováno brouzdaliště, zastřešený 
altán s letní kuchyní s možností posezení 
a zahradní WC pro děti. Projekt je spolufi-
nancován Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj - Integrovaným regionálním 
operačním programem. Stavba by měla 
být dokončena do konce letošního roku.

KOSTELEC NAD LABEM
Nový sběrný dvůr  Od začátku le-
tošního roku je otevřen veřejnosti nově 
vybudovaný Sběrný dvůr – Jahodovka, 
který se nachází na okraji Kostelce nad 
Labem, v lokalitě ulic Poleradská a Krát-
ká. Sběrný dvůr je určen pouze pro potře-
by obyvatel města Kostelce nad Labem 
a uložení odpadu je pro zdejší občany 
zdarma. Na sběrný dvůr však nebude 
možno přijímat odpad od právnických 
osob a z podnikatelské činnosti fyzických 
osob. Dvůr je rovněž místem zpětného od-
běru. Do zpětného odběru spadají vyslou-
žilé elektrospotřebiče určené pro použití 
v domácnosti, baterie a zářivky. A v ne-
poslední řadě je zde možnost odložit také 
nebezpečné složky komunálního odpadu 
jako jsou zbytky spotřební chemie, zbyt-
ky barev, apod.

NERATOVICE
Po stopách zmizelých  V pátek 24. 
ledna se v 17 hodin vydá od městské 
knihovny lampionový průvod na pa-
mátku obětí holocaustu pod názvem 
„Po stopách zmizelých“. Trasa průvodu 
projde okolo Kamenů zmizelých umís-
těných u domů zdejších tragicky zesnu-
lých občanů. Průvod zakončí u restaura-
ce Cylindr.

POLICIE AKTUÁLNĚ
VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH 

LONI PŘIBYLO NEHOD, 
MĚLY ALE MÉNĚ OBĚTÍ 

Ve středních Čechách loni přibylo 
dopravních nehod, měly ale méně 
obětí. Policisté zaznamenali 16 014  
kolizí, meziročně o 1148 více. 
V ČR jde o druhý nejvyšší počet 
po Praze. Nehody si vyžádaly 88 
mrtvých, o rok dříve bylo obětí 
106. Vyplývá to ze statistik, které 
dnes policie zveřejnila na svém 
webu.
 Přestože smrtelných nehod ve 
středních Čechách loni ubylo nej-
výrazněji z celé ČR, v celorepubli-
kovém srovnání jde stále o nejvyšší 
počet. Střední Čechy jsou ale nejlid-
natějším krajem s nejrozsáhlejší sítí 
silnic. V celém Česku počet mrtvých 
na silnicích loni klesl o 18 na 547.
 Těžká zranění loni na středočes-
kých silnicích utrpělo 350 lidí a 3295 
cestujících bylo zraněno lehce. Před-
loni to bylo 403, respektive 3342. 
Celková hmotná škoda v loňském 
roce meziročně vzrostla téměř o 14 
procent na 1,15 miliardy Kč.
 Velké dopravní komplikace způ-
sobila říjnová tragická nehoda cis-
terny a čtyř osobních aut na dálnici 
D1 u Psář na Benešovsku. Cisterna 
s palmovým olejem se převrátila na 
bok přes oba jízdní pruhy a zača-
la hořet. Narazila do ní čtyři auta, 
některá se vzňala. Řidič jednoho 
z osobních vozidel uhořel, deset lidí 
ošetřili záchranáři. Požár poškodil 
i povrch dálnice. Silničáři museli 
také odstraňovat desítky tun palmo-
vého oleje, který vytekl z havarova-
né cisterny a začal na vozovce oka-
mžitě tuhnout.
 Na D1 umírali lidé i v červnu. Při 
střetu osobního a nákladního auta 
u Divišova na Benešovsku utrpěli 
dva dospělí lidé smrtelná zranění. 
Záchranáři pomáhali také dítěti, vr-
tulník ho přepravil do nemocnice.
 Další tragickou nehodu cisterny 
vyšetřovali policisté v srpnu u Dro-
bovic na Kutnohorsku. Nákladní vůz 

se srazil se dvěma osobními auty, tři 
lidé zemřeli. Šlo o rodinu, mezi mrt-
vými bylo jedno dítě. Další dva ces-
tující utrpěli těžká zranění.
 Loni se vážná nehoda na železnici 
stala také u Příčiny na Rakovnicku, 
zahynula při ní jedna žena a dalších 
sedm lidí se zranilo. Motorový vlak 
po srážce s dodávkou vykolejil, mu-
sel ho vyprošťovat speciální jeřáb. 
Černým písmem se do policejních 
statistik zapsala rovněž listopadová 
nehoda nákladního auta a autobusu 
se školáky u Nové Vsi na Mělnicku. 
Při kolizi zemřela učitelka a 11 lidí, 
převážně dětí, se zranilo. khj hj 

PŘÍPAD ZASTŘELENÉ 
ČERPADLÁŘKY BUDE 

ŘEŠIT ODVOLACÍ SOUD 

David Šindler, jenž čelí obžalobě 
z vraždy čerpadlářky v Nelahoze-
vsi na Mělnicku, se odvolal proti 
rozsudku Krajského soudu v Pra-
ze, který ho poslal na 19 let do vě-
zení. Stejně učinil i státní zástup-
ce. Případem se tak bude zabývat 
Vrchní soud v Praze. 
 Spolu se Šindlerem čelí stíhání 
i Ivan Hollitzer, který byl obžalován 

ilustační foto

z loupeže, soud mu uložil čtyři roky 
vězení. V jeho případě se žalobce 
podle ČT neodvolal, sám Hollitzer 
se odvolání vzdal ihned po vyhlášení 
rozhodnutí. Pokud se v jeho případě 
žalobce neodvolá, mohl by rozsudek 
nabýt právní moci.
 Tragédie, která vyvolala velkou 
pozornost veřejnosti, se stala před-
loni v prosinci. Muži čelí obžalobě 
z toho, že po půl třetí ráno vtrhli na 
čerpací stanici, kterou chtěli vylou-
pit. Hollitzer u sebe měl elektrický 
paralyzér a pásky na spoutání rukou, 
Šindler se vyzbrojil pistolí. Poté, co 
v maskách přistoupili k prodejnímu 
pultu, Šindler podle žalobce zastřelil 
ženu, která se schovávala za dveřmi.
Muži pak podle rozsudku odcizili 
pokladnu s 10 000 korunami a tři 
kartony cigaret. Šindler vinu od po-
čátku odmítal, tvrdil, že na místě 
vůbec nebyl. Hollitzer se k loupeži 
přiznal, za střelce označil Šindlera. 
U soudu uvedl, že nepočítal s tím, že 
Šindler ženu zastřelí.
 Šindlerovi hrozilo 15 až 20 let vě-
zení, případně i výjimečný trest. Ten 
pro něj navrhoval i státní zástupce. 
Pro Hollitzera, kterému hrozilo ma-
ximálně deset let, žádal okolo pěti let 
vězení. ana mal

V Neratovicích na Mělnicku je 
málo míst pro parkování, měs-
to chce postavit parkovací dům, 
zadalo zpracování projektu. Ná-
klady na stavbu dosáhnou kolem 
100 milionů korun, na investici 
chce radnice využít evropskou 
dotaci, která by mohla pokrýt 
zhruba polovinu nákladů, řekl 
ČTK starosta Neratovic Roman 
Kroužecký (Společně pro Nera-
tovice).

„Podle studie, kterou jsme si ne-
chali vypracovat Českou parkovací 
asociací, jsme zjistili, že nám chybí 
v centrální části města kolem 350 
parkovacích míst,“ uvedl starosta.  
V celém městě je to podle studie 
kolem 500 míst. Kapacita projek-
tovaného domu má být 350 míst 
s možností dostavby dalších 150 
míst. Pozemky, kde by bylo možné 
udělat odstavná parkoviště, město 
dle starosty nemá.

Parkovací dům má vzniknout mezi 
obchodním domem Tesco a úřadem 
práce. Jedná se o lokalitu, kde bu-
dou lidé moci také snadno přestou-
pit na vlaky či autobusy.
 Po dostavbě domu budou zřejmě 
parkovací místa ve městě zpoplat-
něna, tím by se měla investice do 
parkovacího domu v Neratovicích 
zhruba za 20 let vrátit.
 sbe sd

PARKOVACÍ DŮM V NERATOVICÍCH
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Portál územního plánu IPR již naprosto nepokrytě obchází budovy a jako zátopovou zónu vyznačuje pou-
ze nezastavěné části pozemků. Hnědá barva ohraničená modrou vyznačuje tzv. zastavitelné území. Celá 
„náhodně“ přesně kopíruje dnešní zástavbu. Čísla v červeném kolečku opět vyznačují umístění budov 
Prague Mariny II.

Ten samý portál IPR dnes při přepnutí na zátopové oblasti jasně vy-
značuje aktivní zátopovou zónu, která prochází polovinou zastavě-
ných parcel tak, že k řece přilehlé tři budovy jsou zcela pod vodou. 
Letecký snímek jasně ukazuje, že tomu tak je. Červená linie vyzna-
čuje hranici aktivní zátopové zóny a čísla v červeném kolečku opět 
vyznačují umístění budov Prague Mariny II.

(dokončení ze str.1)
 zKdo za to může?

 Kverulant si na základě zákona 
o svobodném přístupu k informacím 
vyžádal schvalovací dokumenty, 
které vedly k povolení těchto staveb. 
Z nich vyplývá, že první, kdo zřetelně 
ohýbal zákon, je Povodí Vltavy s. p. 
Tato organizace očividně zapomněla 
na svou odbornou zátopovou mapu 

a pro rozhodování využila některý 
z výše uvedených portálů. Z nich také 
vyčetla, že aktivní zátopové pásmo je 
všude jinde, než jsou zastavěné par-
cely. A tak dala stavbě kladné stano-
visko. Aby si své stanovisko vydané 
v rozporu se zákonem a ve prospěch 
developerů pojistila, uvedla do pod-
mínek větu, která ačkoliv vypadá 
jako legální, je ve skutečnosti dalším 

 zProč to udělali?
To musí vyřešit Policie ČR. Jisté je 
ovšem to, že zmíněné stavby jsou 
nezákonné a ohrožují jak své obyva-
tele, tak jejich okolí. V zákoně není 
žádná výjimka, která by je mohla 
dodatečně zlegalizovat, a měly by 
být proto zbourány. Příkladem budiž 
demolice domu v Lounech z prosin-
ce roku 2019. Před zhruba deseti lety 
ho tam načerno postavil zastupitel 
Jan Čáka z uskupení Volby pro měs-
to. Stavební úřad zpětně povolení ne-
vydal, protože v této záplavové zóně 
se stavět nesmí. Zastupitel se roky 
bránil i u soudů, ale stavební úřad 
nakonec odstranění stavby předal 
exekutorovi. Pod hrozbou exekuční-
ho bourání si majitel černé stavby ra-
ději najal dělníky, kteří dům na jeho 
náklad rozebrali.  
 Pokud bude stát postupovat dle 
práva, bude muset být nařízena lik-
vidace i v případě tří domů projektu 
Prague Marina II. Co na to jejich 
současní vlastníci? Ti to ještě nevě-
dí, ale určitě je to bude zajímat. A na 
kom by se měli hojit? To musí vyře-
šit policie, ale vždy je dobré se ptát, 
komu to prospělo.

 zTrestní oznámení
 Jak už bylo zmíněno, Kverulant 
v celé věci podal trestní oznámení. 
Stalo se tak v lednu 2020. Trestní 
oznámení má 10 stran, obsahuje 
množství příloh a popisuje jednání, 
které dle Kverulantova názoru napl-
ňuje definici hned pěti trestných činů 
trestního zákoníku:

 zZneužití pravomoci úřední oso-
by podle § 329

 zMaření úkolu úřední osoby 
z nedbalosti podle § 330

 zPřijetí úplatku podle § 331
 zPodplácení podle § 332
 z Nepřímé úplatkářství podle § 333

 
Pachatelů je dle Kverulantova názo-
ru několik. Předně jsou to investoři 
stavby Tamir Winterstein a Miloslav 
Černý prostřednictvím svých společ-
ností, vedení podniku Povodí Vltavy, 
IPR, vodoprávní úřad městské části 
Prahy 7, stavební odbor městské čás-
ti Prahy 7 a vodoprávní úřad Magist-
rátu hlavního města Prahy. Zamyslet 
by se nad sebou měl i současný sta-
rosta Prahy 7 Jan Čižinský a radní 
za územní rozvoj Lenka Burgerová, 
protože za jejich působení a díky je-
jich lidem byl celý podvodný projekt 
zrealizován.

