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SOCHA SV. LUDMILY K VÝROČÍ 1 100 LET

Výtvarná soutěž na sochu sv. Ludmily k výročí 1 100 let od její mučednické smrti již zná oceněné návrhy. Porota tvořená celkem pěti členy, zástupci
města, církve a nezávislých umělců, doplněná přizvanými odborníky z řad památkové péče a odboru investic a rozvoje města, vybrala celkem šest
návrhů, které byly následně oceněny finanční částkou.
Na prvním místě se porota jednomyslně neshodla, a tak bylo uděleno
jedno druhé a dvě třetí místa. Dále byly uděleny tři zvláštní odměny. Druhé
místo a zároveň návrh, který by měl být v průběhu příštího roku instalován,
zpracoval autor Ing. arch. Pavel Uličný s myšlenkou dlaně sv. Ludmily.
Třetí místa získali Bc. Oksana Džabarjan a Ing. arch. David Balajka. Zvláštní odměnu obdržela MgA. Irena Armutidisová, dále MgA. Viktor Svatoš
a Jakub Chvojka.
Zájem o výtvarnou soutěž byl enormní, celkem bylo doručeno 31 návrhů.
A 6. srpna byla zahájena v Masarykově kulturním domě slavnostní vernisáží výstava všech soutěžních návrhů, kterou je možno zhlédnout do 4. září
letošního roku.

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ

BUDE V PLNÉ PARÁDĚ

I kolem Národní svatováclavské pouti, jež se každoročně koná
u příležitosti patrona Země české sv.Václava, byla celá řada otazníků. Avšak nakonec došlo k rozhodnutí, že pouť bude!
Podle kardinála Duky by mělo základní schéma duchovní části programu zůstat zachováno s možností redukce v případě, že se epidemiologická situace zhorší. Zatím se tak počítá s tradičním přivítáním
relikvie sv. Václava, průvodem i slavnostní bohoslužbou na boleslavském Mariánském náměstí. Velmi pozitivní zprávou je, že stánky v Lázeňské ulici budou. Představitelé města získali při jednání na Krajské hygienické stanici zelenou. Nyní to tedy vypadá na plnohodnotný program.
Bez výraznějších omezení by měla proběhnout duchovní část.
Podle současných pravidel by došlo jen k sektorizaci Mariánského
náměstí na dobu bohoslužby. Na Lázeňské, stejně tak u atrakcí v Houštce, by měla být k dispozici dezinfekce a dodržovány rozestupy. Vše
bude samozřejmě záležet na aktuálních epidemiologických opatřeních.
Každopádně, přípravy jsou v plném proudu.

Mariánské náměstí – Stará Boleslav

Foto:
Šárka Zikmundová
Dlaň svaté Ludmily

Návrh Ing. arch. Pavla Uličného:
„Sochu navrhujeme v jemných, oblých tvarech plných vody. V klidném stavu
každému návštěvníkovi připomene Ludmilu: Ušlechtilost, otevřenost a čistou
víru. Dlaň, náruč, plodnost. Starost o svět svůj i svět svých potomků. Na hladině se občas objeví jemné vlnění. Nutkání k pohybu. S přibývajícím dnem
cykly sílí do jasných vln, nebo až překvapivých impulzů čeřících jinak klidnou hladinu. Vlny na hladině zpodobují ambivalentní osobnost Ludmily.
Dokázala žít svůj život v klidné víře, dokonce odejít do ústraní, přitom
vytvářela zásadní impulzy pro svou společnost. V noci se hladina opět uklidní
a voda, odpařená a vyšplouchaná přes den, se se svítáním doplní.
Dno sochy pečlivě tvarujeme. Na straně jedné klesající hladina prokresluje
komplexní křivky Ludmiliny dlaně, přes vejčité tvary připomínající ženský
princip zpět do čistého kruhu. Na straně druhé je dno připravené přijmout
návštěvníka.
Nápis před mělčinou vybízí odvážného, aby se postavil na hladinu. Váhá
jestli vstoupit. Je na mělnickém vršku. Na straně srdce má kostel, na straně
rozumu zámek. U nohou svůj vlastní obraz. Před ním soutok a nejčistší mělnický výhled. Promluví do ticha?“
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Z PLASTŮ PALIVO? SLEPÁ ULIČKA,

KTERÁ ŠKODÍ ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Organizace GAIA vydala novou studii, jejímiž autory jsou chemičtí inženýři Dr. Andrew Neil Rollinson a Dr. Jumoke Oladejo. Tato zpráva
odhaluje, že takzvaná chemická recyklace (depolymerizace, pyrolýza nebo solvolýza) znečišťuje životní prostředí, je energeticky náročná a má
technické nedostatky.
Problém s plastovým znečištěním
se už dávno vymknul kontrole, proto bychom neměli plýtvat časem ani
penězi na nefunkční a potenciálně
nebezpečné technologie, konstatuje
studie. Podobné provozy měly být
spuštěny i v České republice, ale
nakonec ani jedno z těchto zařízení
nebylo nikdy zprovozněno. Naplánovány byly pyrolýzy pneumatik
v Tušimicích a Hrbovicích a zařízení na zplyňování odpadu Bohosticích.
V době, kdy se celá planeta zotavuje z ekonomických problémů po
COVID-19, musíme moudře investovat do řešení, která neškodí lidskému zdraví ani životnímu prostředí.
Závěry studie ukazují, že chemická
recyklace není schůdným řešením
problému s plastovým odpadem, a to
především z těchto důvodů:
Chemická recyklace v konečném
důsledku uvolňuje toxické látky do
životního prostředí. Plast obsahuje
široké spektrum chemikálií a zpracovávání plastů při vysoké teplotě
jich vytváří ještě více. Toxické látky
zůstávají v nových výrobcích i vedlejších produktech a nakonec se

uvolňují do životního prostředí.
Chemická recyklace má velkou
uhlíkovou stopu. Procesy s ní související jsou energeticky náročné
a spoléhají se na vnější energii. Kromě přímých emisí skleníkových plynů ze samotného provozu zhoršuje
chemická recyklace změnu klimatu
tím, že umožňuje, aby mohla pokračovat i těžba fosilních paliv nutná
pro výrobu plastů.
Chemická recyklace není ve fázi
využitelné pro plné komerční využití
a není ani schopna převzít vedoucí
úlohu při řešení rychle rostoucího
celosvětového problému s plastovým odpadem.
Chemická recyklace není konkurenceschopná. Depolymerizace
z plastu na plast nebo z plastu na palivo je energeticky velice náročná.
Chemická recyklace není v souladu s oběhovým hospodářstvím.
Výsledkem tohoto procesu je palivo
pro další použití, ale jen velmi málo
odpadního plastu se ve skutečnosti stává novým plastem. Chemická
recyklace proto nemá místo v oběhovém hospodářství, ledaže by vytlačila původní výrobu plastů.

Doprava zplyňovací jednotky do Bohostic.
Na rozdíl od drahých a riskantních technologií, jako je právě chemická recyklace, je daleko efektivnější investovat do systémů „zero
waste“, tedy strategií nulového odpadu, které se zaměřují na snížení

produkce a spotřeby plastů a současně vytváří nová pracovní místa,
posilují odolnost komunit pro nadcházející desetiletí.
Zdroj: https://arnika.org/
Foto: Arnika

PROČ REÁLNĚ KLESÁ PRODUKCE ODPADU?
V souvislosti s diskuzí o výstavbě spaloven na komunální odpad se objevují navzájem protichůdné názory na množství produkce komunálního
odpadu. Podle údajů Ministerstva pro životní prostředí byla produkce
komunálního odpadu v r. 2018 celkem 5 782 tis. tun, oproti roku 2009
se tak zvýšila o 8,6 %. Produkce směsného komunálního odpadu byla
2 807 tis. tun, oproti r. 2009 se ale snížila o 14,5 %. Podíl mezi komunálním odpadem a směsným komunálním odpadem činí 48, 6 %.
Důvodů, proč bude produkce komunálního i směsného komunálního odpadu klesat, je hned několik:
1. Začnou se promítat dopady plnění Programu předcházení vzniku
odpadů.

Pokud budou občané informováni o nesporných výhodách předcházení vzniku odpadů a zachovají
se tak, jako při jejich stávajícím
aktivním třídění, pak bude přínos
nesporný.