Zdroj: 
https://www.kverulant.org

hrubým porušením zákona. Uvedla 
totiž: „Stavby bytových domů budou 
umístěny mimo stanovenou aktivní 
zátopovou zónu, nebo budou svým 
uspořádáním uzpůsobeny tak, aby 
v průtočném profilu nezpůsobily pře-
kážku vodnímu toku (…)“ To je samo-
zřejmě absurdní podmínka, jestliže je 
v aktivní zátopové zóně zakázáno sta-
vět. Jejich vyjádření ovšem následně 

putovalo na všechny dotčené orgány 
a všichni zavřeli oči a nikdo jejich 
stanovisko nerozporoval. Vodopráv-
ní úřad Prahy 7 Kverulantovi sdělil, 
že bral stanovisko Povodí jako fakt, 
který si nemohl ověřit, jelikož nemá 
svou povodňovou mapu. Podle čeho 
tedy rozhoduje? Jak to dělá při po-
vodních? Není to náhodou jen jedna 
velká lež? A nebyly hlavním moti-
vačním faktorem při rozhodování 
místo veřejného zájmu úplatky?
 Výňatek ze souhlasného stanovis-
ka Povodí Vltavy je velmi zajímavý, 
protože záhadně opomíná hlavní 
stavební parcely projektu Prague 
Marina II. Jednu úplně vynechá, 
2356/129, a druhou, 2356/119, za-
člení do nicneříkajícího shluku mno-
ha parcel. Jako problémové vybere 
jen pár nezajímavých parcel z okolí 
stavby, které určí jako zátopové, 
a zakáže tam skladovat stavební 
materiál. Celý projekt pak schválil 
pod názvem Záměr Marina Island 
II. Tento název pak přeberou ostat-
ní instituce a stejně tak jako Povodí 
Vltavy už konkrétní umístění stavby 
neřeší. Že by záměr?

DEVELOPER STAVĚL NA ZÁKLADĚ 
ZFALŠOVANÝCH MAP
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CO SE U NÁS DĚJE

NERATOVICE
Senioři opět usednou do lavic   
V únoru začínají nové kurzy Univerzity 
třetího věku. „Studenty“ čekají opět velmi 
zajímavé přednášky, dámy jistě zaujme 
téma „Dějiny oděvní kultury“ a milovníky 
výtvarného umění přednášky o fenome-
nálním umělci a vynálezci Leonardu da 
Vinci. Zájemci se mohou hlásit během 
celého ledna až do první přednášky nebo 
do naplnění kapacity kurzu. První před-
nášky se konají: Leonardo da Vinci – 6. 
února v 10 a 13 hodin, a Dějiny oděvní 
kultury – 7. února v 11 hodin (dále pak 
vždy od 10 hodin). Přihlásit se je možno 
přímo v knihovně, na tel.: 315 682 307 
nebo e-mailu: tumova@knihovnanerato-
vice.cz. 

LYSÁ NAD LABEM
Modrofousovy puzzle  Tak zní ná-
zev celoroční čtenářské soutěže, kterou 
vyhlásila Městská knihovna v Lysé nad 
Labem pro všechny děti do 15 let ve dvou 
kategoriích. Děti z I. kategorie nakreslí 
ilustraci k přečtené knize. Děti z II. kate-
gorie napíší krátkou charakteristiku hlav-
ní postavy (2 – 4 věty). Dále soutěžící 
musí najít a přečíst knihu na každé z té-
mat, která jsou uvedena na přední straně 
hrací karty. Po přečtení knihy a splnění 
úkolu dostane soutěžící část puzzle, kte-
rou si nalepí na příslušné pole své hrací 
karty. Všichni, kteří do 13. listopadu ode-
vzdají hrací kartu se všemi puzzlemi, bu-
dou zařazeni do slosování o hlavní ceny. 

MĚLNÍK
Co občany „pálí“ Město Mělník 
připravilo dotazník, ve kterém občané 
mohou vyjádřit své názory i podněty na 
fungování města. V dotazníku se budou 
moci obyvatelé města a blízkého okolí 
vyjádřit, co v Mělníku funguje či spíše ne-
funguje. Formulář je k dispozici v tištěné 
podobě v lednovém výtisku Mělnické rad-
nice. Vyplněné dotazníky je možno ode-
vzdat do 31. ledna na několika místech: 
v podatelně MÚ Mělník, městské knihov-
ně, Centru seniorů Mělník, budově auto-
busového nádraží, Tescu, RC Chloumku, 
ZŠ Mlazicích, Vehlovicích – hasiči a na 
pracovišti městské policie na Slovanech. 

VELTRUSY
Zahájení nové sezóny na zámku  
Ačkoli stále ještě vládne zima, brány Vel-
truského zámku se otvírají v sobotu 25. 
ledna. Kromě stálých expozic zde probí-
hají dvě akce určené především pro děti. 
V pořadu Exoti patří do skleníku se děti 
seznámí s exotickými chutěmi, vůněmi 
i barevnými květy. Program je situovaný 
do oranžerie, kde přezimují cizokrajné 
rostliny, které by u nás ve volné přírodě 
nepřežily. Druhá akce se rovněž týká 
rostlin. Program Sladký život citrusů 
je určen pro nejmenší děti. Děti se pro-
střednictvím vyprávění, hry, smyslové 
a hudební aktivity i výtvarné činnosti  
seznámí s funkcí budovy a vybranými 
rostlinami, jejichž plody znají často pouze 
z regálů supermarketů. Obě akce potrvají 
až do konce dubna. 

GENERAČNÍ SPOLUPRÁCE
Velvarští školáci absolvovali jeden 
z programů organizovaných Kraj-
skou hospodářskou komorou Střední 
Čechy k podpoře zájmu o technické 
vzdělání mládeže s názvem „Do-
vednostní tour – generační spolu-
práce“. Byl zacílen na součinnost 
žáků středních a základních škol. 
Akce se konala v areálu SOŠ a SOU 
Kralupy v tamní chemické laboratoři  
a v elektrodílnách pro více než 30 
dětí. 

Student maturitního oboru Ja-
kub Lichtenberg (vlevo) sleduje 
manuální zručnost žáka z velvar-
ské devítiletky, který si vyzkoušel 
základy pájení, osazování desky 
tištěného spoje, nastavování a mě-
ření elektrických veličin.  
 Foto J. Herain

Ve 4. díle seriálu o odpadech je vě-
nována oprávněná pozornost spo-
lupráci obcí při zajišťování sys-
tému odpadového hospodářství.  
S potěšením lze konstatovat, že 
je to (zatím?) nejlépe zpracované 
téma a také je to velmi potřebné. 

 V úvodu se píše, že obce jako pů-
vodce odpadů jsou vlastně za všech-
no odpovědné. Nutno připomenout, 
že je to jen částečně pravda. Vždyť 
kraje zpracovávají POH, ve kterém 
určují základní principy, které musí 
obce dodržovat bez ohledu na míst-
ní podmínky. A to je někdy silně 
svazuje a musí je i proti své vůli re-

spektovat. Matoucí je diskuse o ter-
mínu ukončení (bez 10 %) skládko-
vání, vždyť přece  o jeho omezení 
není pochyb. Jde jen o to, zda mají 
obce možnost původní termín, kte-
rým je rok 2024 dodržet, ev. jak 
uvedeno je obtížně realizovatelné. 
 Velmi dobře je zpracována část 
o společném řešení. Snad jen, že 
některé dobrovolné svazky obcí 
mají otázku jednání za obce v za-
dávání  veřejných zakázek vyřeše-
nu. Je zřejmé, že opravdu  dobré 
doporučení k zakládání družstev 
bude narážet na přetrvávající  averzi 
k družstvům obecně. Závěr článku 
je skutečným a kvalitním doporuče-

ním. Během celého seriálu se však 
vine jako červená nit skrytá nebo 
přímá propagace energetického 
využití SKO v ZEVO. Všeobecně 
a účelově se zapomíná na další mož-
nost energetického využití odpadu 
v odpadových bioplynových stani-
cích (BPS) buď nových nebo upra-
vených stávajících, přitom v ČR  
je více než 570 takových BPS. Dal-
ší možností je  využití bioodpadu 
v kompostárnách. Rovněž se opo-
míjí reálná možnost  perspektivní 
úpravy stávajících BPS pro přemě-
nu bioplynu na biometan a jeho vy-
užívání v dopravě. 
 Ing. František Ohem

K ČLÁNKU V NOVINÁCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
STŘEDOČECH – LEDEN 2020 

GLOSA O ODPADECH

Neratovice letos chystají přístav-
bu 2. ZŠ, vzniknou nové specia-
lizované učebny například pro 
výuku přírodovědných předmětů 
nebo jazyků. Nejdříve je třeba 
zbourat starší přístavbu, ve které 
objevili azbest. Podle slov starosty 
Romana Kroužeckého začne bou-
rání na jaře.

„V průběhu letošního roku chceme 
začít se stavbou nové přístavby, 
která by měla být dokončena příští 
rok,“ uvedl Kroužecký. Celkové 
náklady podle něj dosáhnou zhru-
ba 100 milionů korun, 30 procent z 
nich by měla pokrýt dotace minis-
terstva životního prostředí.

 V Neratovicích jsou dvě základ-
ní školy, ZŠ Ing. M. Plesingera-
-Božinova neboli 2. ZŠ s kapaci-
tou více než 900 žáků a Základní 
škola Neratovice, 28. října (3. ZŠ),  
kam dochází také přibližně 900 
školáků. Z původní 1. ZŠ je gym-
názium.
 Zdroj: čtk

V NERATOVICÍCH VZNIKNOU NOVÉ UČEBNY
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ROZTOKY U PRAHY
KRÁSA UKRYTÁ V BRONZU

Až do 29. března je možno navštívit Malý sál 
Středočeského muzea, jenž  nabízí další his-
torickou výstavu s podtitulem „Poklady ze 
Středních Čech očima archeologa a konzervá-
tora“. 
 Cílem této výstavy  je veřejnosti srozumitel-
nou formou sdělit, co se děje s nálezem, než se 
stane součástí muzejní výstavy, dlouhodobé ex-
pozice nebo než je uložen do depozitáře. Tento 
proces bude popsán v chronologicky navazujících 
krocích. Návštěvník se podrobně seznámí s jed-
notlivými úkony vedoucí k záchraně nálezu, od 
samotného vyzvednutí archeology po procesy 
restaurování, a to na příkladu vzácných depotů 
z doby bronzové z oblasti Turska, Velkých Čí-
čovic a Středokluk. Zároveň bude možno získat 
i základní informace ohledně historických faktů, 
časovém zařazení a typologických zvláštnostech 
vybraných depotů nebo jejich částí. Propojením 
těchto dvou oborů, archeologie a restaurování, 
vznikají dva různé a velmi zajímavé pohledy na 
sbírkové předměty. 

ODOLENA VODA 
ZAJÍMAVÉ ŽENY 19. STOLETÍ

Jedná se o cyklus nedělních literárních pose-
zení pod střechou rodného domku Vítězslava 
Hálka v Dolínku, věnovaný zajímavým ženám, 
které u nás žily v 19. století. 
 První setkání bylo 12. ledna věnováno legen-
dární kuchařce, ale také spisovatelce a národní 
buditelce Magdaleně Dobromile Rettigové.
 Druhý díl cyklu bude 2. února od 17 hodin. Je 
určen hudebně i poeticky naladěné první české li-
bretistce a Vítězslavem Hálkem obdivované Eliš-
ce Krásnohorské. Eliška Krásnohorská, vlastním 
jménem Alžběta Pechová, byla česká básnířka, 
prozaička, libretistka a překladatelka, autorka 
knih pro mládež a rovněž průkopnice ženského 
hnutí. Přispívala do řady časopisů (Lumír, Květy, 
Světozor aj.) i do druhého a třetího ročníku alma-

nachu Ruch. Proslula jako libretistka, zejména 
k operám Bedřicha Smetany (Hubička, Tajemství, 
Čertova stěna, Viola) a k Fibichově Blaníku. Byla 
redaktorkou Ženských listů, předsedkyní Ženské-
ho výrobního spolku a zakladatelkou první dívčí 
střední školy Minerva v roce 1890. 

BRANDÝS NAD LABEM
– STARÁ BOLESLAV 
JÍDLO DESETI STALETÍ 

Zajímavou expozici bude možno navštívit v 
prostorách Oblastního muzea Praha-Východ 
v Brandýse nad Labem až do 16. února 2020.
 Jak se stravovali naši předkové? Jaký byl je-
jich jídelníček či způsob stolování? O tom všem 
informuje výstava „Jídlo deseti staletí“. Expo-
zice se snaží postihnout zajímavosti týkající se 
stravování lidí žijících ve středních Čechách od 
10. století do současnosti. Vše začne hostinou v 
předvečer zavraždění sv. Václava roku 935, a dále 
se návštěvníci seznámí s technickými novinkami 
jako například vodním mlýnem, zorientují se v ze-
mědělském cyklu středověkého člověka, vstoupí 
do éry koření za renesance. Avšak zažijí též dobu 
strádání během třicetileté války i poslední hlado-
mor na našem území koncem vlády Marie Terezie. 

ROUDNICE NAD LABEM 
TISÍC LET SPALI VE STÍNU RADOBÝLU

Tak zní podtitul nové výstavy v Podřipském mu-
zeu, která byla slavnostně otevřena 16. ledna 
pod názvem „Smrtí to nekončí aneb Tisíc let 
spali ve stínu Radobýlu“,  na níž budou předsta-
veny výsledky archeologického výzkumu pohřebi-
ště z 10. – 11. století v Mlékojedech u Litoměřic. 
 Při stavbě silnice zde bylo roku 2007 nalezeno 
54 raně středověkých hrobů. Tři z nich jsou na vý-
stavě rekonstruovány. Jejich úprava byla rozmani-
tá, použito bylo dřevo i opukové kameny. Pohře-
biště je mimořádné bohatou hrobovou výbavou. 
Některé z vystavených nálezů mohly být součástí 
pohřebního kroje, jiné mohly mít magicko-léčitel-

POZVÁNKY NA VÝSTAVY V REGIONU

ský význam. Vysloveně luxusními předměty, jako 
například hrozníčkovitou náušnicí velkomorav-
ského stylu nalezenou v hrobě mladé ženy, mohli 
pozůstalí demonstrovat nárok na určité společen-
ské postavení. Expozici bude možno navštívit až 
do 30. dubna.

LYSÁ NAD LABEM
ČOKOLÁDOVÝ FESTIVAL 

Od 24. do 26. ledna se uskoteční  na Výstavišti  
v Lysé nad Labem Čokoládový festival. Své stán-
ky zde rozloží prodejci čokoládových specialit 
a dobrot. „Čokoládový festival“ přinese i kuli-
nářskou přehlídku, na níž kuchaři předvedou čo-
koládové recepty. Návštěvníci uvidí, s čím vším 
je možné čokoládu kombinovat. Například lososa 
v bílé čokoládě s lékořicí, či polévku z červené 
řepy s malinami a bílou čokoládou. Nebude chy-
bět řada zajímavých soutěží a „Hra o poklad!“. 
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O KOLIK SI PŘIPLATÍME?
Zálohy na zdravotní a sociální pojištění v roce 2020 opět vzrostly. 

Zvyšuje se i pojistné osob bez zdanitelných příjmů. 

Jako každý rok se mění výše minimálních záloh, kterou jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny 
odvádět na zdravotní a sociální pojištění. O kolik letos sáhnou hlouběji do peněženky? 

ilustační foto

CO SE U NÁS DĚJE

ODOLENA VODA
Kdo bude nejaktivnějším čtenářem 
Městská knihovna vyhlašuje 4. ročník 
soutěže „O nejaktivnějšího dětského čte-
náře za rok 2020“. Každý registrovaný 
dětský čtenář obdrží čtenářský pas, do 
něhož si bude moci zapisovat knihy, které 
přečetl od ledna letošního roku až do 18. 
prosince. Za každou knihu dostane do 
pasu razítko. V lednu 2021 se vyhodnotí 
všechny pasy a nejúspěšnější v každé ka-
tegorii získá od knihovny dárek v podobě 
knížky. Soutěžit se bude ve čtyřech kate-
goriích –  Předškolní věk (2 – 6 let ), Malí 
čtenáři (7 – 8), Mladší školní věk (9 –10) 
a Starší školní věk (11 – 15 let).

ROUDNICE NAD LABEM
Nový kalendář vytvořila místní výtvar-
nice  Pro letošní rok 2020 se město 
Roudnice nad Labem rozhodlo oslovit 
roudnickou rodačku, akademickou malíř-
ku Ivanu Kubíkovou Coubic ke spolupráci 
při tvorbě originálního kalendáře. Autor-
ka obrazů, které zdobí nový stolní kalen-
dář „Roudnice nad Labem 2020“, se vě-
nuje volné a užité grafice (malba, grafika, 
ilustrace, grafický design), ale i módnímu 
návrhářství. Žije a pracuje v Roudnici 
nad Labem. Její nové práce jsou vysta-
veny v Informačním a dopravním centru 
Podřipska v Arnoštově ulici 88, kde je 
možno si nový kalendář zakoupit.

SLANÝ 
Nemocnice má urgentní příjem  
Od 1. ledna letošního roku uvedla zdejší 
nemocnice do provozu Urgentní příjem 
a zařadila se tak do sítě nemocnic, které 
umožňují záchrankám předávat pacienty 
na jednom místě. Dalším přínosem bude 
zkvalitnění péče o akutní a ambulantně 
řešené pacienty. Urgentní příjem je situo-
ván v přízemí budovy B. Součástí Urgent-
ního příjmu bude interní a chirurgická 
ambulance, pozorovací lůžka a ordinace 
pohotovosti pro dospělé.

Putování za vínem  Slánsko je kraj 
s úrodnou půdou, kde se daří nejen 
sadařství, ale i pěstování vinné révy, 
jejíž řady kdysi stávaly i na jižním svahu 
Slánské hory. Město Slaný se stalo sou-
částí putování za českým a moravským 
vínem, a to i v knize „Za vínem na Slán-
sko“. Zástupci města převzali první vý-
tisky na slavnostním předání v Českém 
rozhlase v Plzni. 

LÍBEZNICE
Veletrh líbeznického vzdělávání   
V sobotu 8. února se od 14 hodin usku-
teční v hale Na Chrupavce první Veletrh 
líbeznického vzdělávání. Bohatý program 
přinese prezentaci vzdělávacích a volno-
časových aktivit pro všechny generace 
v Líbeznicích, zajímavé přednášky na 
aktuální témata. Se svými příspěvky 
zde  vystoupí například novinář a zakla-
datel týdeníku Respekt Jaroslav Spurný 
či spisovatel a publicista Bob Kartous. 
Závěrečné diskuse se zúčastní zástupci 
obce, ZŠ, MŠ, ZUŠ a dalších zdejších 
organizací.

 zZálohy OSVČ na zdravotní po-
jištění 
 Výše minimálních záloh se pro 
podnikatele mění každoročně, pro-
tože je navázaná na průměrnou 
mzdu v národním hospodářství, 
a ta se každoročně zvyšuje. Od 1. 
1. 2020 je proto minimální zálo-
ha OSVČ na zdravotní pojištění 
2352 Kč místo dosavadních 2208 
Kč. Zvýšit si odváděnou částku 
musí všichni podnikatelé, kteří platí 
minimální vyměřovací základ nebo 
částku nižší než 2352 Kč. Celkem 
se jedná o více než 50 % všech 
OSVČ.
 Částku minima v nové výši je 
nutno odvést již počínaje lednovou 
platbou pojistného, nikoli až po po-
dání přehledu OSVČ za rok 2019. 
„Termín splatnosti pojistného na 
zdravotní pojištění je pro OSVČ od 
1. dne kalendářního měsíce, za který 
se platí, do 8. dne měsíce následu-
jícího. Lednovou platbu tedy musí 
OSVČ odvést od 1. ledna 2020 do 

pondělí 10. února 2020,“ vysvětluje 
Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí Vše-
obecné zdravotní pojišťovny.

 zZálohy OSVČ na sociální po-
jištění 
 U platby měsíční zálohy za so-
ciální pojištění je termín jiný, musí 
být zaplacena vždy během aktuální-
ho měsíce, např. za leden 2020 se 
tedy platí od 1. ledna až 31. ledna 
2020. V loňském roce činila výše 
zálohy na sociální pojištění 2388 
Kč, s novým rokem vzrostla na 
2544 Kč.
 Na zálohách za zdravotní i soci-
ální pojištění tak podnikatelé úhr-
nem zaplatí každý měsíc o 300 Kč 
více, než v loňském roce.

 zPojistné osob bez zdanitelných 
příjmů (OBZP)
 V důsledku zvýšení minimální 
mzdy se rovněž zvyšuje pojist-
né osob bez zdanitelných příjmů 
(OBZP) a minimální pojistné za-

městnanců, protože pro ně je vymě-
řovacím základem minimální mzda. 
Jestliže od 1. 1. 2020 činí stanovená 
minimální mzda 14 600 Kč místo 
dřívějších 13 350 Kč, zvyšuje se 
pojistné OBZP a minimální po-
jistné zaměstnanců na 1971 Kč 
místo dosavadních 1803 Kč, a to 
rovněž počínaje lednovou platbou. 

 zStátem hrazené zdravotní po-
jistné
 Po roce se opět mění i výše po-
jistného, které za „své“ pojištěn-
ce platí stát: od 1. 1. 2020 je tato 
částka 1067 Kč místo dosavadních 
1018 Kč. Nárok na platbu pojistné-
ho státem mají nezaopatřené děti, 
důchodci, příjemci rodičovského 
příspěvku, ženy na mateřské nebo 
osoby na rodičovské dovolené, 
osoby pobírající peněžitou pomoc 
v mateřství, uchazeči o zaměstnání 
a mnozí další.  
 Zdroj:

 https://www.kurzy.cz/zpravy

Záloha nebo pojistné 2020 2019 Rozdíl
Zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2 352 2 208 +144
Zálohy OSVČ na sociální pojištění 2 544 2 388 +156
Pojistné osob bez zdanitelných příjmů 2 352 2 208 +144
Státní pojištěnci 1 067 1 018 +49

ZÁLOHY NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2020
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 TERMÍNY DANÍ PRO ROK 2020
Kdy se musí odevzdat daňové přiznání a přehledy. 

 zPro posunutí zákonem dané 
lhůty, je možné najít celkem tři 
důvody:
 Prvním je fakt, že vám daňové při-
znání podává daňový poradce. Nebo 
pokud má daňový poplatník povin-
nost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem.
 Druhou možností je skutečnost, 
kdy vám správce daně pro objektivní 
důvody prodloužil termín pro podání 
daňového přiznání.
 A za třetí se termín posouvá, po-
kud oficiální termín připadá na ví-
kend nebo státní svátek. V takovém 
případě je pak termínem hned první 
následující pracovní den.
 Pokud jde o první a druhý důvod 
pro pozdější odevzdání, tak je nutno 
pamatovat na to, že tuto skutečnost 
musíte na finanční úřad oznámit do 
daného termínu. 

 zKdy odevzdat daňové přiznání 
2020
 V roce 2020 se odevzdává daňové 
přiznání za rok 2019. Termínem je 
středa 1. dubna 2020. 

 zKdy zaplatit daň z příjmu 2020
 Pamatujte také na to, že daňové 
přiznání je nejen nutné odevzdat, 
ale také musíte zaplatit vypočte-
nou daň z příjmu. Termín zaplacení 
daně z příjmu je shodný s termínem 
odevzdání daňového přiznání. Daň 

je tedy nutno zaplatit nejpozději  
1. dubna 2020.

 zCo se stane, když odevzdám da-
ňové přiznání pozdě
 Je obyčejem, že finanční úřad to-
leruje odevzdání daňového přiznání 
ještě pár dní, přesněji ještě 5 pracov-
ních dní po uplynutí termínu. Máte 
tak na odevzdání ještě týden, do stře-
dy 8. dubna. Po uplynutí této lhůty 
se pak vystavujete postihu za pozdě 
odevzdané daňové přiznání a pří-
padně také za pozdě zaplacenou daň 
z příjmu.

 zKdy odevzdat přehledy 2020
 Přehledy o příjmech a výdajích 
na zdravotní pojišťovnu a na sprá-
vu sociálního zabezpečení je nutno 
odevzdat do měsíce po odevzdání 
daňového přiznání. Pokud tedy da-
ňové přiznání odevzdáte v posled-
ním možném termínu 1. dubna, tak 
termínem pro odevzdání přehledů je 
4. května 2020. 1. května je totiž svá-
tek, 2. a 3. května je víkend.

 z Jak na odevzdání daňového při-
znání v červenci
 Pokud vám daňové přiznání bude 
zpracovávat daňový poradce, tak je 
nutné tuto skutečnost do 1. dubna 
2020 oznámit finančnímu úřadu. Po-
kud to neuděláte, budete považováni 
za osobu, která nedodržela termín 

NAPSALI NÁM

 Chtěla bych se vyjádřit k TV reportáži ze dne 2. 1. 2020, kde 
lékaři kritizují vystavování e-neschopenek.
 Lékaři mají problém s tím, že za tuto „namáhavou“ činnost ne-
jsou zaplaceni.
 Tak já bych ráda chtěla jako pacient proplatit zbytečně strávený 
čas u lékařů. Myslím např., když musím i přes objednání čekat na 
vyšetření více jak hodinu.  Dále pak o proplacení cestovních ná-
hrad za odborné vyšetření, které nemám dostupné ve svém bydlišti.  
Bývalý zaměstnavatel mě ani k návštěvě lékaře neuvolňoval.  
Musela jsem čerpat dovolenou, pokud lékař neměl ordinační hodiny 
odpoledne, po mé pracovní době. Platím pravidelně zdravotní po-
jištění a očekávám za to službu. Můžu dostat slevu ze zdravotního 
za špatné ošetření? 
 Možná by nebylo od věci, vysvětlit lékařům, že v digitální době 
se všichni občané musí s počítačem smířit, a to bez ohledu na jejich 
věk a životní možnosti.  Dana Smejkalová

Termínem pro odevzdání daňového přiznání je uplynutí tří měsíců od 
konce zdaňovacího období, tedy od konce roku 2019. Přehledy o pří-
jmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a na správu sociálního za-
bezpečení je pak nutné podat nejpozději měsíc po podání daňového 
přiznání. 
 Pro nejpozdější termín odevzdání platí několik výjimek, takže často 
se stane, že daňové přiznání se musí odevzdat o pár dnů později. Ane-
bo daňové přiznání odevzdáváte až v červenci. Jaká jsou tedy pravidla 
a kdy se musí odevzdat daňové přiznání v roce 2020.

pro odevzdání daňového přiznání. 
Po oznámení je termín pro odevzdá-
ní 6 měsíců po uplynutí daňového 
období: středa 1. července 2020. 
Stejné podmínky platí i pro situaci, 
kdy máte povinnost mít účetní uzá-
věrku ověřenou auditorem. Termín 
pro odevzdání přehledů se pak po-
souvá na 3. srpna 2020.

 z Jak na žádost o prodloužení lhů-
ty pro podání daňového přiznání
 Pokud nestíháte odevzdat daňové 
přiznání včas, ještě máte možnost 
požádat finanční úřad o odklad. 
Tento odklad na žádost poplatníka 
je schvalován finančním úřadem na 
základě objektivních událostí, které 
nastaly. Může se jednat například 
o úmrtí v rodině, úraz, nemoc nebo 
živelní pohroma. Žádost je zpoplat-
něna (300 Kč), a pokud vám finanč-
ní úřad vyhoví, tak daňové přiznání 
odevzdáváte 1. července 2020. 