2. Jedním ze stimulů k dodržování
hierarchie nakládání s odpady bude
nesporné navýšení poplatku obcím
za skládkování a očekávané a reálné
vysoké poplatky za spalování odpadu placené obcemi jako původci
odpadů. Nejvyšší prioritou v hierarchii nakládání s odpady zůstává
předcházení vzniku odpadů.
3. Plnění zákonné povinnosti zvýšit
do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace
komunálních odpadů nejméně na
65 % jejich celkové hmotnosti.
4. Při racionální úvaze a v důsledku zatím probíhající současné pandemie s velkými dopady na životní
úroveň je „plánované“ zvýšení produkce nereálné. Dojde spíš na její
snížení s nižší produkcí většiny odpadů, což je relativně pozitivní.
5. Produkce komunálního odpadu
se sníží po zavedení systému oběhového hospodářství se značným
pozitivním dopadem na chod celého
hospodářství, vč. ekonomiky.
6. Další dílčí opatření se připravuje
v oblasti ochrany ŽP a v energetice, např. intenzivnější vzdělávání
veřejnosti, kam patří i spolupráce

se školami. Připravená podpora výstavby nebo rekonstrukce bioplynových stanic pro výrobu metanu jako
paliva pro dopravu, a tím zvýšení
její efektivity a snížení emisí, bude
dalším přínosem.
Udržitelný rozvoj je takový
druh rozvoje, který se snaží odstranit nebo zmírnit negativní projevy
dosavadního způsobu vývoje lidské společnosti. Většina přírodních
zdrojů je silně omezená a jejich
nadměrné čerpání naši planetu devastuje.
Udržitelný rozvoj nebere v potaz
pouze ekonomický růst, ale i společenské hodnoty a přírodní bohatství.
Hlavní otázkou je, jak uchovat kvalitu života a zajistit potřeby současné generace, aniž by bylo ohroženo
plnění potřeb budoucích generací.
Musíme pochopit, že environmentální, sociální a ekonomické pilíře
společnosti jsou úzce propojeny,
a že nelze jeden z nich upřednostnit
na úkor ostatních, a to platí i pro některé skupiny obyvatel.
V Mělníku dne 07. 07. 2020		
Ing. František Ohem
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KONEC SPALOVEN V ČECHÁCH

V současné době, kdy každá investice musí být vážena dvojnásob, je logické, že dochází i k přehodnocování projektů na výstavbu spaloven. To, co se dříve zdálo jako výborný byznys, se teď, bez
nepřímých dotací státu nebo krajů investovaných do řešení dopravní obslužnosti spaloven, jeví jako
ztrátové. A na tyto nerentabilní miliardové investice placené z veřejných zdrojů finanční prostředky teď nejsou a ani v budoucnu nebudou.
Dalším hřebíčkem do rakve spalovacího byznysu je fakt, že Evropská komise v březnu tohoto
roku přidala ZEVO vedle uhelných a jaderných elektráren na seznam neudržitelných aktivit a také
skutečnost, že provoz spaloven je v rozporu se záměry ČR orientovat se na principy oběhového hospodářství, neboť spalovny s pevně danou kapacitou, kterou je potřeba dlouhodobě plnit, by nadále
představovaly podstatnou překážku pro naplnění cílů našeho odpadového hospodářství.
A tím nejpodstatnějším důvodem pro zastavení všech projektů spaloven na území ČR je skutečnost, že v souladu s návrhem EU dojde do roku 2030 ke snížení produkce směsných komunálních
odpadů na polovinu tj. z dnešních 280 kg na 140 kg na osobu a rok. Některá města a obce tento limit
plní již dnes. V roce 2030 by pak měly být stávající spalovny pro tuto produkci komunálních odpadů
plně dostačující. V dalších letech některé z nich v souvislosti s postupným snižováním produkce budou nuceny své provozy ukončit.

Místní referendum v Horních Počaplech skončilo drtivým vítězstvím
odpůrců spalovny. Bylo sebráno více jak 5000 podpisů
našich občanů podepsaných pod peticí proti výstavbě spalovny.
….a teď stručně pro Ty, kteří se ptají, čím budeme topit, kam s odpadem a tvrdí, že díky
spalovně zmizí skládky:
Zde je 8 hlavních důvodů, proč nestavět spalovnu ZEVO v Horních Počaplech.

1.

Ekologické zatížení naší lokality je již
nyní na tak vysoké úrovni kvůli okolním chemičkám, že není možné další znečištění přidávat.
Obyvatelé Mělnicka uvítají snížení emisí z EMĚ
po odstavení bloků 2 a 3, ale spalovna by další
emise jen přidala.

2.

ČEZ deklaruje spalovnu ZEVO jako zařízení na spalování a energetické využití směsného
odpadu komunálního, živnostenského, průmyslového, odpadů z úřadů, výmětů z třídíren apod.
Existuje však reálné riziko, že když nebude dostatek výhřevného odpadu komunálního (po vytřídění výhřevných plastů, papíru, bio odpadu
apod.), bude ZEVO nuceno spalovat převážně
odpad průmyslový a jiný a největší obava je,
aby se nakonec spalovna nepřebudovala na
spalovnu nebezpečných odpadů, nebo nespalovala odpad ze zahraničí. Takže se neví, co
budou spalovat a jaké budou emise.

3.

Spalovna, ať už se jedná o klasickou nebo
ZEVO, vyprodukuje další odpad. Z celkového
množství spáleného odpadu zbude 30 % v podobě strusky a toxického popílku, které bude
nutné ukládat na skládku. Při pouhém desetiletém provozu spalovny ZEVO by vzniklo
více než 1 000 000 tun tohoto odpadu! Zatím nikdo neví, kam se bude ukládat.

4.

Spalovna ZEVO bude finančně nákladná
jak při výstavbě, tak při provozu. Provoz bude

JUDr. Petr Kowanda

muset být ekonomicky výhodný pro provozovatele, jinak by neměl smysl. Obce budou nuceny
uzavírat dlouhodobé smlouvy na dodávky odpadu a při jejich nesplnění jim budou sankcionovány, tak jak je tomu v zahraničí. Budou tedy
muset spíše odpad tvořit než snižovat a nebudou
mít zájem o třídění. Občanům se bude asi postupně zvyšovat poplatek za svoz odpadu, protože se bude svážet i ze vzdálených částí kraje.

5.

Při současném rychlém tempu vývoje
v technologiích je možné, že v roce 2035, který
má být klíčovým v omezení skládkování v zemích EU, bude technologie likvidace odpadu
roštovým spalováním již hodně zastaralá a překonaná. Naopak velký pokrok se očekává v technologii recyklace odpadu.

6.

Nové silnice, které mají v souvislosti
s výstavbou spalovny ZEVO vzniknout, budou jen účelovými komunikacemi, po kterých
budou denně jezdit stovky těžkých nákladních
vozů, které emisemi z dieselových motorů budou
neúměrně zvyšovat ekologickou zátěž okolí.
Budou se zabírat desítky hektarů orné půdy
a bude hrozit riziko kontaminace v okolí pěstovaných plodin.

7.

Spalovna ZEVO nebude výrobnou tepla
pro desetitisíce domácností, ale jen malou součástí teplárny, která již v EMĚ je a výrobu tepla
bude i nadále zajišťovat z téměř 90 % pomocí
uhelných kotlů – i když zmodernizovaných tak,
aby splňovaly nové, přísnější limity emisí, které
budou platit po roce 2020.

8.

Důsledným tříděním komunálního odpadu
je možné snížit jeho množství na úroveň srovnatelnou s likvidací spalováním, jak ukazují příkla-

dy obcí, které si vybudovaly tzv. inteligentní systém třídění.
Vzhledem k výše uvedenému je třeba
nechat vypracovat změnu plánu odpadového
hospodářství Středočeského kraje tak, aby byl
v souladu se stávajícími předpisy a neškodil
jeho obyvatelům. Nová spalovna není potřebná a ani ČEZ ji k výrobě tepla nepotřebuje,
jak se jeho zástupci již několikrát vyjádřili.
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CO SE U NÁS DĚJE

VINOBRANÍ – KDE JE / NENÍ ZRUŠENO
VINOBRANÍ NA ZÁMKU
NELAHOZEVES

KRALUPY NAD VLTAVOU

Protidrogový vlak zastaví i na zdejším
nádraží  Šest stříbrných obrněných
vagónů. To jsou čtyři kinosály a osm interaktivních místností… a v nich příběh, jak
snadné je propadnout drogám a jak těžké
je se závislosti zbavit. Cílem vlakového
programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Díky zapojení
do reálného příběhu, emotivním situacím
a interaktivnímu přístupu dokáže program
zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad
nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Vlak projel již více než 150 měst naší republiky, Slovenska i Německa a projekt
navštívilo přes 150 tisíc lidí. A nyní zastaví
ve vlakové stanici Kralupy nad Vltavou ve
dnech 16. a 17. září.