 Důvodem žádosti může být také 
přiznávání příjmů ze zahraničí, 
i v tomto případě musíte o odklad 
zažádat a finanční úřad vám může 
povolit čtyřměsíční až desetiměsíční 
odklad. I za žádost o odklad termínu 
kvůli příjmům ze zahraničí musíte 
zaplatit poplatek 300 Kč.
 Žádost o odklad pro podání da-
ňového přiznání není v žádném pří-
padě automatická a může se stát, že 
finanční úřad tuto žádost zamítne. 
V takovém případě vám stanoví lhů-
tu, do které je nutné daňové přiznání 
podat. A poplatník většinou dostane 
pouze několik dnů na podání daňo-
vého přiznání.

 zVýdajové paušály
 Už v průběhu roku 2019 nabyl 
účinnosti daňový balíček, který 
mimo jiné opětovně zvýšil limit pro 
využití paušálních výdajů. Vzhledem 
k nabytí účinnosti daňového balíčku 
2019 v průběhu roku je živnostní-
kům umožněno využít toto zvýšení 
již za rok 2019, tedy v rámci daňové-
ho přiznání podávaného v roce 2020.
Mezní hranice příjmů, ze které se 
maximální výdaje počítají, se zvýšila 
na 2 miliony korun. Paušál jde vyu-
žít i při vyšších příjmech, maximálně 
jím lze ale uplatnit výdaje odvozené 
z mezní hranice příjmů. 
Konkrétně jde o následující stro-
py:
●  80% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 1,6 mil. Kč
●  60% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 1,2 mil. Kč
●  40% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 800 tisíc Kč
●  30% paušálu půjde uplatnit výdaje 

maximálně do částky 600 tisíc Kč
OSVČ s paušály mohou i nadále vy-
užívat slevy na manželku/manžela 
a zvýhodnění na děti.
 Zdroj: http://vimjakna.cz/

POVZDECH OBČANA
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ZMĚNY A NOVINKY V ROCE 2020
 Dražší elektřina, vyšší důchody, další vlna EET 

 zVodné a stočné
V průměru o pět procent podraží 
v roce 2020 vodné a stočné, na jaře 
by pak mohlo mírně zlevnit, protože 
by se voda měla přesunout do nižší 
sazby DPH.

 zDrony
Počet dronů na obloze roste, je nut-
né začít jejich provoz více regulo-
vat, a to v celoevropském měřítku. 
Zkušené i nové „dronoletce“ čeká od 
července 2020 změna pravidel.

 z Jednotná jízdenka na vlak
V prosinci 2020 budou cestující 
moci na železnici využívat jednot-
nou jízdenku, i když pojedou vlaky 
různých dopravců. Nový systém má 
stát 254 milionů korun a povinně se 
ho musí zúčastnit dopravci, kteří čer-
pají peníze od státu.

 zMýto na silnicích první třídy
Od 1. prosince 2019 nahradila firma 
CzechToll Petra Kellnera při vybírá-
ní mýta firmu Kapsch. Od 1. ledna 
2020 se mýto rozšíří také na 900 ki-
lometrů silnic I. třídy.

 zNavýšení minimální mzdy
Vláda schválila nárůst minimální 
mzdy. Od ledna 2020 vzroste o 1 250 
Kč a vzrostou také na ni navázané 
zaručené mzdy.

 zZvýšení důchodů
Polepší si také penzisté. Vláda v září 
loňského roku schválila zvýšení dů-
chodů v roce 2020. Navýšení bude 
v rozmezí 617 až 1 137 korun. 

V letošním roce si připlatíme například za elektřinu nebo za stavbu nového domu, na druhé straně dojde ke 
zvýšení důchodů nebo tabulkových platů. Velkých změn se dočkáme na poli daní a přijde další vlna EET. 
Podívejte se na přehled 17 změn a novinek, které se vás v roce 2020 mohou dotknout a měli byste je znát.

 zElektronické neschopenky
E-neschopenky měly fungovat už 
od ledna loňského roku, ale první 
Babišova vláda projekt odložila. 
Po nástupu ministryně Maláčové se 
práce na e-neschopenkách obnovily 
a spuštění proběhne 1. ledna 2020.

 zVyšší rodičovský příspěvek
Po dlouhých tahanicích bylo v pro-
sinci definitivně rozhodnuto o na-
výšení rodičovského příspěvku od 
1. ledna 2020. Výše částky se bude 
odvíjet od dosavadního příspěvku 
a věku dítěte.

 zRůst tabulkových platů
V letošním roce se přidání dočkají 
také státní zaměstnanci – například 
školníci, kuchařky, řidiči, pracov- 
níci v kultuře nebo sociální pracov-
níci.

 zPřiplatíme za stavbu domu
Pokud jste se chtěli v novém roce 
vyhnout drahým bytům a postavit si 
vlastní dům, budete muset mít své 
stavby ekologičtější a celkové ná-
klady na dům v roce 2020 podraží.

 zDalší vlna EET
Třetí a čtvrtá vlna EET se dotkne té-
měř všech podnikatelů. V kolotoči 
EET se tak ocitnou například lékaři, 
advokáti, instalatéři, farmářské trhy 
nebo letní festivaly.

 zZměny jízdného 
Změnám se od 1. ledna 2020 nevy-
hne ani česká železnice. Některých 
spojů se už v prosinci ujaly soukro-

mé firmy, které se potýkaly s nema-
lými problémy. 

 zZdraží elektřina, plyn může 
klesnout
České domácnosti si v tomto roce 
mírně připlatí za elektřinu. Na dru-
hé straně cena plynu bude stagno-
vat, nebo se může dočkat poklesu.

 zStravenkový paušál
Ministerstvo financí připravuje no-
velu zákona o daních z příjmů, kte-
rá by měla přinést takzvaný straven-
kový paušál.

 zVyšší daně
Vyšší zdanění cigaret, alkoholu ne- 
bo hazardu. Těmito změnami vláda 
plánuje v roce 2020 vybrat na da-
ních přes 9 miliard korun do státní-
ho rozpočtu.

 zSpuštění portálu Moje daně
Elektronizace se nedočkají jen ne-
schopenky. Online finanční úřad by 
měl být z pohledu daňových povin-
ností rychlejší a snadnější. Lidé se 
vyhnou frontám na úřadech a budou 
moci povinnosti řešit z pohodlí do-
mova.

 zPovinné čipování psů
Změny se v tomto roce nevyhnou 
ani psím mazlíčkům. Od 1. ledna 
2020 se mění pravidla a psí známka 
už nebude stačit.

Zdroj: Daniel Severa, 
www.seznamzpravy.cz

ilustační foto

CO SE U NÁS DĚJE

LIBLICE
„Tetičky“ se představí na zámku  
Soubor Nového divadla Mělník před-
staví další svojí inscenaci. Loni v létě 
v zámeckém parku uvedl skvělý muzikál 
„Libusche“ a nyní se v Mramorovém sále 
odehraje tajemný příběh s až detektivní 
zápletkou, ve kterém nechybí laskavost, 
láska, bláznovství i nebezpečí v podobě 
smrti v dobrém úmyslu. Tak nějak by se 
dala popsat detektivní komedie „Jezinky 
a bezinky“, kterou Nové divadlo uvádí 
pod názvem „Tetičky“. Vše se odehraje již 
v neděli 19. ledna od 17 hodin. 

CÍTOV
Obecní kalendář připomene zdejší 
akce  Ve zdejší obci každoročně vy-
dávají kalendář, v němž připomínají růz-
né aktivity, jenž se během roku udály. 
Obec dodá do všech domácností v obci 
Cítov a Daminěves stolní kalendář na 
rok 2020 zcela zdarma. Bude to kalen-
dář ve znamení soutěží v pečení, včetně 
poslední úspěšné gastronomické soutěže 
Gulášování.

ZELČÍN
Ze soudních síní i předsíní  Po roce 
zde opět vystoupí legenda českého folku 
„zpívající právník“ Ivo Jahelka. Po stu-
diu práv se začal věnovat zhudebňování 
různých soudních případů a všelijakých 
kuriózních příběhů z běžného života lidí. 
Poprvé svou hudební tvorbu představil 
publiku v klubu Rubín na Malostranském 
náměstí v Praze. Odtud byl už jen krok 
do festivalu Porta a do českých divadel. 
Od roku 1978 žije v Jindřichově Hradci 
a živí se jako advokát. Přesto se nadále 
věnuje zpívání. Jeho heslem je tvrzení, že 
„humor a smích jsou kořením života, a že 
každý se rád zasměje neštěstí druhých…“ 
Autorský pořad složený z písniček 
a mluveného slova, který je tématicky 
zaměřen na soudní případy a právní pro-
blematiku podávanou zábavnou formou 
představí v sobotu 25. ledna od 18 hodin 
ve zdejším hostinci U Bedřicha.

ŠTĚTÍ
Kdo bude sportovcem roku?  Město 
Štětí hledá nejlepšího sportovce za rok 
2019. Již tradiční anketu odstartují nomi-
nace v jednotlivých kategoriích. Nomino-
vat sportovce nebo kolektiv může spor-
tovní oddíl a klub působící nebo mající 
sídlo v regionu Štětsko, školská zařízení, 
ale i široká veřejnost. Návrhy na ocenění 
sportovců mohou navrhovatelé písemně 
odeslat na adresu: Městský úřad, Mírové 
náměstí 163, Štětí 411 08 k rukám Jany 
Lebduškové. Nebo v elektronické podo-
bě na adresu: jana.lebduskova@steti.cz.   
či prostřednictvím datové schránky: fy-
pbba8 s označením zprávy „Nominace 
sportovec roku 2019“. Nominační listy 
jsou zároveň součástí lednového vydání 
Zpravodaje města Štětí. Nominace tak 
mohou navrhovatelé odevzdat osobně 
v Informačním centru nebo na Podatelně 
Městského úřadu ve Štětí, a to do 31. led-
na na předepsaném formuláři.
 mar
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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

+MBS+AUTOSLUŽBA MĚLNÍK s.r.o. 
Kamenická 1995, Mělník přijme 

přípraváře do lakovny 
s možností zaučení.  

 Požadujeme zručnost a spolehlivost.

Nástup možný ihned.
Bližší informace na telefonu 603 578 123.

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

Kpt. Jaroše
(naproti zdrav. potřebám)

OBUV - Mělník

OBUV RIEKEROBUV RIEKER
Kpt. Jaroše

OBUV - Mělník

AŽ 
–50 %

AŽ 
–50 %

Rumburská 40, Liběchov (Infocentrum) 
  út a pá: 10.00 až 17.00    tel.: 775 099 097 

  e-mail: grafickyatelier@seznam.cz

GRAFICKÝ ATELIER
přijímá v Liběchově objednávky na
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LYSÁ NAD LABEM 
Pozvání na Městský ples  Pleso-
vá sezona je v plném proudu, a tak 
se v pátek 7. února na Výstavišti 
v Lysé nad Labem uskuteční tra-
diční Městský ples. Celým veče-
rem bude provázet moderátor Jan 
Kovařík, zahraje Taneční orchestr 
TOX, vystoupí akrobatická skupina 
DaeMen a přijde, tentokrát určitě, 
i kouzelník Jakub Weiner. Hostem 
večera bude zpěvák Jan Smigmator. 

KOSTELEC NAD LABEM
Myslivci zvou na ples  Myslivec-
ký spolek Kostelec nad Labem-Jiři-
ce pořádá letos jubilejní „25. Mysli-
vecký ples“. V sobotu 18. ledna od 
20 hodin se místní sokolovna rozví-
ří tanečním rejem, k němuž přispěje 
hudební skupina Franclin music. 
Samozřejmě chybět nebude bohatá 
tombola o hodnotné ceny, jenž bu-
dou losovány přesně o půlnoci.

KRALUPY NAD VLTAVOU
Slyšte, slyšte, je tu masopust!!! 
 Jako každý rok v tuto dobu zde 
opět propukne to pravé masopustní 
veselí.V neděli 16. února na všech-
ny čeká bohatý program. Již od 11 
hodin se před kulturním domem 
Vltava uskuteční masopustní trh. 
Odpoledne bude patřit především 
dětem. Na hřišti TJ Sokol proběh-
nou soutěže či hry.  Vše vyvrcholí 
originálním masopustním průvo-
dem městem s muzikou, nezbytný-
mi maškarami a pravou moravskou 
slivovicí. Závěr bude patřit maškar-
nímu karnevalu v kulturním domě.

Plesová a masopustní sezona
ODOLENA VODA 

Ples v Opeře  Kulturní komi-
se při Radě města Odolena Voda 
pořádá pro všechny dámy a pány 
„Městský ples v Opeře“. Konat se 
bude v sobotu 1. února od 19 hodin 
v restauraci Opera v Dolínku. Na 
plese k tanci i poslechu již tradičně 
zahraje Taneční orchestr OH Band. 
Prostory budou po celou dobu plesu 
nekuřácké a kyvadlová doprava je 
v rámci města zajištěna. Vstupenky 
lze v předprodeji zakoupit v infor-
mačním středisku městského úřadu 
a v městské knihovně.

BYŠICE
Obecní jubilejní ples  V taneč-
ním sále kulturního domu ve Vy-
soké Libni se uskuteční v sobotu 
25. ledna od 20 hodin 20. ples obce 
Byšice. Zahraje kapela GRADACE 
a samozřejmě nebude chybět bohatá 
tombola. Pro účastníky budou k dis-
pozici autobusy, jenž je odvezou na 
místo plesu a zpět k domovům ve  
2 a 3 hodiny po půlnoci.

MÁSLOVICE
Masopust se zabijačkou  V so-
botu 25. ledna proběhne ve zdejší 
obci masopustní veselí plné zabijač-
kových a masopustních dobrot. Od 
půl jedenácté se bude na návsi konat 
pravá vesnická zabijačka s dopro-
vodným programem. Její součástí 
jsou i různé soutěže, včetně závodů 
v pojídání jitrnic, atrakce pro nej-
mladší návštěvníky a rej masek za 
doprovodu řízné dechovky. Násle-
dovat bude průvod po celé vesnici. 

ÚNĚTICE
Na masopust do pivovaru  V so-
botu 15. února proběhnou bouřli-
vé masopustní oslavy v pivovaru. 
Roztocko – Únětický masopust je 
obnovená tradice, vyrůstající ze 
společenství nadšených roztockých 
občanů, kteří jsou ochotní věno-
vat stovky hodin organizaci svátku 
a výrobě originálních, tradičních, 
až tři metry vysokých masek, ve 
kterých se dá zpívat, pít a tančit 
a veselit se. Ve 14 hodin se usku-
teční ve zdejším pivovaru  narážení 
masopustního speciálu, což je šest-
nácti stupňový BOCK. A posléze se 
masopustní průvod vydá z pivovaru 

na společné setkání s roztockými  
a suchdolskými na Holém vrchu. 
Vše posléze vyvrcholí v 18 hodin  
Afterparty  v pivovarské stodole se 
skupinou Vintage Wine.

LÍBEZNICE
Chybět nebude ani hvězdné před-
tančení  Hlavní událost líbez-
nické plesové sezóny se uskuteční  
v sobotu 25. ledna 2019 od 20 hodin 
v hale Na Chrupavce. Líbeznický 
ples pořádá Kulturní odbor obce Lí-
bezníce, zdejší Baráčníci, zahrádká-
ři a Skautské středisko Willi. K tan-
ci i poslechu bude hrát KARYNA 
BAND.

NEKONEČNÝ „DŘEVĚNÝ VESMÍR“ 
MARTINA PATŘIČNÉHO 

Martin Patřičný – mimořádně ma-
nuálně zručný výtvarník, spisovatel 
a vypravěč z Debrna nedaleko Kra-
lup nad Vltavou má pětašedesát let. 
K jeho nejvýraznějším expozicím se 
řadí zejména ta v legendárním „Sa-
lonu nezávislých“ v Paříži. Vlastní 
dokonce tři ocenění evropského cha-
rakteru. Je i čestným členem „Who 
is who“ a „Oxford encyklopedie“.  
A vystavoval i za oceánem. 
 Je snad proto i trochu symbolické, 
míněno z pohledu dosažené délky 
jeho života, že i aktuální výstava s 
názvem „Díky dřevu“ v Městském 
muzeu Kralupy nad Vltavou zahr-
nuje 65 jeho posledních tvůrčích 

počinů. Ve svém ateliéru či spíše 
truhlářské dílně zpracovává dřevo 
do oku lahodících tvarů a polychro-
matických kompozic. V nich jsou 
zastoupeny velké i malé mozaiky, 
dřevěné skulptury a objekty, spirály, 
hudební nástroje, dřevěné knihovny 
apod. Vždy je ale v nich neústup-
ně zachován a využit tvar kresby 
zpracovaného dřeva i s  případnými 
„estetickými“ nedostatky. Výsledky 
jeho práce, která odráží precizní ře-
meslný fortel z posledního tvůrčího 
období, lze vidět až do 14. března 
2020 ve jmenovaném kralupské mu-
zeu, Vrchlického ulice 590. 
 Jiří Herain 

Koho znáte ze svého okolí, kdo by za skoro 35 let své umělecké práce 
prezentoval svá díla na více než 120 výstavách v České republice a na 
evropském kontinentu? 
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STAVÍME POČÍTAČE NA MÍRU
A PRODÁVÁME HERNÍ MAŠINY

OBJEDNÁVEJTE NA: WWW.FORGAMING.CZ

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

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

NAJDETE NÁS TAKÉ NA FACEBOOKU A INSTAGRAMU
VÍCE INFORMACÍ NA WWW.FORGAMING.CZ
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DÁMSKÁ JÍZDA V LISTOVÁNÍ

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU…

V tomto duchu proběhne první letošní setkání cyklu LISTOVÁNÍ 
v mělnickém kulturním domě. Představí zde jednu z nejvýraznějších  
a nejvýznamnějších osobností první vlny čistě internetové žurnalistiky, 
jež označuje sebe samu jako „dítě sociální sítě“.

Markéta Lukášková pochází 
z Českých Budějovic. Působila jako 
redaktorka časopisů Týden, Maxim, 
Faktor S, dále pracovala v online 
magazínech Jenpromuze.cz a Extra.
cz, v roce 2013 se stala vedoucí onli-
ne sekce Reflexu. Následně „zběhla“ 
do PR agentury MC Shakespeare.  
V současnosti se věnuje copywritin-
gu, přispívá na blog ČiliChili, dělá 
cvičitelku v gymu, vede kurz tvůr-

čího psaní pro seniory, o nichž říká 
že „jsou to neuvěřitelně progresiv-
ně nastavení lidé“.  A píše knihy… 
V roce 2017 vydala svojí první kni-
hu „Losos v kaluži“ a vždy po roce 
následovaly další. A to „Panda v ne-
snázích“, a posléze knížka „InTyM-
ně“, která vyšla v loňském roce. 
 Právě se svojí prvotinou se s cyk-
lem LiStOVáNí vydala počátkem 
prosince loňského roku na turné po 

Pro českého čtenáře je Ernest se 
svým specificky naivním myšle-
ním jakousi obdobou našeho Švej-
ka. Patrick Ryan však dal zápletce 
trochu jiný pohled. Dělat si legraci 
z věcí kolem války a války samotné 
umí oba, oba ji humorným způso-
bem odsuzují, ale zatímco se Hašek 
vydal lidovější cestou, Ryan přidal 
jiné paradoxy. Jeho Goodboody se 
díky své naivitě posunuje ve vo-
jenské hierarchii stále výš a výš. 
Nadřízení se ho chtějí co nejrychleji 
zbavit a jako nejlepší řešení se jim 
jeví povýšení a přeložení Goodboo-
dyho jinam. 
 O čtyři roky později byla podle 
ní natočena stejnojmenná filmová 
verze, která je mimo jiné zajímavá 
tím, že v ní  hraje proslulý člen sku-
piny The Beatles, John Lennon. 
 Nyní je skvělá příležitost se po-
bavit příběhem vojáka Ernesta. 
Příbramské Divadlo A. Dvořáka 

nastudovalo divadelní verzi a podle 
kritiků „uchopilo podstatu příběhu 
za správný konec a jejich hra tak 
neztratila, oproti své knižní předlo-
ze, ze své humornosti a svěžesti ani 
o chlup“.  
 V pátek 31. ledna se v kulturním 
domě Vltava v Kralupech nad Vlta-
vou v režii Milana Schejbala kromě 
Aleše Hámy v hlavní roli představí 
Jan Konečný, Petr Bednář, Filip 
Müller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčko-
vá, Monika Timková, Daniela Šiš-
ková, a Eliška Nejedlá.
 Premiéra se uskutečnila v únoru 
loňského roku, a tak diváci opět, 
tentokrát ve zcela novém obsazení, 
uvidí příběh vojáka Ernesta Goo-
gbodyho, který se svérázně potýká 
s mašinérií armády. Svým naivním 
a důkladně poctivým přístupem 
ke všemu a všem uvádí v šílenství 
ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli 
smysl svého života. Každý nadříze-

celé republice, které potrvá do konce 
ledna. Jednou z posledních zastávek 
bude mělnický Masarykův kulturní 
dům v úterý 21. ledna od 18. hodin. 
Celé vystoupení bude ryze dámskou 
záležitostí, neboť Markéta Lukáško-
vá nebude chybět na žádném z před-
stavení, s ní dále vystoupí Věra 
Hollá a Pavla Dostálová v alternaci 
s Bárou Jánovou.
 Cynická Bára z knihy Losos v ka-
luži není typ holky, která se ráno pro-
budí se sexy rozcuchem, protáhne se 
a na první pokus vyfotí #nomakeup 
selfie, za kterou dostane 200 lajků, 
než dojde do koupelny. Je spíš ten 

typ holky, která se ráno bojí podívat 
do zrcadla, na zůstatek účtu a do led-
nice. Její život se otočí vzhůru noha-
ma, když jí umře babička a „odejde 
do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic 
nekončí, naopak jí všechno začíná! 
Takový je námět knížky, podle níž se 
chystá i filmové zpracování v hlavní 
roli s Jenovéfou Bokovou.  
 Na otázku, zda se cítí být spiso-
vatelkou, Markéta Lukášková od-
povídá: „Těžko říct. Když se řekne 
spisovatel, tak si představím Victora 
Huga a rozhodně ne sebe. Technicky 
vzato jsem spisovatelka, ale spíš se 
považuji za autorku.“ mar

BÁJEČNÝ DEN S CHEMIÍ
ZAŽILY JIŽ VÍCE NEŽ ČTYŘI TISÍCE ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ný se ho snaží co nejdříve zbavit! 
Goodbody ,,nevinně“ rozpoutá-
vá situace, které jsou přes krutou 
podstatu války nesmírně komické 

a směšné. Skrze humor, leckdy čer-
ný, tak opakuje známou pravdu, že 
se někdy smějeme, abychom zakry-
li slzy…  mar

Jasně, pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se… Když v roce 1963 
vydal anglický spisovatel Patrick Ryan svoji slavnou novelu, dal jí 
podtitul „Podle vyprávění Ernesta Goodboodyho“. 
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Akci pro školy v Kralupech nad Vltavou a ve Veltrusech s názvem »Báječný den s chemií« navštívilo během 
dvou dnů 840 žáků a studentů tamních škol. Snímek je ze zaplněného sálu kralupského Kulturního domu 
Vltava.  Foto archiv UNI

Chemie není nudná, ale zábavná, plná nečekaných překvapení a hlavně otevírá dveře k budoucímu atraktivnímu uplatnění v životě. O tom se do-
sud přesvědčilo přes 4 200 žáků a studentů 85 základních a středních škol ve Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji. Ti se zúčastnili zábavně 
vzdělávacího projektu „Báječný den s chemií“. Ten nyní již třetím rokem organizuje Nadace Unipetrol ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-
-technologickou v Praze a Unipetrol výzkumně vzdělávacím centrem. 

BÁJEČNÝ DEN S CHEMIÍ
ZAŽILY JIŽ VÍCE NEŽ ČTYŘI TISÍCE ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Nečekané zážitky a objevy pro mla-
dou generaci připravují přední čeští 
vědci a pedagogové pod vedením 
Michaela Londesborougha, vědce 
a popularizátora chemie anglického 
původu, který již 15 let žije v Česku.
Úspěšný projekt vloni vyvrcho-
lil dvěma podzimními akcemi pro 
školy v Kralupech nad Vltavou  
a ve Veltrusech. Show navštívilo bě-
hem dvou dnů 840 žáků  a studentů. 
Stejně jako předtím v Litoměřicích  
a Plzni byla tato vzdělávací akce 
zaštítěna podporou měst za osob-
ní účasti obou starostů – Marka 
Czechmanna z Kralup nad Vltavou 
a Filipa Voláka z Veltrus. Součás-
tí programu byla tradiční soutěž  
s chemickou tématikou. Vítězné 
týmy získaly 3D tiskárnu a mobilní 
sadu na moderní výuku chemie. 
 Projekt Báječný den s chemií byl 
odstartován v únoru 2018 v Litví-
nově prvním „Báječným dnem s 
chemií“, jehož se zúčastnilo 400 
žáků. Téhož roku se do pozoru-
hodného světa chemie nechalo 
vtáhnout dalších 700 žáků z Plzně 
a v listopadu byl zakončen první 
ročník vzdělávacího turné v Mostě, 
kde „Báječný den s chemií“ nadchl 
900 žáků a studentů.