LYSÁ NAD LABEM

„Natura viva“ letos jubilejní  Akce
je jedinou každoroční odbornou výstavou
tohoto typu v České republice, na níž
se soustředí takřka všechny významné
firmy podnikající v oborech myslivosti,
rybářství, včelařství a potřeb pro pobyt
v přírodě. Letošní výstava proběhne netradičně v náhradním termínu kvůli jarní
pandemii koronaviru ve dnech 20. až 23.
srpna. V komerční části výstavy si budou
moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a obchodníků koupit vše, co
pro pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a to i lovecké zbraně či rybářské náčiní. Chybět nebude ani
odborná literatura či výbava do přírody –
batohy, krosny, spací pytle, turistické oděvy, obuv a doprovodný program jako lesní
pedagogika – dětský svět, dále přehlídka
loveckých psů, sokolníci, trubači a vábiči,
a samozřejmě zazní i lovecká hudba.

BŘEZINĚVES

Přijďte si zatančit při dechovce 
Milovníci tohoto žánru si přijdou na své
v neděli 6. září 2020. Restaurace Trattoria Famiglia od 13 hodin bude hostit 4.
ročník Dechovkového festivalu. Vystoupí
hudební formace Žižkovanka, Malá muzika Nauše Pepíka a všechny milovníky
staropražským písniček potěší populární
kapela Šlapeto! Není tak pochyb, že kromě
poslechu si mnozí i zatančí a zazpívají.

MĚLNÍK

Ve městě přibydou nové kontejnery 
Město Mělník uspělo v žádosti o dotaci
na polopodzemní kontejnerová stání.
Jejich realizace není jednoduchá, protože
naráží na to, že v zemi je uloženo velké
množství inženýrských sítí. Proto se značná část vybraných lokalit ukázala jako nevhodná, přeložky jednotlivých sítí by si tak
vyžádaly mnohonásobně vyšší náklady.
V tuto chvíli se připravuje výběrové řízení
na zhotovitele šesti kontejnerových stání
v sídlištích, jejichž realizace je naplánována na příští rok. Celkové výdaje na akci
jsou předpokládány ve výši 5,1 milionu,
přičemž dotace z Operačního programu
životního prostředí činí 3,2 milionu korun.

Zakončete léto slavností vinobraní a ochutnejte jedinečná vína ze zámeckého vinařství v Roudnici nad
Labem.
V sobotu 5. září bude jedinečná příležitost ochutnat vynikající vína a burčák z Roudnického zámeckého vinařství.
A to není zdaleka vše. Během dne nebudou chybět aktivity pro celou rodinu včetně soutěže v pojídání vaflí, honby
za pokladem, či oblíbených tvořivých dílniček. Děti se
určitě vyřádí na skákacím hradě, nebo novém dětském
hřišti v předzámčí. A abychom konec léta řádně oslavili,
je nově pro návštěvníky připraven i večerní program až
do 22 hodin. Večerní sklenku burčáku či lobkowiczkého
vína zpříjemní vystoupení několika skupin v zámecké zahradě. A zazní muzika mnoha žánrů. Možno se tak těšit
na rock, pop, punkrock, blues a další...	
mar

MĚLNICKÉ VINOBRANÍ ZRUŠENO
Do příprav 82. ročníku, jenž se měl konat v sobotu 19. září, pořadatelé investovali v posledních dvou měsících mnoho času i energie. Jejich
výsledkem měl být program na celkem 21 místech rozesetých po celém
centru města.
Avšak 27. července vstoupilo v platnost mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví, podle nějž se zakazuje pořádat akce ve venkovních prostorách
(aktuálně) do 1 000 osob ve stejný čas na jednom místě, max. do 5 000 osob
rozdělených v pěti samostatných sektorech, mezi kterými lidé nesmějí přecházet.
Tak došlo k rozhodnutí Mělnické vinobraní v roce 2020 prostě zrušit. 82.
ročník Mělnického vinobraní se uskuteční 17. až 19. září 2021.
mar

ROUDNICKÉ VINOBRANÍ NABÍDNE BOHATÝ PROGRAM
V sobotu 12. září se zámecký areál v Roudnici nad
Labem opět zaplní stánky nabízející co nejširší nabídku darů vinic.
Chybět nebude burčák a pestrý sortiment rozličných
pochutin. Kromě toho návštěvníky čeká bohatý kulturní
program. Na třech hudebních scénách se vystřídá celá
řada kapel a muzikantů. Mimo hudebních vystoupení
to budou ukázky lidových řemesel, vystoupení šermířů.
Oficiální zahájení s příchodem průvodu praotce Čecha
připomene návštěvníkům a hostům, že se vinobraní
odehrává pod Řípem – pod památnou horou. Pro děti
je připravena celá řada pouťových atrakcí a rozličných
soutěží. Rovněž budou zpřístupněny vybrané zdejší kulturní památky. Zkrátka a dobře z bohaté nabídky si určitě
vybere každý…

POSVÍCENSKÉ VINOBRANÍ
V MÁSLOVICÍCH
Příznivci dobré zábavy a vína si v sobotu 5. září
opravdu přijdou na své. Čeká je velmi bohatý program složený z nejrůznějších soutěží, atrakcí a kulturních akcí.
Konat se bude i soutěž jedlíků posvícenských koláčů
a hroznů vína či běh s máslem. K vidění bude stloukání másla, korková dílna na špunty a drátenická dílna.
A že je to vinobraní, tak bude bohatý výběr dobrých vín,
burčáku i medoviny. Pro děti jsou připraveny atrakce
a divadelní představení. Od 19 hodin začne taneční zábava a na návsi proběhne od 22 hodin noční diskotéka.

LÍBEZNICE – POZVÁNÍ

NA DEGUSTACI DARŮ VINIC
Líbeznické vinné slavnosti 2020 se uskuteční v sobotu
5. září od 14 hodin na Mírovém náměstí.
Již tradiční akce přinese možnost ochutnat produkci od
předních českých, moravských i evropských vinařů, gastronomický zážitek i dobrou hudbu. Novinkou letošního
ročníku bude degustační soutěž. Přijďte si vychutnat den
plný skvělého vína, výborného jídla a příjemné hudby.
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INZERCE

STAVEBNÍ MATERIÁL
ZA LEPŠÍ CENY
NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ E-SHOP: WWW.STAVSEM.CZ

STAVSEM Mělník, s.r.o., Nádražní 3731, 276 01 Mělník
Tel.: 315 670 054, 731 583 092; e-mail: stavsem@stavsem.cz
Otevírací doba: Po-Pá 07.0–17.00 So: 08.00–12.00
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Ptejte se nás, na co chcete, my odpovíme na všechno  A kdo bude odpovídat? Dvě špičkové české komičky Iva
Pazderková a Adéla Elbel v jejich zbrusu
nové improvizační talk show se sebevědomým názvem „Všechno nejlepší“, ve
které se hlavně mluví a mluví. Mluvit
budou ale nejen ony – každá zvlášť i spolu, ale zejména se zvídavými diváky. Iva
a Adéla se opravdu nebojí vůbec ničeho,
takže se můžete ptát skutečně na všechno. Těšme se na mimořádný večer plný
improvizace, stand-upů a smíchu, který
se uskuteční v pátek 28. srpna v Letním
kině.

ZELČÍN

První dáma české country  Kdo by
neznal ty nejznámější písničky jako je
„Malý dům nad skálou“, „Dál jen vejdi“
či „Ó pane náš“. Ano, to je legenda naší
country scény Věra Martinová! Prvním
jejím úspěchem na hudební dráze bylo
druhé místo na festivalu Mladá píseň
v Jihlavě. Následovalo první profesionální angažmá v Orchestru Gustava Broma
a v letech 1982-1986 vystupovala s dívčí
countryovou skupinou Schovanky. Posléze se dala na sólovou dráhu s doprovodnou kapelou a vydala celou řadu desek.
Kromě muziky se také věnuje filmování,
natočila cestopis o Austrálii a Novém
Zélandu, a především malování olejů.
Do zdejšího ZOOPARKU přiveze své nejznámější hity i nové písničky. Laskavé
melodie vonící dálkami i dobrodružstvím
zde zazní v sobotu 22. srpna od 19 hodin.

ODOLENA VODA

Sbírkové dny pro Světlušku  I letos
je možno po celý měsíc září v městské
knihovně přispět libovolnou částkou do
speciální lucerny či zakoupit drobné
předměty jako například černé a bílé propisovačky, peněženky, záložky do knih či
náramky. Celý výtěžek tak poputuje Nadačnímu fondu Světluška, který pomáhá
dětem i dospělým s těžkým zrakovým
postižením. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat!
Pozvání na Vodolské pivní slavnosti  Na paměť vodolskému pivovaru
a zejména boje za tento pěnivý nápoj se
vždy předposlední zářijový víkend konají
Pivní slavnosti. Ten letošní již 7. ročník
proběhne v sobotu 26. září. Na Dolním
náměstí se od 15 hodin otevřou stánky,
kde se budou čepovat různé druhy tohoto
oblíbeného nápoje. Kromě jeho degustace na návštěvníky čeká i bohatý doprovodný program. Především to budou
opět oblíbené soutěže úzce spjaté s tímto nápojem. A to v točení piva na míru
a závod v rychlosti jeho vypití či vrhání
pivními tácky na dálku. Proběhle i lítý boj
o vodolské pivo a je pamatováno i na nejmladší návštěvníky. Pro ně je připravena
řada soutěží, her a atrakcí. Samozřejmě
nebudou chybět různé pochutiny, aby
bylo co zapíjet, a k dobré pohodě přispěje
i hudební produkce k tanci i poslechu.