Nadace Unipetrol zahájila svou činnost  
v roce 2017. Během dosavadního působení 
rozdělila v rámci stipendijního programu 
bezmála 5 millionů Kč mezi 139 středoškol-
ských a vysokoškolských studentů přírodo-
vědných a technických oborů. V rámci gran-
tového programu předala 5,5 milionů Kč 
třiceti středním školám z celé republiky na 
podporu vzdělávací a vědecké činnosti. Od 

roku 2019 podporuje také učitele. Pedago-
gické granty v hodnotě 444 tisíc korun pře-
dala devíti učitelům za inovativní přístup  
k výuce. Prostřednictvím projektu EDUbus, 
který aktivizuje zájem žáků o chemii netra-
dičními metodami ve speciálně upravené 
mobilní laboratoři, oslovila 3 200 žáků. 
Show „Báječný den s chemií“ již zhlédlo cel-
kem 4 200 žáků. Ve školním roce 2018/2019 

uskutečnila devět přednášek na rozmanitá 
témata týkající se chemie v projektu „Pátek 
s vědou“ ve spolupráci s vědeckými kapa-
citami v oboru přírodních věd. Informace  
o poslání Nadace Unipetrol a všech ostat-
ních aktivitách najdete na internetových 
stránkách www.nadaceunipetrol.cz 

Kontakt:  e-mail: info@nadaceunipetrol.cz     
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JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA
Uzavřeli jste celou řadu dohod s ostatními i sami se sebou o tom, kdo jste, 
co cítíte, čemu věříte a jak se máte chovat… Toto pojetí, které vychází  
z učení bájných Toltéků bylo po dlouhá léta před cizinci utajeno. Podle 
Toltéků má každý člověk svůj osobní sen, který se však kvůli různým 
strachům a falešným názorům může proměnit v noční můru, pokud to 
dopustíme. 

Jako příklad uvádí stav, kdy si člo- 
věk vytvoří či přijme za svůj jaký-
si obraz dokonalosti, kterého však 
nemůže nikdy dosáhnout, což vede  
k donekonečna se opakujícímu se-
beubližování. Takový člověk odmítá 
přijímat sám sebe, ale i druhé takové, 
jací jsou, a snaží se proto zakrýt své 
pravé já. 
 To vše sepsal ve svých knihách 
Don Miguel Ruiz. Po jeho první 
knize „Čtyři dohody“ přichází i po-
kračování – „Pátá dohoda“, jež nás 
zavádí do hlubin nás samých, k na-
šemu pravému já. Pokračování „Čtyř 
dohod“, které změnily životy mili-
onům lidí po celém světě, připomí-
ná největší dar, kterým se můžeme 
obdarovat: svobodu být sám sebou. 
Účelem čtyř dohod, respektive těch 
pěti tedy je, abychom se postupně 
zbavili dohod založených na strachu 
a nahradili je novými. 
 A jaké to jsou: První dohoda: 
Nehřešte slovem („Miřte slovem 
přesně“), Druhá dohoda: Neberte 
si nic osobně, Třetí dohoda: Nevy-
tvářejte si žádné domněnky, Čtvr-
tá dohoda: Vždy dělejte vše, jak 
nejlépe dovedete a Pátá dohoda: 
Buďte skeptičtí, ale naslouchejte.
 Přijetí těchto dohod může být 
poměrně náročné a každý na to ne-
musí být připravený. Snad i proto se 
známý herec Jaroslav Dušek rozhodl 

předávat toto poznání s humorem. 
Na motivy těchto dohod s kolegy vy-
tvořil úžasné stejnojmenné divadelní 
představení. 
 Jaroslav Dušek patří k populár-
ním představitelům na české herecké 
scéně. Zahrál si ve známých filmech 
jako „Vrať se do hrobu“, „Pelíšky“, 
„Musíme si pomáhat“, „Želary“ či 
„Pupendo“ i v mimořádných seriá-
lech „Dokoláč“ a „Pustina“. A bez 
jakékoli přípravy či naučených rolí 
vystupuje s dlouholetým kolegou 
a kamarádem Pjérem la Šé’zem, kte-
rý je mimo jiné také psychologem. 
Za zmínku určitě stojí také rozhlaso-
vý blok Duše K, který se již od roku 
2010 zabydlel také na divadelním 
jevišti. Jaroslav Dušek zde využívá 
svých schopností k tomu, aby di-
vákům představil rozmanité hosty 
z různých oblastí lidské činnosti, 
kteří se přicházejí podělit o své po-
znání a zpravidla také odpovídají na 
otázky diváků.
 A právě jedno z těchto předsta-
vení proběhne i v mělnickém Ma-
sarykově kulturním domě v úterý  
3. února od 19. hodin. Není třeba již 
víc dodat, pouze tu skutečnost, že to 
bude jistě mimořádný zážitek. Neboť 
Jaroslav Dušek nás může inspirovat 
svým humorem, otevřeností srdce  
a laskavým postojem k životu 
i k ostatním lidem.   mar

POCTA RYCHLÝM ŠÍPŮM VE VĚŽI

A rovněž to bude již dvacet let, kdy 
do „skautského nebe“ odešel jejich 
autor Jaroslav „Jestřáb“ Foglar.  
K oběma těmto výročím je věnová-
na putovní výstava „Pocta Rych-
lým šípům“. Na padesát skvělých 
ilustrátorů a scénáristů z Česka 
i Slovenska nabízejí prostřednic-
tvím svých komiksů různorodý po-
hled na Rychlé šípy a jejich odkaz 
v dnešní společnosti. S Rychlými 
šípy se podíváme do minulosti, ale 
i budoucnosti, dozvíme se, jaký 
osobní vztah k Mirkovi Dušínovi 
a jeho hochům autoři mají. Na vý-
stavě kromě panelů s novodobými 
komiksy najdete i několik repro-
dukcí originálních příběhů poskyt-
nutých Památníkem národního 
písemnictví a další materiály o slav-
ném klubu a jeho historii.
 K nahlédnutí bude na výstavě 
i kniha „Rychlé šípy a jejich úžasná 
nová dobrodružství“, která vznikla 
v rámci výstavy a originální mapa 
Stínadel. 

 Editor knihy Tomáš Prokůpek ve 
své předmluvě píše, že byli záměrně 
osloveni kreslíři a scenáristé rozlič-
ného věku, životních zkušeností, 
žánrového ukotvení i výtvarného 
názoru. Ale jedna věc je všechny 
spojuje – a sice jejich osobní vztah 
k Rychlým šípům! Jak říká jeden 
z autorů, Josef Blažek: „Rychlé šípy 
byly jednou z prvních věcí, co jsem si 
přečetl, jakmile jsem se naučil číst. 
Předal mi je můj otec, tak jako je 
jeho otec předal předtím jemu a jako 
je snad předám svému synovi i já – 
a moje vnoučata si je pak budou číst 
v Muskově kolonii na Marsu. Nej-
víc se mi tehdy líbil příběh, v němž 
Rychlé šípy podniknou nezáměrný, 
surrealisticky dlouhý skok na saních. 
Přistály nejen v té kupě hnoje, ale 
i v mém srdci. A v mé hlavě pak letí 
na těch saních pořád dál.“. 
 Dalšími autory, kteří do knihy při-
spěli, jsou kromě jiných například 
Lucie Lomová, Pavel Čech, Jozef 
Gertli Danglár, Jiří Grus, Tomáš 

Kučerovský nebo Martin Šútovec. 
Kniha nepřináší pokračování původ-
ních příběhů Rychlých šípů. Je spíše 
osobní poctou autorů tomuto seriálu. 
 Od doby, kdy vyšel první sešit 
Rychlých šípů, se změnilo mnoho. 
Nejen v tom komiksovém světě, ale 
především ve světě okolo nás. A tak 

i tyto příběhy jsou jiné a snad si 
k nim najdou cestu i skalní příznivci 
původních Rychlých šípů.
 Jedno z míst, kde se tato výstava 
zastaví, bude i mělnická Galerie Ve 
Věži, ve které bude zahájena slav-
nostní vernisáží ve čtvrtek 23. led-
na v 18 hodin.  

Mirek Dušín, Jarek Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonož-
ka. Kdo by neznal tuto partu chlapců a jejich klub Rychlých šípů.  
Jejich klubovnu, tajemná Stínadla, Bratrstvo Kočičí pracky a jejich 
dobrodružství znají celé generace kluků. Zní to totiž neuvěřitelně, ale 
od prvního vydání komiksu letos uplyne 80 let!
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MĚLNICKÝ PATRIOT VYSTAVUJE V KAVÁRNĚ

ZVÍTĚZILY NOSTALGICKÉ POHLEDY 
DO VELTRUSKÉHO PARKU

Výběr z tvorby dnes dvaaosmdesátiletého Mělničana Jiřího Lafka  představuje poetická kavárna Pohodovej 
anděl v samém centru Mělníka. Až do konce února mohou  její návštěvníci zhlédnout komorní výstavu děl 
tohoto amatérského výtvarníka,  jehož práce rozhodně snese srovnání se zde vystavovanými díly renomova-
ných výtvarníků. 

Výstava snímků fotosoutěže na téma „Krása (ne)obyčejnosti“ v kra-
lupské rodinné galerii VK37, vyhlášená vloni, prezentovala celou 
šíři témat od mladých i starších autorů. Byla otevřena pro amatéry 
i profesionály bez rozdílu fotografických technik. Cílem bylo ukázat,  
že i dnešní fotografové vidí, umí nacházet krásu v nejprostších věcech, 
ve svém nejbližším okolí. Odbornou porotu tvořili fotografové Pavel 
Vácha, Miroslav Martinovský a akademický malíř Jan Kavan.

Jedna z oceněných fotografií autora Ing. J. Havliceho z Kralup. 
 Foto archiv galerie VK 37

„Nejmladšímu účastníkovi bylo šest-
náct let, jednalo se o studenta gra-
fické školy Edu Babáka. Nejstarší 
účastnicí byla jednadevadesátiletá 
Olga Nekvasilová, dřívější lékařka, 
žijící v pražském domově pro zrako-
vě postižené, která získala zvláštní 
cenu soutěže,“ sdělil člen odborné 

jury P. Vácha. Jako vítězné byly vy-
brány fotografie tří tvůrců – 1. mís-
to: Jiří Havlice, Jiří Černý a Lu-
káš Falteisek. Druhé místo bylo 
uděleno Eduardu Babákovi a třetí 
místo obsadili Karel Mündel, Jaro-
slav Mareš a Martin Hvězda. 
 Kralupan Ing. Jiří Havlice se vě-

Mělnický literární klub „Pegas“ vyhlašuje již 26. ročník 
celostátní soutěže „Mělnický Pegas 2020“

SOUTĚŽ S PEGASEM

Přihlásit se mohou všichni neprofesi-
onální básníci z celé České republi-
ky. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, 
a to:
• v kategorii A – do 15 let
• v kategorii B – do 30 let
• v kategorii C – nad 30 let
• v kategorii D – autoři, kteří již 
vydali básnickou sbírku

 Do soutěže je nutno zaslat 3 – 5 
básní psaných ve třech vyhotove-
ních (tj. originál + 2 kopie) strojem 
nebo čitelným rukopisem. K pracím 
musí každý účastník připojit lístek se 
svým jménem, kategorií, v níž soutě-
ží, datem narození, adresou bydliště 

a ofrankovanou obálku se zpáteční 
adresou pro poslání pozvánky na 
slavnostní vyhlášení výsledků soutě-
že. 
 Soutěž je anonymní, básně nepo-
depisujte!
 Příspěvky do soutěže zasílejte od 
1. ledna do 31. května 2020 na adre-
su: Literární klub Pegas, Českobratr-
ská 2800, 276 01 Mělník.
 Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže se uskuteční v Mělníku v říj-
nu roku 2020.
 Příspěvky, které nebudou splňo-
vat podmínky uvedené v propozi-
cích, budou ze soutěže automaticky 
vyřazeny.  Zdeňka Líbalová