POLICIE AKTUÁLNĚ

MŠENO – POŽÁR DOMOVA PRO SENIORY
Ve čtvrtek 13. srpna 2020 došlo
v obci Mšeno na Mělnicku v ranních hodinách k požáru místního domova pro seniory. Na místě
probíhala evakuace desítek osob
a zasahovaly všechny složky Integrovaného záchranného systému.
Při požáru objektu došlo bohužel
k úmrtí jedné seniorky. Evakuováno
bylo 74 osob, tři osoby byly ošetřeny na místě a jedna byla převezena
zdravotnickou záchrannou službou
do mělnické nemocnice. Příčinou
vzniku požáru se zabývají příslušníci Hasičského záchranného sboru.
Mělničtí policisté s hasiči spolupracují a zabývají se všemi okolnostmi
události. Případ je nadále předmětem
policejního šetření.

POLICISTÉ ŽÁDAJÍ VEŘEJNOST O POMOC
Kralupy nad Vltavou
Ve středu 29. července tohoto
roku přijali policisté Obvodního
oddělení Kralupy nad Vltavou trestní oznámení od Odboru životního
prostředí ve věci vytrhání a zničení
květin, které sloužily jako výzdoba
lávky v Kralupech nad Vltavou.

K uvedené události došlo pravděpodobně v nočních hodinách z 28.
na 29. července 2020.
Předběžná škoda byla vyčíslena
na 8 500 korun. Zatím neznámému
pachateli hrozí v případě prokázání
viny za přečin poškození cizí věci
až jednoletý trest odnětí svobody.

Policisté žádají občany, aby jakékoliv informace k případu, zejména
k osobě možného pachatele, sdělili na telefonním čísle 974 876 850,
případně využili linku 158.
por. Bc. Lucie Nováková
tisková mluvčí


VAŠE BEZPEČNÁ CESTA AUTOMOBILEM
V letních měsících vyjede na silnice mnohem více řidičů a dochází k častějším dopravním
nehodám, proto je velmi důležité přizpůsobit jízdu a rychlost
vozidla s ohledem na aktuální
dopravní situaci. Řidiči by měli
dodržovat pitný režim, aby se
jim za jízdy neudělalo nevolno
a neohrozili tak sebe nebo ostatní
účastníky silničního provozu. Při
delších cestách je zapotřebí dělat
pravidelné přestávky.
Samotné řízení vozidla je poměrně monotónní činností, a ačkoli
to zní nepravděpodobně, tělo v jedné pozici se unaví mnohem víc,
než se zdá. Když si k dlouhé cestě
připočítáte letní teploty, tak si řidič
může být jistý, že únava a ospalost
se dříve nebo o později dostaví.
Mnozí řidiči jezdí velice rádi
v noci. Noční jízda je velice lákavá, vyhnete se dopravním komplikacím a vysokým teplotám. Myslete však na to, že si narušujete svůj
pravidelný denní cyklus.
Nepodceňujte únavu!
Zastavte na nejbližším odpočívadle a zacvičte si, protáhněte se.
Krátkou rozcvičkou ztratíme maximálně 10 až 20 min. Zásadně se
nesnažte o povzbuzení kouřením či
jinými medikamenty. Pozor také na
poslech monotónní, příliš hlasité

hudby. Lepší variantou je poslouchat
pořady, které povzbudí vaši pozornost.
Jak vyzrát na únavu a šťastně
překonat dlouhou vzdálenost za
volantem?
• Při delších jízdách si každé dvě
hodiny naplánujte minimálně 15ti
minutovou přestávku.
• Nedostatek odpočinku se projeví
zhoršením soustředěnosti a prodloužením reakční doby.
• Pozor na dobu mezi 2. a 4. hodinou ranní i odpolední.
• Nejezte tučná jídla před jízdou
a během jízdy, vyvolávají ospalost
a únavu.

• Zajistěte si dostatečný přísun tekutin.
• Některé léky snižují pozornost
a zvyšují únavu – podrobně si prostudujte příbalový leták.
• Únavu neodstraníte otevřením
okna ani zvýšením hlasitosti rádia.
• Spolujezdec by měl pomáhat při
navigaci, nikoli spát, spánek je stejně
nakažlivý jako zívání.
• Další zajímavé informace naleznete na: www.ibesip.cz
Při jízdě autem je nutné dodržovat několik dalších pravidel. Jedním
z nich je i používání bezpečnostních
pásů. Více na: www.policie.cz
por. Mgr. Markéta Johnová

ilustrační foto
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INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY
NA KOKOŘÍNSKU OD 8. SRPNA 2020

V sobotu 8. srpna 2020 dochází
k integraci autobusových linek
v oblasti Kokořínska (oblast mezi
Mělníkem, Liběchovem, Mšenem,
Mělnickým Vtelnem a Všetaty).
Zavedeno bude 9 nových linek
(689 – 697), změněny budou stávající linky 474 a 668. Zrušeno bude
17 linek mimo systém PID. Provoz
autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského,
resp. Libereckého kraje.
Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník
– Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění
souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních
souběhů autobusů v relaci Mělník –
Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny
v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá.
Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti
Kokořínska zejména z Mělníka, kde
budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.
Připravovaný integrační projekt lze rozdělit na následující dvě
části:
z Oblast Liběchov – Kokořín
V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále
je rozšířen provoz na již stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje
v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň,
tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů
v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu
dochází také v pracovní dny večer,
o víkendech, a to celoročně.
Linka 691 zajistí obsluhu obcí
Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692
zajistí obsluhu obcí Šemanovice,

Sitné, Dolní Zimoř a Želízy. Část
spojů obou linek je vedena přímo do
Mělníka (především školní spoje)
a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra
Mělníka a také do Prahy. Linka 692
je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné
se z oblasti Šemanovic do Mělníka
dostat dvěma způsoby (přes Kokořín
nebo přes Liběchov). Provoz linky 692 společně zajišťují dopravci
ČSAD Střední Čechy a Kokořínský
SOK. Provoz linek 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy.
Linka 694 zajišťuje spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř –
Liběchov a provozuje jí dopravce
Kokořínský SOK. Na lince 694 jsou
zavedeny nové spoje v dopoledním
čase pracovních dnů.
Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se
podílejí oba již zmínění dopravci.
Na lince je rozšířen provoz zejména
v letním období z důvodu turistického potenciálu. Víkendové spoje
budou nově v provozu od dubna do
října. Linka je vedena v trase Mělník
– (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes
Lhotku je veden pouze 1 pár spojů
pro zajištění spojení pro školáky, a to
vzhledem k dostatečné obsluze této
oblasti železniční dopravou.
z Oblast Mšena
Oblast Mšena je v současné době
jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668
na trase Všetaty – Byšice – Mělnické
Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz
na této lince bude rozšířen o školní
spoje dopravce Kokořínský SOK
v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta
spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této
linky odstraněna, všechny spoje bu-

dou vedeny z/do Mšena, a to oběma
variantami jak přes Velký Újezd, tak
přes Stránku. Obsluha Kadlína bude
zajištěna novou linkou 690, která
bude ve Mšeně, případně Stránce,
navazovat na spoje z/do Mělníka.
Zavedena je nová významná
linka 696 v trase Mělník – Střemy –
Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje
v relacích Mělník – Mšeno, Mělník
– Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak,
aby nedocházelo k souběhům spojů,
avšak jsou nadále zajištěny školní
časy. Na lince je tak zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena
během celého dne. Dopravcem bude
především ČSAD Střední Čechy,
avšak část spojů zajistí Kokořínský
SOK. Na lince je zaveden provoz
letních víkendových spojů v trase
Mělník – Řepín.
V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto
linky zajišťují školní spojení z menších obcí v oblasti z/do Mšena, kde
dále navazují autobusové linky 695
nebo 696 do Mělníka nebo vlaky
v obou směrech Mělník a Mladá
Boleslav, ale také zajišťují nové pro-

pojení do sousedního Libereckého
kraje. To se týká linky 697, která
významně rozšíří spojení Mšeno –
Dubá – (Doksy). Kromě stávajících
školních spojů v relaci Mšeno –
Blatce, Tubož budou v provozu nově
3 páry spojů v pracovní dny v trase
Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou
v Dubé časově navázány na spoje linek IDOL z/do České Lípy.
Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno –
Doksy, jejichž provoz bude rozšířen
na období duben – říjen. V letních
měsících je část víkendových spojů
vedena kolem hradu Houska.
Tyto spoje navíc navazují v Doksech na osobní vlaky z/do České
Lípy. Sezónní víkendové spoje navíc ve Mšeně navazují na mezi turisty populární Kokořínský rychlík.
Linka 690 zajistí spojení Mšeno
– Stránka – Kadlín. Linka 693 je
vedena v trase Mšeno – Lobeč –
Nosálov – (Doubravice – Katusice)
a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno
– Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou
provozovány především dopravcem
Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou
zavedeny dva víkendové spoje, které
zajistí ČSAD Střední Čechy.
Zdroj: Město Mělník

MĚLNÍK POČÍTÁ S VYBUDOVÁNÍM
CHODNÍKU NA KOKOŘÍNSKÉ
Město Mělník počítá s tím, že vybuduje chodník s přechodem pro
chodce v Kokořínské ulici. Přechod pro chodce nelze zřídit bez projektové dokumentace a musí vést z pevného na pevný chodník.
Za tímto účelem byla zpracována projektová dokumentace, ke které byla
již vydána souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní zprávy a bylo
požádáno o vydání stavebního povolení. Komunikace je však v majetku Středočeského kraje, se kterým musí být uzavřeny příslušné smlouvy
a souhlasy se stavbou. Podle jasně daných pravidel jsou v současné době
tyto projednávány.
Zdroj: město Mělník
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NAPSALI NÁM

ROUDNICE NAD LABEM

AMERIKA V PODĚBRADECH

Na náměstí se opět sjedou veteráni 
Na zdejším Karlově náměstí si určitě přijdou na své všichni, kteří milují historická
vozidla. V sobotu 19. září se do Roudnice
nad Labem opět sjedou veteráni z různých koutů České republiky. Výstavu
připravuje dobrovolné sdružení přátel
historických strojů v čele s PhDr. Ondřejem Šedivým ve spolupráci s organizací
Říp, o.p.s. Je určena pro kategorie auto,
moto a speciální vozidla. K vidění budou,
kromě zajímavých automobilových a motocyklových pradědečků, též sportovní
a klasické vozy 60. a 70. let, americké
luxusní vozy i některá vozidla bývalého
východního bloku.

LÍBEZNICE

Sportovní dny v líbeznickém Areálu
zdraví  Spolek Stonožka Líbeznice zve
v sobotu 28. srpna od 9.30 na Areál zdraví na tradiční Líbeznický koloběh. Náplní
sportovní akce je závod dvojic, kdy vždy
jeden jede na kole a ten druhý běží. Na
celé trati se musejí alespoň jednou vystřídat. Samozřejmě je pamatováno i na děti.
Pro ně je připraven od 12.30 orientační
závod.
V neděli 6. září od 14 do 18 hodin je
v Areálu zdraví připraveno sportovní odpoledne. Děti ve věku 1–15 let se mohou
těšit na sportovní soutěže o ceny, jízdu na
ponících, cukrovou vatu a další potěšení.

ROZTOKY U PRAHY

Den seniorů  Poslední prázdninovou
neděli 30. srpna od 14 hodin se zdejší
Náměstí 5. května rozezní hudbou i divadelním představením. Nejprve to budou
„Písničky pro pamětníky“ v podání Vlaďky a Jaroslava Drdových, lidové písně
zazpívají místní děti, no a o divadlo se
postarají Eva Hrušková a Jan Přeučil.
Bude možno si i zasportovat ve stále populárnější hře mezi seniory, v petanque.

LHOTKA U MĚLNÍKA

Pozvání na Volejbalový turnaj  Každoročně již od roku 2003 se ve Lhotce
na přelomu srpna a září koná volejbalový
turnaj. Akce probíhá na asfaltovém hřišti, turnaje se průměrně účastní 5-6 smíšených týmů, což znamená, že v týmu musí
hrát nejméně dvě ženy. Osmnáctý ročník
se uskuteční 5. září od 8.30 hodin.

ODOLENA VODA

Vzhůru na Radovič!  Tak je nazván
originální velocipedový výlet na rozhlednu
Radovič u Velvar v sobotu 29. srpna. Odjezd bude od Klubu Aero v Revoluční ulici
305 v Odoleně Vodě (sraz před vchodem
z ulice Komenského) v 9 hodin. Předpokládaný návrat se předpokládá na 17. hodinu.
Trasa výletu: Odolena Voda – Úžice – Zlosyň – Všestudy – Hleďsebe – Uhy – Velvary – Velká Bučina – rozhledna Radovič
– Lešany – Kralupy nad Vltavou – Chvatěruby – Zlončice – Postřižín – Odolena
Voda. 38 kilometrů pohodové cesty s jistě
skvělými zážitky, na které bude možno
vzpomínat!

Koncem července jsem navštívila s rodinou půvabné lázeňské město
Poděbrady. Krásu tohoto města a vše, co s ním je spojeno, obdivuji již
léta. Proto se tam dnes i s rodinou pravidelně vracíme. Když jsme byli
na tradiční procházce po kolonádě, všimly si děti další dominanty města,
kterou tvoří překrásné obří vyhlídkové kolo. Tak jsme se tím směrem
vydali a cca za 5 minut jsme se ocitli v Americe…
Nedaleko nádraží jsou umístěny úžasné atrakce, které přirozeně
doplňují další možnosti zábavy pro
příchozí z řad turistů i obyvatel
Poděbrad. Překvapila mě nejen
kvalita atrakcí, ale i nezvyklá čistota a uspořádání celého prostoru.
Pochopitelně absolutní dominanci
tvoří obří vyhlídkové kolo, které
měří údajně úctyhodných 34 metrů
a umožňuje návštěvníkům shlédnout
z ptačí perspektivy část lázeňského
města, včetně zmiňované kolonády.
Na své si přijdou i milovníci adrenalinu, kteří se mohou nechat vystřelit katapultem až do oblak. Já
jsem byla ohromena pouhým zhlédnutím akce a za nic na světě bych
tuto zkušenost nechtěla zažít. Za to
můj manžel a 13ti letý syn si tuto
zábavu nenechali ujít. Je pravdou,

že oba měli po absolvování tohoto
zážitku ještě několik minut roztřesené nohy. Dcera přes povzbuzování
manžela i syna však tento zážitek
zcela rezolutně odmítla. Náš nejmladší syn (3 roky) si užíval na překrásném dětském kolotoči a následně s manželem si pak dopřál několik
jízd na úžasném autodromu i na
horské dráze. Nesmím opomenout
i skvělé nafukovací hrady, skluzavky a vodní nádrž s nafukovacími
koulemi, které se i s dětmi pohybují na hladině a které si můj tříletý
Patrik okamžitě oblíbil. Velmi mě
překvapil i přístup obsluhujících ke
všem návštěvníkům. Všichni byli nesmírně vstřícní a milí. Pochopitelně
jsme si nenechali ujít ani chuť tradiční cukrové vaty a další pamlsky,
které k podobným akcím patří.

AUTA A MAŠINY

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy připravilo ve spolupráci
se soukromým sběratelem Ladislavem Suchánkem výstavu mapující
vývoj hraček, konkrétně autíček a vláčků větší části druhé poloviny
20. století.

Výstava Svět hraček je určena nejen dětem, ale také dospělým, kteří si
v dětství hráli právě s takovými hračkami, které si na výstavě mohou připomenout. Pro děti je připraven dětský koutek. Zastoupena je celá škála
produkce hraček – osobní a nákladní auta, skútry, bojová vozidla a tanky,
ale také například kosmická vozidla fantaskního vzhledu. Výstava reflektuje časovou chronologii, takže se návštěvníci mohou seznámit s poválečnými bakelitovými modely, oblíbenými plechovými stroji a později
preferovanými plastovými výrobky. Na své si tak zde až do konce ledna
příštího roku přijdou „kluci“ všech generací.