Jiří Lafek – absolvent zdejší střed-
ní zemědělské školy s malováním 
začal právě v době studií, v němž 
se zdokonaloval pod vedením mla-
dého výtvarníka Pecháčka, jenž 
sem byl přeložen z Prahy a který 
zde také později tragicky zahynul. 
Jiří Lafek je navíc uznávaný znalec 
dobrého vína. 
 Není se čemu divit, neboť se 
oboru vinařství a ovocnářství dlou-
ho věnoval. Nejprve jako technik 
Státního statku Mělník pečoval 
o okresní vinice, později vyučoval 
na zahradnické škole v nedaleké 
Kanině, kde působil až do odchodu 
do starobního důchodu. Na prožitá 
léta v rodném městě s láskou vzpo-
míná: „Měl jsem obrovské štěstí, 
když při bombardování Mělníka 9. 
května 1945 spadla bomba v těsné 
blízkosti domu, kde jsem si jako klu-
čina zrovna hrál. Schoval jsem se za 
zídku a díky tomu jsem přežil útok 
bez sebemenšího zranění… V Měl-
níku jsem prožil zajímavé mládí, vě-
noval jsem se běhu na dlouhé tratě, 
hrál tady fotbal a dlouhá léta jsem 
trénoval plavání v místním bazénu. 
Po staré Vltavě jsem sjezdil většinu 
řek, než byly postaveny přehrady na 
Slapech, Orlíku a Lipně. Je na co 
vzpomínat,“ říká mělnický patriot. 
 Ten žije třetím rokem ve zdej-
ším Centru seniorů Ludmila. I přes 
zdravotní omezení a vysoký věk 
nerezignoval a živě se zajímá o dění 
kolem sebe. Jako správný vinař si 
občas vychutná sklenku dobrého 
mělnického a sedne k paletě. Výsta-
vu prací Jiřího Lafka zorganizovala 
jeho neteř Dana Klabanová z Mladé 
Boleslavi, která o svého strýce ne-
jen příkladně pečuje, ale také do-
provází po místech, která si tento 
obdivuhodný pán oblíbil a ztvárnil 
na svých obrazech. K vidění jsou ve 
Svatováclavské ulici 14/3.                                                                                                               
 V. N.       

noval nostalgickým „zamlženým“ 
pohledům do veltruského parku. 
„Jsem překvapený, že jsem zvítě-
zil u odborné poroty i v následné 
divácké soutěži,“ říká autor, který 
aktivně fotografuje už 30 let a zná-
mý veltruský park mu stále připadá 
velice fotogenický. Podle slov pro-
fesionálního fotografa P. Váchy se 
připravuje další ročník fotosoutěže 
s novým nosným tématem. 
 J. Herain

 Jiří Lafek v den vernisáže.
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V MOCI ZLA
 zŽánr: detektivka, thiller
 zAutorka: Linda Castillo
 zO čem je kniha V moci zla?

 Policejní náčelnici Kate Burk- 
holderovou požádá o pomoc šerif 
z newyorského venkova, aby míst-
ním pomohla vyřešit záležitost tý-
kající se samotářské amišské osady 
a úmrtí mladé dívky. Jelikož šerif 
není schopen překonat zeď mlčení, 
která stojí mezi amiši a zbytkem 
místních, požádá o pomoc Kate, 
která má v přestrojení proniknout do 
místní komunity. Katin partner, stát-
ní agent John Tomasetti, je zásadně 
proti tomu, aby přijala tak neobvyk-
lý úkol, protože dobře ví, že mezi 
amiši bude mít Kate velmi omezené 
možnosti spojení s vnějším světem 
– a ještě menší možnost přivolat si 
pomoc. Ale Kate už nemůže couv-
nout, obzvlášť když v okolí osady 
kolují znepokojivé zvěsti o ohrože-
ných dětech...

 zVydavatel: Moba  
 zVyjde: 31. 3. 2020 

PŘÍPAD  
ALCHYMISTOVY DCERY

 zŽánr: fantasy, historie
 zAutorka: Theodora Goss
 zO čem je kniha Případ alchymi-

stovy dcery?
 Mary Jekyllová, po smrti rodi-
čů osamělá a bez peněz, se začne 
zajímat o záhadnou minulost svého 
otce. Objeví stopu, která naznaču-

je, že Edward Hyde, otcův někdejší 
přítel a vrah, je možná stále nablíz-
ku. Na informace vedoucí k jeho do-
padení je vypsána odměna…  
 Odměna, jež by vyřešila všech-
ny její tísnivé finanční potíže. Pátrá-
ní ji dovede k Hydeově dceři Dianě, 
divokému dítěti, zanechanému na 
výchovu u jeptišek. S pomocí Sher-
locka Holmese a doktora Watsona 
se Mary dál snaží najít tajemného 
Hydea, a zakrátko se spřátelí s další-
mi ženami, které jsou poznamenané 
děsivými experimenty svých stvo-
řitelů – s Beatricí Rappacciniovou, 
Catherine Moreauovou a Justinou 
Frankensteinovou. Když spolu od-
halí tajnou společnost nemorálních 
vědců posedlých touhou po moci, 
hrůzy jejich minulosti se vracejí  
v plné síle. A nyní je na nestvůrách, 
aby zvítězily nad nestvůrnými…

KNIŽNÍ NOVINKY

 Okouzlující a duchaplný příběh 
o nepředstavitelné síle přátelství 
vynesl autorce nejen zaslouženou 
přízeň mnoha čtenářů, ale také cenu 
Locus pro nejlepší románový debut 
a nominace na prestižní žánrová 
ocenění Nebula a World Fantasy 
Award.

 zVydavatel: Argo
 zVyjde: 31. 1. 2020

TIP REDAKCE
MALÝ PRINC

 zŽánr: Dětské, pohádky, filozo-
fie a etika

 zAutor:  
Antoine de Saint-Exupéry

 zO čem je kniha Malý princ?
 S Malým princem se v africké 

poušti setkává opuštěný letec, autor 
této moderní pohádky. Zatímco se 
pokouší opravit havarovaný stroj, 
povídají si o všeličem. O tajemství 
podivuhodné pouti Malého prince, 
o dobru a zlu, o přátelství a kráse, 
o pravém štěstí, o odpovědnosti za 
ty, které máme rádi. A vůbec ne-
záleží na tom, odkud pocházíme: 
Malý princ pocházel z tak malinké 
planetky, že si to možná ani neumí-
me představit. Ale věděl, že je třeba 
chránit květinu, kterou vypěstoval, 
a že mu to přineslo větší radost než 
pijanovi plná láhev, byznysmenovi 
peníze a panovačnému králi ne-
změrná moc.

 zVydavatel: Pikola
 zVyšlo: 2019

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

MAROŠEM KRAMÁREM

Uvozovky jsou však zcela na místě, 
neboť Slovensko nelze zcela brát 
jako cizinu a Maroš Kramár je velmi 
blízký českému publiku. 
 Tento herec a moderátor má hlu-
boké umělecké kořeny, neboť je sy-
nem významného slovenského herce 
Jána Kramára a jeho dědeček Ján 
Klimo rovněž vykonával toto povo-
lání. V roce 1978 úspěšně ukončil 
studium herectví na Státní konzerva-
toři v Brně, kde také posléze rok pů-
sobil ve zdejším divadle. To je rov-
něž příčinou, že tak bravurně ovládá 
češtinu. Posléze šest sezón hrál  
v Divadle Andreje Bagara v Nitře. 
Od roku 1985 je členem Činoh-
ry Slovenského národního divadla 

v Bratislavě. V divadle a televizi 
účinkoval už jako chlapec. Vytvořil 
hlavní postavu v televizí inscenaci 
„Ivko a jeho mať“ z roku 1971. 
 Dále hrál epizodní postavy 
v různých seriálech a televizních 
filmech. Z televizní obrazovky je 
česko-slovenskému publiku nej-
víc známý, diváci jej mohou vídat 
již deset let v pravidelném televiz-
ním pořadu „Zázraky přírody“, kde 
působí coby moderátor provázejí-
cí celým pořadem. A právě zde je 
možno ocenit jeho skvělou češtinu. 
 mar

Setkání Na kus řeči... proběhne v sobotu 1. února od 19 hodin v Diva-
delním sále brandýského zámku. Po Mileně Steinmasslové (setkání Na 
kus řeči s ní se uskuteční v pondělí 27. ledna od 19 hodin) zde přivítají 
tentokrát „zahraničního“ hosta.

Maroš Kramár 
 Foto: archiv

NA KUS ŘEČI TENTOKRÁT S....
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ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
NOVINKY Z ÚTULKU

V předchozích několika měsících 
zde na stránkách našeho týdeníku 
inzeroval Útulek Mělník své svě-
řence, kteří hledali nové domovy. 
Tento seriál bude i nadále pokra-
čovat, ale rádi bychom v tomto 
prvním čísle roku 2020 informo-
vali, že v útulku je také spousta 
opuštěných kočiček, které také 
hledají nový domov.  

● Uskladněné hlízy jiřinek, mečí-
ků, begónií apod. pravidelně kontro-
lujeme z hlediska výskytu skládko-
vých chorob (plísně, hniloby). 
● Provádíme též pravidelnou kon-
trolu uskladněného ovoce a zeleni-
ny, vyřazujeme veškeré poškozené 
plody. Ve skladě udržujeme teplotu 
v rozmezí 2 až 5 °C a vzdušnou vlh-
kost kolem 90 % a dostatečně vět-
ráme. Ovoce je nutné skladovat od-
děleně od zeleniny, aby nepřijímalo 
její pachy. 
● Odstraňujeme sníh a námrazu na 
stálezelených keřích, případně ko-
niferách, aby se nerozlomily. Sníh 
může poškodit i dřeviny v nádobách 
na terase nebo balkóně, také holo-
mráz citlivé dřeviny silně poškozu-
je, proto je třeba vědět, které  rostli-
ny je vhodné na zimu umisťovat do 
bezmrazých prostor se světlem.
● Za bezmrazých  dnů můžeme za-
čít s průklestem u okrasných dřevin, 
ale pozor, u keřů kvetoucích na jaře 
odstraňujeme pouze suché a odum-
řelé výhony, pokud si nejsme jisti, je 
vhodné počkat s řezem až na předjaří.
Přihnojujeme kompostem, rozleže-

LEDEN NA ZAHRADĚ
RADY DO ZAHRADY

lým hnojem, popřípadě průmyslo-
vými hnojivy. 
● Můžeme začít s řezem starších 
stromů jabloní a hrušní, které  jsou 
zanedbané nebo které mají malé pří-
růstky.  Odstraňujeme  hlavně kříží-
cí se,  zahušťující, převislé a odum-
řelé větve. U stromů, které vykazují 
větší roční přírůstky než 30 cm, po-
necháme provádění řezu na období 
dubna. Případné brzké provádění 
řezu u těchto stromů v období ledna 
až března vede k malé plodnosti, vy-
provokování velkých přírůstků v ná-
sledující vegetaci a fyziologických 
poruch u plodů.
● V bezmrazých dnech můžeme 
odebírat rouby z jižní části zdravých 
stromů. Na odebírané rouby nesahá-
me v žádném případě holou rukou. 
Rouby označené jmenovkou zaklá-
dáme do vlhkého písku v chladném 
sklepě, nebo je můžeme uložit na 
severní straně budov.
● Přikrmujeme užitečné ptactvo, 
které mimo jiné plní v zahrádce 
funkci regulátora hmyzích škůdců. 
Mezi nejužitečnější patří všechny 
druhy sýkor.

V případě zájmu o adopci kočič-
ky dostanete více informací na  
telefonním čísle 607 866 530 
nebo se můžete informovat na 
webových stránkách útulku 
www.utulek-melnik.cz.
 Jitka Kovaříková

• doba přípravy: 35–40 minut
• 4 porce

 z Ingredience
• asi tak ½ kg kysaného zelí
• 2 střední brambory
• 2 bobkové listy
• 4 kuličky nového koření
• 4 kuličky černého pepře
• kmín, sůl, pepř
• 1 větší cibule
• 1 mrkev
• 1 petržel
• sádlo na smažení
• 1 chilli paprička
• 1 dobrá klobáska 
 (maďarská – kvalitní)
• 100 ml zakysané smetany nebo 
 40 ml smetany ke šlehání
• 2 polévkové lžíce červené sladké 
 papriky

PIKANTNÍ ZELŇAČKA
VAŘÍME CHUTNĚ

 zPostup přípravy
 Nakrájenou cibuli a kořenovou 
zeleninu osmažíme na kousku sádla, 
přidáme chilli papričku, koření, které 
se v horkém tuku rozvoní.
 Pak přidáme nakrájenou klobásu 
(možno přidat i lahůdkový párek), 
kysané zelí, které také mírně ores-
tujeme, zaprášíme sladkou paprikou  
a podlijeme vývarem.
 Pro křupavé zelí, po pěti minutách 
varu můžete přidat oloupané a na 
kostičky nakrájené brambory. 
 Pokud je potřeba, tak podlijeme 
a vaříme do změknutí brambor. Na 
konec osolíme, opepříme, přidáme 
nasekaný libeček, petrželku a vmí-
cháme smetanu. Zahušťovat není 
potřeba, zahustí cibule a smetana.

 zPřejeme Vám dobrou chuť.
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ÚSPĚŠNÉ DEFILÉ MLÁDEŽNICKÉHO 
FITNESS V KRALUPECH