Asi po 2,5 hodinách skvělé zábavy
jsme z přilehlého parkoviště, které je
mimochodem zdarma, odjížděli plni
dojmů a zážitků. Dle obsluhujícího
personálu budou atrakce v provozu
nejméně do konce srpna tohoto roku.
Ještě bych měla vysvětlit ten příměr
s Amerikou. Nedávno jsem navštívila americké město Tampu na Floridě. Tam jsem se cítila podobně.
Kvalita atrakcí i přístup personálu
k návštěvníkům mně právě připomněl atmosféru, kterou jsem zažila
v Poděbradech. Jsem ráda a určitě
ne pouze já, že i v oblasti „pouťové
zábavy“ se blýská na lepší časy a že
i v tomto oboru začínáme být zcela
srovnatelní se světem…
Jeden rozdíl však mezi americkým
a českým přístupem, při provozování
tohoto druhu zábavy, přece jenom je.
V Tampě zaplatíte při vstupu jednorázově 20 USD a pak máte všechny
atrakce v ceně. To pochopitelně neplatí u výherních atrakcí, které si
hradíte samostatně. Možná, že by
stálo za úvahu tento model vyzkoušet i u nás. Podle mého názoru by
tento způsob úhrady mohl ještě více
zatraktivnit tento druh zábavy. I když
ceny za atrakce nebyly nijak přemrštěny a byly ve srovnání o něco
nižší, než jsme zvyklí, přece jen bych
uvítala raději jednotné vstupné,
abych již nemusela počítat s tím, že
se nevejdeme do připraveného rodinného rozpočtu.
V každém případě, děti i my, jsme
byli návštěvou Poděbrad nadšeni
a určitě si dokonce prázdnin tento
zážitek zopakujeme. Rozhodně doporučuji návštěvu Poděbrad každému. Pokud však máte děti, tak je
určitě nepřipravte o zážitek, který
se nabízí hned u poděbradského nádraží.
Vaše Michaela, Mělník
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GLOSA K BESEDĚ
NOVODOBÉ PŘEPISOVÁNÍ DĚJIN V TELEVIZI BARRANDOV
Poslouchal jsem besedu v televizi Barrandov, které se zúčastnil primátor Prahy Hřib, starosta Prahy 6 Kolář a starosta Řeporyjí Novotný. Dozvěděl
jsem se tam celou řadu neobjektivních hodnocení dějin a skutečností, které se udály ve druhé světové válce, při osvobození Prahy a v dalším období
po ukončení druhé světové války.
V první řadě bych chtěl jednoznačně odmítnout zdůvodnění pana
Koláře, starosty Prahy 6, na veřejném zasedání, proč byla odstraněna
socha maršála Koněva, který pravděpodobně vadí některým přepisovačům dějin. Ti by nejraději nahradili
tuto sochu sochou vlasovců nebo sochou bratří Mašínů, kteří zavraždili
naprosto nevinné lidi.
Nad hodnocením výše jmenovaných pánů je potřebné se podrobněji
zamyslet, pan Kolář a pan Novotný
tvrdili, že maršál Koněv hrubě potlačil maďarské povstání v roce 1956.
Pokud jde o maďarské povstání,
chtěl bych zdůraznit, že to byly hortiovské fašistické skupiny, které toto
povstání vyvolaly. Ty bojovaly po
boku divizí SS a Wehrmachtu proti
Sovětskému svazu a proti ostatním
státům okupovaným Německem. Je
nutné zdůraznit, že v Maďarsku byl
fašismus za druhé světové války výrazně zastoupen ve vládních kruzích
a sami maďarští hortiovští fašisté se
podíleli na vyhlazování Židů, Romů
a politicky nepohodlných občanů
Maďarska, takže jejich obhajoba
není myslitelná bez podrobné analýzy skutků, které vykonávali. Osobně
jsem se v roce 1956 zúčastnil, hned
po ukončení vojenské akademie, jako
zástupce velitele dělostřeleckého oddílu. Byli jsme rozloženi 800 metrů
od maďarských hranic. Tak jsme se
dozvídali zvěrstva, která byla vykonávána kontrarevolučními živly,
zaměřené na funkcionáře maďarské
socialistické strany, státní policii,
policejní funkcionáře, funkcionáře
národních výborů a celou řadu dalších činitelů Maďarska. Zvěrstva,
která páchali, jsou neomluvitelná.
Nejenže stříleli nepohodlné občany
a funkcionáře, ale páchali na nich

zvěrstva, např. tím, že jejich hlavy
dávali na ploty, tam kde bydleli. Maďarská kontrarozvědka nás denně
informovala o situaci, která se děje
v Maďarsku. Tato zvěrstva byla zastavena tím, že maďarští vládní činitelé požádali o pomoc s likvidací
kontrarevoluce v Sovětském svazu,
v čele armádní skupiny byl maršál
Koněv. Měli jsme možnost osobně
pozorovat, jak maďarští kontrarevolucionáři prchali a nebyli schopni se
postavit na odpor.
Skupiny kontrarevolucionářů se
snažili dostat přes hranice Slovenska do Rakouska, což se jim naší
zásluhou nepodařilo. Maďarští
kontrarevolucionáři zavraždili přes
60 tisíc lidí. Pokud jde o zásah Rudé
armády, šlo jen o místně použité
zbraně proti skupině kontrarevolucionářů. Maršál Koněv se nepodílel
na vraždění maďarských občanů,
tak jak to dělala kontrarevoluce, ti
kteří to tvrdí, lžou za účelem přepisování dějin. Poslouchal jsem pana
Novotného, jak mluvil o maršálu
Koněvovi jako o bezvýznamném generálu, který toho podle něj mnoho
nedokázal.
Gesta pana Novotného vypadala,
při popisování generála, jako by ho
pustili z Bohnic. Tito tři experti na
přepisování dějin ani neví, že maršál
Koněv dostal nejvyšší státní vyznamenání Spojených států amerických,
Británie, Francie, Itálie a dalších
desítek států. Pokud alespoň trochu
známe dějiny druhé světové války,
nemůžeme do éteru televize Barrandov vysílat takovéto nesmyslné
a hloupé názory. To jen dokazuje, na
jaké úrovni tyto tři osoby znají dějiny
před druhou světovou válkou a její
průběh, kdy fašistické Německo obsadilo téměř celou Evropu.

NAPSALI NÁM
REAKCE NA ČLÁNEK
Reakce na článek: Jak se žije dětem v „ údolí!“ uveřejněný v červnovém
čísle Mělnicka.
„Trvalí obyvatelé a chalupáři z obce Osinalice byli překvapeni článkem: Jak
se žije dětem v „ údolí!“. Článek líčí idylický provoz statku v Osinalicích.
Skutečnost je taková, že provozování turistické ubytovny v malé chalupářské
obci je pro ostatní domy zatěžující.
Statek je celoročně pronajímán k různým akcím, někdy s velkým počtem
účastníků. Některé akce jsou, jak je popsáno v článku, s rytmickou hudbou
(jsou v článku vyjmenovány). Na provoz hudby, někdy i do pozdních hodin, si
občané z Osinalic opakovaně stěžovali. Přes příslib majitelů, že se v objektu
nebude bubnovat, jsou akce s rytmickou hudbou provozovány nadále.
Závěr článku o údajné závisti a nepochopení považují obyvatelé Osinalic
za pomluvu. Navrhujeme, aby někdo statek, (který byl opravován z dotací)
navštívil a zajímal se o to, jak je provozován.“ 
Dana Nováková

Podivuji se nad tím, jak primátor
Prahy a dvojice starostů hodnotili
úlohu vlasovců při osvobozování
Prahy. Vlasova armáda velmi dobře posloužila fašistickému Německu, neboť její divize bojovaly vedle
Wehrmachtu a divizí SS a podílely
se na vraždění občanů Sovětského
svazu, Ukrajiny, Běloruska a Polska. Nikdy jsem neslyšel, že by někdo z jejích vojáků chtěl bojovat
proti fašismu. Samozřejmě si byli
velice dobře vědomi před 5. květnem 1945, že jejich éra společně
s fašistickým Německem skončila.
Proto několik stovek vlasovců najednou změnilo svůj vztah k Wehrmachtu a začali se hlásit do řad
povstalců k osvobození Prahy.
Jestliže toto některý politik vydává
za objektivní realitu, že vlasovci
pomáhali osvobozovat Prahu, tak
je nutné jej považovat za člověka,
který nemá potřebné znalosti, vědomosti a schopnosti.
Vystoupení těchto tří pánů v televizi Barrandov jen ukázalo na úroveň jejich myšlení a jejich schopnost
posuzovat objektivní realitu v dané
době. Jejich vystoupení na této deba-

tě naznačilo neofašistické tendence,
které se u některých našich politiků
v posledních letech objevují i tím,
že se zúčastňují sjezdů Landsmanschaftu v Německu, kde jsou mnohdy
vznášeny i požadavky na zrušení Benešových dekretů, které byly vydány
na základě rozhodnutí velmocí bojujících proti fašismu, poválečnému
uspořádání v Evropě. Není divu, že
se v Německu objevují tyto tendence
v poslední době i u některých vládních činitelů.
Beseda výše uvedených činitelů
v televizi Barrandov mě přiměla, alespoň velmi stručně, se vyjádřit k názorům, které zde byly předneseny,
a s kterými může jen těžko normální
člověk souhlasit. Věřím, že kdyby se
občanů ptali televizní komentátoři
na jejich stanoviska k uvedené besedě, že by byla totožná s mými.
Zároveň bych chtěl zdůraznit, že
k podobným besedám by televize
Barrandov měla přizvat ty, kteří uvedenou oblast znají a mohou velice
snadno oponovat názorům a stanoviskům, které zde tato skupina přednesla.
doc. PhDr. Emil Vašíček, CSc.

Firma INET INterEkoTechnik spol, s.r.o.
hledá zaměstnance
na plný úvazek na pozici:

DĚLNÍK PŘI ZPRACOVÁNÍ FOLIÍ Z PVC
Speciální kvalifikační požadavky
nemáme – zaučíme.

Nabízíme:

● nástupní plat 23.000 Kč
s možností pracovního postupu,
● ● dodatkovou dovolenou 5 dnů,
● ● příspěvky 50 % na dovážené obědy,
● bonusy za těžkou práci.
Sídlo firmy:
obec Bosyně 11 , Vysoká u Mělníka
Kontaktní osoba: Monika Nováková, personalista firmy
Telefon: 605 255 740
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VELVARY

„Natvrdel“ letos skutečně v novém 
V krásném prostředí přírodního koupaliště Malvaňák se v sobotu 19. září uskuteční již 13. ročník velvarského (nejen)
hudebního festivalu. A letos opravdu
v nových kulisách. Návštěvníci se mohou
těšit na nový prostor lehké dřevostavby
zvané Účko. Již od odpoledne si každý
bude moci přijít si zahrát s celou rodinou
dřevohry, vyzkoušet discgolf, zhlédnout
divadelní představení či žonglování
s ohněm i bez, anebo jen tak posedět,
popít, vykoupat se, a poklábosit si… Od
17. hodin začne vlastní hudební program.
Vystoupí kapela Total Vokal, dále to bude
Už jsme doma, Timudej, Los Žonglos,
Quanta Kytek či Michal Hecht.

20. DIVADELNÍ FESTIVAL „ZA VODOU“
Kralupský divadelní spolek Scéna zorganizoval v období „koronavirového uvolnění“ již 20. ročník festivalu
(nejen) amatérského divadla s názvem „Za vodou“. Uskutečnil se na louce u řeky Vltavy pod tamním
turistickým centrem iCafé.

LIBČICE NAD VLTAVOU

Memoriál Jiřího Pospíšila  Sbor
dobrovolných hasičů Libčice II – Letky
vznikl v červnu 1882 a jeho činnost trvá
bez přerušení do dnešních dnů. Vždy na
počátku září pořádá „Memoriál Jiřího
Pospíšila“, jehož 27. ročník se uskuteční
v sobotu 5. září. Tradiční soutěž v požárním sportu proběhne na náplavce u libčického přívozu od 10 hodin. Oddíly hasičských sborů předvedou svojí zdatnost
a připravenost k záchraně materiálních
hodnot a samozřejmě i lidského života.

ZLONČICE

Přijďte na Zlončické veselí  Hřiště
za místní Staročeskou hospodou ožije
v sobotu 28. srpna čilým ruchem. V půl
desáté bude zahájen turnaj v nohejbalu.
Na návsi pro změnu odstartují běžecké
závody. Nejprve ti nejmladší poběží běh
kolem návsi a v pravé poledne se vydají
na start Běhu Zlončickou roklí dospělí
závodníci. Kromě sportovního klání bude
i doprovodný program zejména pro děti,
kteří se tak rozloučí s prázdninami. Čeká
na ně kromě oblíbeného malování na obličej i řada atrakcí v podobě skluzavky či
skákacího hradu, a chybět nebude ani pohádkové představení. Pro všechny bude
připravena řada stánků s různým zbožím
a nezbytným občerstvením. Celá slavnost vyvrcholí taneční zábavou ve Staročeské hospodě či za příznivého počasí
přímo pod kaštany za touto hospůdkou.

TUHAŇ

Sbohem prázdniny na rybách  V takovém nějakém duchu proběhne sobota
29. srpna. Od desáté hodiny v areálu
Myslivecké chaty v Červených Pískách
je připraveno pro školáky i předškoláky
zábavné odpoledne. A navečer si přijdou
na své všichni ti, kteří s oblibou sedí
s pruty na břehu a čekají až jím zabere…
Uskuteční se Noční rybářské závody na
Kačáku. V 19 hodin zde proběhne prezentace účastníků, kteří se následně posadí
na břeh a budou celou noc čekat na vydatný úlovek. Ten se vyhodnotí v osm
hodin ráno a vítěz obdrží celou kýtu
vepřového. A tak „Petrův zdar“ a potom
„hurá do školy“. 
mar

V programu vystoupili členové Divadla Radar/Hrobeso, kteří uvedli v
plenéru „Pověsti pro štěstí“. Divadlo Boršč Kralupanům rozličného
věku předvedlo hru „Tučňáci aneb
Život na ledových pláních manželství“, tentokrát ve velkém stanu.
Jednalo se o autorský pořad s čechovovskými motivy a manželskými klauniádami.
Organizátoři přichystali i workshopy a knižní bazárek. Uskupení
pražských divadelníků Geisslers
Hofcomoedianten
předstoupilo
před početné diváky v prostoru

V přírodním amfiteátru pod oblouky kralupského Masarykova mostu
se uvedlo divadlo Geisslers Hofcomoedianten divadelním kusem, který
byl kompilací řady současných i fiktivních sond do lidského života.
Foto: her
mezi stromy s hrou „Láska ke třem
pomerančům“.
K večernímu představení v šapitó připravilo známé pražské divadlo „Vosto5“ snímek z jevištní
rozhlasové reportáže o objevu zapadlé ostravské kapely. S hudební
„kometou“ na zataženém nebi hluboké normalizace bylo v uvedené
divadelní hře „Proton“ propleteno

i nevídané množství osudů současných hudebníků. Festival zakončilo
tradiční vystoupení diskžokeje Psycho.
Kralupané se mohou těšit na další
akci s názvem „Scéna Fest“, který
se bude konat v divadelní klubovně
v sídlišti Kralupy – Lobeček v zadní
části traktu Kulturního domu Vltava
v neděli 18. října 2020.
her

JAROMÍR 99 V MĚLNICKÉ GALERII
Český výtvarník, komiksový tvůrce, zpěvák, skladatel a kytarista je originální osobností české výtvarné
a hudební scény, vlastním jménem Jaromír Švejdík je od roku 1989 členem jesenické kapely Priessnitz,
pro níž skládá většinu textů.
V roce 2004 stál u nového hudebního projektu Umakart, s nímž vydal
debutové album Jaromir 99 & The
Bombers. Dále působí v hudební
formaci Kafka Band, která zpracovala do audiovizuální podoby
dvě knihy Franze Kafky „Zámek“
a „Amerika“. Kromě muziky je autorem mnohých komiksů, z nichž
je možno jmenovat především trilogii „Alois Nebel“, z něhož vznikl
stejnojmenný film režiséra Tomáše
Luňáka, jehož projekce se uskutečnila i v rámci Mělnického kulturního léta.
Z dalších komiksů možno jmenovat „Zátopek“ či životní příběh bratří Mašínů s názvem „Zatím dobrý“,
který se stal okamžitě bestsellerem.
Dále také ilustroval román Olgy
Tokarczuk „Svůj vůz i pluh veď
přes kosti mrtvých“ a je autorem
letošního vizuálního pojetí projektu
„Do práce na kole“.
V mělnické Galerii Ve Věži je
možné zhlédnout výběr z jeho nejvýznamnějších prací. A to výtvar-

nou kolekci, které dominuje série
velkoformátových portrétů FACE
TO FACE. Tato série je charakteristická kontrastním střídání černých
a bílých ploch a hrubou výtvarnou
stylizací. Portréty představují postavy z výše zmíněné komiksové
trilogie „Alois Nebel“. Další částí
vystavené kolekce jsou tisky ze
stěžejních komiksových knih zmí-

něného Franze Kafky či komiksu
„Zátopek...když nemůžeš, tak přidej!“ a uzavírají ji ukázky z volné
tvorby tvořené technikou paper
cut, což je vyřezávání a vystřihování obrazu do papíru.
Tuto skutečně neobvyklou výstavu, která byla slavnostně zahájena koncem července, bude možno
zhlédnout až do 27. září.
mar
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LOUČENÍ S LÉTEM
KOSTELEC NAD LABEM

z Hola, hola škola volá…
Žáčkové zdejší školy zamíří do
školy, která doslova září novotou.
Dokonale skrytá před zraky všech
občanů města vyrostla totiž na místě
bývalých dílen a školního pozemku
krásná a moderní, novotou zářící
i vonící přístavba školní budovy. Výsledek několikaletého snažení všech
interesovaných stran bude možno uvidět při slavnostním otevření
školy, které se uskuteční v pondělí
31. srpna od 13 hodin a samozřejmě
1. září, kdy přivítá zdejší školáky.