NA NEDVĚZÍ PO PĚTAČTYŘICÁTÉ

Fitness Diamond Gym je kralup-
ské centrum nabízející veřejnosti 
sportovní aktivity i celkový život-
ní styl s cílem posílit všeobecnou 
tělesnou kondici. 
Členové a členky sportovního cen-
tra uspořádali poprvé soutěž Fit-
ness Diamond Cup. Byla zacílena 
na mládež. Jednalo se o klasické 
závody pod hlavičkou České spo-
lečnosti pro naturální sport se síd-
lem v Karlových Varech. Hlavní-
mi organizátorkami byly trenérky 
dětského fitness z Diamond Gymu 
– Kateřina Hanousková a Michaela 
Fialová, které měly také největší 
podíl na zdaru celé akce. Význam 
akce podtrhovala i skutečnost, že se 
jí aktivně zúčastnil prezident České 
společnosti pro naturální sport To-
máš Procházka.
 Soutěžilo se v celkem devíti ka-
tegoriích, odstupňovaných podle 
věku. Celkem se v kralupské spor-
tovní hale vystřídalo na 70 soutě-
žících v jednotlivcích, dvojicích 
i trojicích. Všichni s velkým zauje-
tím předvedli na pódiu, co se dosud 
naučili pod vedením svých trené-
rek. Cestu do Kralup absolvovaly 
skupiny ze západních a středních 
Čech až po jih Moravy – u hranic 
se Slovenskem.
 Tomáš Procházka, prezident Čes-
ké společnosti pro naturální sport, 
hodnotil akci velmi pozitivně. „Za 
celý den jsem nenašel prakticky je-
dinou chybu v organizaci, Kralupy 
mají v tomto směru absolutorium, 
to nejlepší vysvědčení.“  her

Jednu ze zlatých medailí získala na Diamond Cupu Kralupanka Kateřina Šelichová (na snímku). Na stup-
ních vítězů stanuly ještě z domácích cvičenek ve svých věkových kategoriích Jolanka Pavelková (první místo)  
a Martinka Pjatkanová (druhá pozice).  Foto (her) 

Letošní základní, nejkratší trasa dlouhá 10 kilometrů 
začíná v Deštné nedaleko Zakšína. Od startu pokra-
čuje do Vrabcova a z něj stoupá  na Panenský hřeben  
k turistickému odpočivadlu. Z hřebene sestoupí do Hra-
niční rokle a začne prudce stoupat na vrchol Nedvězí 
do nadmořské výšky 457 metrů. Zde obdrží účastníci 
v době od 10.30 do 12 hodin diplom a kovový odznak 
akce. K dispozici bude také otisk vrcholového razítka. 
Z vrcholu je prvotřídní rozhled po severních Čechách. 
Za dobrého počasí uvidíme od západu hřeben České-
ho středohoří s Milešovkou  a Sedlem. Vpravo od nich 
kužel Ralska a možná zahlédneme i televizní vysílač 
na Ještědu. Východně od Ralska si všimneme vrcholů 
Malý a Velký Bezděz a dál východním směrem Hou-
secké vrchy a rozhlednu na Vrátenské hoře. Na jihu uvi-
díme bájný Říp. Z vrcholu trasa pokračuje do Střezivo-
jic, kde v hospůdce Bouda akce skončí. Další možnosti 
startu v Tupadlích nebo v Chudolazích. Trasa z Tupadel 
je dlouhá 15 kilometrů, z Chudolaz pak 12,5 kilomet-
rů. Odjezd autobusu na místa startů je v 8.30 hodin od 
mělnického vlakového nádraží. Předpokládaný odjezd 
autobusu ze Střezivojic je ve 14 hodin.
  Jan Soukup

V sobotu 25. ledna 2020 pořádají mělničtí turisté již tradiční Zimní přechod Nanga Dubá-
-Nedvězí. Na putování romantickým zimním Kokořínskem zvou mělničtí turisté.
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MĚLNIČTÍ PROMARNILI ŠANCI 
A UTRPĚLI PRVNÍ LETOŠNÍ PORÁŽKU

KLUB S NOVÝM NÁZVEM

HC Rakovník – HC Junior Mělník  7:3, Třetiny: 1:3, 3:0, 3:0
Branky a nahrávky: 14. Macháček (Libovický), 27. Vyskočil (Hegenbart, 
Kos), 35. Větrovec (Tolkner), 39. Libovický (Macháček, Kos), 47. Krtek 
(Kounovský), 49. Macháček (Kos, Hegenbart), 51. Kos (Macháček, 
Hegenbart) – 9. Vernek (Stinka), 13. Šípek (Vernek, Chvátal), 19. Šípek 
(Macek, Litera)
Vyloučení: 3-5, Využití: 2-0, V oslabení: 0-0
Rozhodčí: Kučera – Větrovský, Matějček,  Diváci: 250

HC Rakovník: Pravda (Péc) – Vyskočil, Staněk, Větrovec, Hulcr, Vlk, 
Mikeš, Petráček, Libovický, Zuka, Kounovský, Krtek, Ambroz, Grill, Kos, 
Macháček, Ságner, Hegenbart, Tolkner

HC Junior Mělník: Fiala (od 51. Šrámek)  – Krejsa, Prejza, Chvátal, 
Novotný, Krejsa, Kapoun, Šípek, Vernek Litera, Šubrt, Lenc, Stinka, 
Kratochvíl, Macek, Škarohlíd.  mar

Po vánoční přestávce se mělničtí hokejisté vypravili do Rakovníka  
a zpočátku to s Juniorem vypadalo skvěle. Mělník se díky Vernerovi  
a dvěma brankám Šípka ujal vedení, a tak šel do šaten po první třetině 
s dvoubrankovým náskokem. Avšak bohužel v dalších třetinách vyšli 
mělničtí zcela naprázdno a naopak vždy inkasovali po třech brankách 
od domácích. 

LOŇSKÝ PODZIM 
PŘÁL RYBÁŘŮM

Mladý rybář Antonín Tříska 
z Mělníka chytil na Labi šti-
ku svého života. Vážila 19 kg 
a měřila 110 cm. A jaké byly 
dojmy mladého rybáře? „Pře-
ji toto zažít každému rybáři. 
Pustil jsem ji zpět na svobodu. 
Petrův zdar!“

 zŽe by nám rostl další Jakub 
Vágner?  -nt-

Kralupský místostarosta Ing. Voj-
těch Pohl spolu s PhDr. Ivanem 
Veselým, emeritním učitelem kra-
lupského gymnázia, prezentovali 
jako velcí propagátoři kralupského 
florbalu nové logo klubu. Ten zís-
kal název »Kralupy Wolves«, tedy 
»Kralupští vlci«. Proto se na herní 

ploše objevili také „maskoti“ - dva 
„stříbrní“ vlčáci. Autorem loga je 
Vítek Bednář, bývalý hráč florbalu 
Kralup, student a grafik. 
 Od sezony 2013/2014 se poved-
lo klubu zavést kompletní týmovou 
mužskou strukturu (od přípravky po 
muže), kterou drží a rozšiřuje do-

Svátkem florbalu bylo možné nazvat masovou večerní akci v kralupské sportovní hale Cukrovar. Sešli se na ní 
zástupci zejména mladé a střední generace, kteří jsou vyznavači tohoto rychlého týmového sportu. Cílem bylo 
představení nové klubové identity dosavadního Florbalového klubu Kralupy.

dnes. Později vzniklo družstvo star-
ších žákyň, které se následně trans-
formovalo do týmu dorostenek.
 Jiří Horský, kapitán „A“ týmu 
mužů Kralupy Wolves, konstatuje: 
„Změna názvu se mi určitě líbí. Při-
jde mi, že Kralupy Wolves je mno-
hem originálnější než FBC Kralupy, 
protože už to není takový prvopláno-
vý název. I to možná přispěje k tomu, 
že získáme hodně adeptů florbalu do 
našeho klubu a vybudujeme naši 
identitu nejen v okresním měřítku, 
ale i v celém Středočeském kraji.“
 A ještě ke vzniku názvu Kralupy 
Wolves, tedy Kralupští vlci. Sdě-
luje Ing. Jiří Cimler, manažer klu-
bu: „Pátrali jsme v historii města. 
V „Kronice stoleté“ jsme našli urči-
tou zmínku o vlkovi. Jméno Kralupy 
dříve považovali za složeninu cra-
-lupoi, kde galské cra, crako-s, zna-
mená »řev« a lupus - »vlk«.Jednalo 
by se tedy o osadu, kde řvali vlci.“
 Prezentace klubu byla koncipo-
vána jako ukázka dosavadní dva-
náctileté systematické práce s mlá-
deží a další vize vývoje. Kralupský 
florbal aktuálně působí ve sdružené 
pražské a středočeské lize mužů. 
Nyní vede tabulku soutěže s ambi-
cemi na další postup.  J. Herain

Prezentace nového loga kralupského florbalového klubu Kralupy Wol-
ves ve sportovní hale.  Foto (her)

SPORTOVNÍ POZVÁNKA  
HOKEJ – krajská liga mužů
  Sobota 25. 1. 2020 v 17.30 hodin 
 HC Junior Mělník – Slavoj Velké Popovice
  Sobota 1. 2. 2020 v 17.30 hodin 
 HC Junior Mělník – SK Sršni Kutná Hora
  Sobota 22.2. 2020 v 17.30 hodin
 HC Junior Mělník – HK Kralupy nad Vltavou     
      -vn-
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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

INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU MĚLNICKO.
  Plošná i řádková inzerce 
za bezkonkurenční ceny.   

  Vysoký náklad, zcela zdarma ke svým čtenářům. 
   havrankova@melnicko.cz, tel.: 775 099 097

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

Dne 2. ledna 2020 
jsme si připomněli 14. výročí 
od tragického úmrtí našeho 

milovaného syna 
Stanislava Šťastného 

z Velkého Borku. 

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

Koncem minulého roku 
uplynulo dlouhých 15 let, 

kdy nás navždy opustil 
Petr Červinka 

z Velkého Borku. 

Vzpomeňte všichni, kdo jste ho znali. 
Stále s bolestí v srdci 

vzpomínají manželka Jitka, syn Petr,
 tchyně Věra, teta Libuše 

a ostatní příbuzní.

Pohádku života kratičkou prožil, 
struny jeho čisté duše dozněly.

Dne 2. ledna 2020
jsme si připomněli 14. výročí 
od tragického úmrtí našeho 

milovaného syna 
Rostislava Šťastného 

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

Dne 27. února 2020 
si připomeneme 
4. výročí úmrtí 

pana Josefa Liebermana 
z Velkého Borku. 

Kdo jste ho měli rádi, 
vzpomeňte s námi. 

Vzpomínají manželka Lenka, 
dcera Šárka s rodinou 
a syn Jiří s rodinou. 

Dne 21. února 2020 
tomu bude 50 let, 

co tragicky zahynul můj manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček 

pan Václav Karabáček 
z Nebužel.

Vzpomínají manželka, 
dcery a synové s rodinami, 

vnoučata a pravnoučata. 
Nikdy nezapomeneme.

Dne 2. února 2020 
jsme si připomněli 
4. smutné výročí,

kdy nás navždy opustil 

pan Jaroslav Ulrych 
z Neratovic. 

S láskou vzpomíná 
rodina 

Ulrychova a Bradáčkova.

Dne 31. prosince 2019 
uplynulo 10 let 

od úmrtí 
mé sestry 

paní Hany Manšingrové 
z Mělníka. 

Vzpomíná sestra Eva 
s rodinou.

Dne 31. ledna 2020 
uplyne smutných 6 let,
kdy nás navždy opustil

 pan Miloslav Purš 
z Tuhaně. 

S láskou vzpomínají dcera Miluška 
a vnuk Zdeněk s rodinami. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, 
věnujte mu prosím spolu 
s námi tichou vzpomínku. 

Děkujeme.
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OBJEDNÁVKY 
SADBOVÝCH BRAMBOR 

A CIBULE SAZEČKY. 
ZAHRADA 

ALEŠ BRAUNŠVEIG, 
NEMOCNIČNÍ 475, MĚLNÍK

TELEFON: 315 622 606

 

OBJEDNÁVKY A PRODEJ SADBOVÝCH 
I KONZUMNÍCH BRAMBOR Z VYSOČINY, 
sadbového česneku a cibule sazečky, krmných směsí 

pro zvířectvo a dalších potřeb pro chovatele a zahrádkáře.
Jan Boušek, telefon: 774 666 594-5, 315 624 154, 

mail: fbousek@bramex.cz         Malý Újezd Jelenice 21 

VÝKUP 
STARÝCH 

PEŘIN

TELEFON: 
606 514 445

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

PRODÁM
 z Prodám pšenici, 10 pytlů po 50ti 

kilech. Cena 400 Kč na 100 kg. Tele-
fon: 606 503 738
 z Prodám vlašské ořechy – papírá-

ky. Větší množství, 100 kg i více. Tele-
fon: 736 158 005 Mšeno.

Prodám pšenici a ječmen,  
1 q za 500 Kč. 

Telefon: 
315 623 779, 
728 453 463.

SLUŽBY
 z Teče vám do garáže? Volejte 606 

960 254 (opravy střech).

Dne 29. ledna 2020 oslaví své

92. narozeniny pan 
František Troška 
z Malého Újezda. 

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