KRALUPY NAD VLTAVOU
z Dům dětí a mládeže slaví…
Je to již dvacet let, co se zdejším
nejmladším občanům otevřely brány tohoto objektu. A to je již důvod
k velké oslavě. Ta se uskuteční v sobotu 12. září od 10 do 16 hodin na
Palackého náměstí. Pro všechny je
připraven bohatý kulturní program.
Těšit se tak mohou na vystoupení
skupin Čiperové a Lumpína, dále se
představí písničkář Michal Horák,
určitě pobaví Klaun Pupa, a chybět
nebude Markéta Wagnerová a její
hosté. Připraven je i skákací hrad,
kuličky, dílničky pro děti a mnoho
dalších lákadel pro děti i dospělé.
S Městskou policií Kralupy si bude
možno zastřílet z praku a samozřejmě chybět nebude spousta dobrot
v podobě sýrů, uzenin i sladkostí
jako jsou pralinky, cukrová vata či
palačinky. Celou akci moderuje Aleš
Švarc z radia Relax.

z Sbohem prázdniny…
Čas her, cestování a poznávání
různých dobrodružství pomalu končí
a škola volá! Tak je namístě se s nimi
rozloučit. A to samozřejmě vesele.
Takže poslední srpnovou sobotu, 29.
srpna se od 10 do 13 hodin místní
sokoliště zaplní školáky, pro něž je
připravena spousta zábavy. Kromě
skákacího hradu, autíček a malování na obličej je zde čekají sportovní
soutěže či různé hry. Zhlédnout mohou ukázky práce hasičů a obdivovat
zdatnost zdejších sportovců. Samozřejmě chybět nebude něco dobrého
na zub. Jestli tomu nebude počasí
nakloněno, nic se neděje, je připravena i „mokrá varianta“ v areálu ZŠ
Komenského. A právě zde si budou
moci zájemci rovněž prohlédnout
novou přístavbu zdejší školy.

Dvořákovo gymnázium a SOŠE
v Kralupech nad Vltavou

přijme na plný úvazek od 1. 9. 2020

KVALIFIKOVANÉHO
UČITELE/UČITELKU
S APROBACÍ FY/MA, FY/ICT,
NEBO MA/ICT.
Nabízíme přátelské prostředí, benefity
z FKSP, možnost získání služebního bytu.
Své životopisy zasílejte na
e-mail: herainova@dgkralupy.eu
nebo volejte tel.: 315 727 311

ROUDNICE NAD LABEM

z Projektový den pro žactvo
Prázdniny skončily a nastávají
opět školní povinnosti. Aby byl tento
nástup trochu ulehčen, otevře se na
začátku školního roku v pátek 4. září
Galerie moderního umění školním
skupinám všech věkových kategorií.
Výtvarné dílny, animace a workshopy připraví studenti Katedry výtvarné kultury PF UJEP v Ústí nad
Labem a Ateliéru VÝTVARKA.
V prostorách výstavního sálu, ve
výtvarném ateliéru a v parku před
galerií bude několik stanovišť, která
mohou žáci a studenti ve skupinách
navštívit a postupně se vystřídat
v různých činnostech. 
mar
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PARK MIRAKULUM: OTEVŘENO!
Od poloviny března jsme všichni zažívali situace, které jsme si ještě v únoru ani v nejmenším nedokázali představit. Neplánovanou prodlouženou zimní přestávku jsme v parku Mirakulum využili k celé řadě vylepšení.

RODINNÝ PARK MIRAKULUM
PÁR DAT A ČÍSEL Z PARKU

	Zábavně-naučný park není určen pouze dětem, jeho
	Park byl otevřen v září 2012, měl rozlohu zhruba
předností je, že nabízí zábavu celé rodině – najdesedm hektarů a první stavbou v něm byl hrad. Ten se
te zde lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny
stal jeho symbolem. Postupně se rozrostl na dnešních
a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolé10 hektarů a dvě stě atrakcí.
začky a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici.
	Za dobu existence parku prošlo jeho branami více
Od léta 2015 také Vodní svět a oázy s vodními hříčnež milion návštěvníků.
kami.
	Přes zimu je park zavřený, navštívit ho můžete vždy 	Autorem všech atrakcí je kolektiv parku Mirakulum,
od dubna do října.
za vizuální podobou stojí výtvarnice Lucie Kozelská.
	V parku je 870 metrů podzemních chodeb – podzemJejich nápady realizují mimo jiné i odsouzení z nedaní chodby najdete pod Hradem, v Lesním městě, kde
leké věznice Jiřice.
je jich nejvíce (310 metrů), či v areálu Gaudí.
	V parku celoročně pracuje do 30 lidí, v sezoně pak
	2539 metrů čtverečních parku zabírají gastrozóny.
přibývá několik desítek brigádníků.

10 HEKTARŮ ZÁBAVY
PRO
RODINU
Rodinný
Park CELOU
MIRAKULUM,
Topolová 629, Milovice
OTEVŘENO OD DUBNA DO ŘÍJNA
Ve středočeských Milovicích
Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice, okres Nymburk

www.mirakulum.cz

Jejich společným jmenovatelem
je zvyšování komfortu pro rodiny
s malými dětmi. „Herní zóny pro
nejmenší jsme pomocí plůtků uzavřeli tak, že je z nich jediný východ,
který navíc vždy směřuje k lavičkám
či přilehlým gastroprovozům, kde
mohou rodiče chvíli odpočívat.
V gastrozóně U Hotovek přibude během sezony hrací dům pro nejmenší, v němž si děti mohou vyzkoušet
nejrůznější profese od policisty přes
zdravotní sestřičku až po učitele,“
popisuje novinky Jiří Antoš, majitel
parku.
„V budově dílniček dokončují
práce naši malíři a dali tak tomuto
prostoru úplně novou tvář. Jak se jim
to povedlo, posuďte sami.
V naší minizooo jsme jako každoročně přivítali několik přírůstků
a pro všechny „zbloudilce“ jsme
uprostřed parku zbudovali obří kompas, který může být ideálním místem
srazů těch, co se náhodou nebudou
moci najít.
Během uplynulých měsíců se nám
po dlouhých jednáních konečně
podařilo získat pozemky sousedící
s parkem. Mirakulum se tak dočká
výrazného rozšíření a zdvojnásobení
své plochy. Díky tomu přibude celá
řada atrakcí.“
z Do Mirakula bez obav! Na
Mirakulum se žádná z nově zavedených opatření proti šíření
coronaviru nevztahuje a můžete
nás navštívit bez omezení, jak jste
zvyklí. Přijďte se podívat třeba na
výstavu soch z Galerie ocelových
figurín Praha, která je nyní k vidění v našich dílničkách.
„Denně probíhá čištění všech
prostor, které slouží návštěvníkům,
se zvláštním důrazem na sociální
zařízení. K tomuto účelu používáme
dezinfekční prostředky s virucidním
účinkem. Sociální zařízení navíc
každou noc dezinfikujeme ozónem.
Všechna občerstvení jsme vybavili
ochrannými plexiskly. Návštěvníkům je všude k dispozici dezinfekce,
ochranu úst a nosu, dezinfekci rukou
a ochranné rukavice lze zakoupit
v naší prodejně suvenýrů,“ vypočítává některá z opatření Jiří Antoš
a dodává: „Doplněk Návštěvního
řádu parku, který vznikl pod odborným dohledem středočeských hygieniků a jsou v něm uvedena všechna
další opatření, je k dispozici na našem webu. Věříme, že dodržováním
těchto nařízení tuto situaci společně
zvládneme.“
Otevřeno denně od 10:00 do 18:00
Vstupné prodáváme online i na
pokladně.
Fota: Archiv Mirakulum
Více na www.mirakulum.cz, na
www.facebook.com/ParkMirakulum
nebo na https://www.instagram.
com/park_mirakulum
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OBEC TIŠICE
VYHLAŠUJE ZÁMĚR PRONÁJMU

RESTAURACE NA HŘIŠTI
k provozování hostinské činnosti. (Sportovní 306, Tišice – Chrást)

Předmětem pronájmu bude
restaurace se společenským sálem
a související prostory.
Kromě zajištění běžné hostinské činnosti je nutné počítat se
zajištěním občerstvení pro větší množství rozmanitých kulturních,
sportovních a společenských akcí v průběhu celého roku.
V areálu se nachází letní kino,
multifunkční hřiště, dětské a fotbalové hřiště.
Návštěvnost dle typu akce, např. zábavy cca 180 lidí,
Den obce cca 1500 lidí.
Lhůta pro doručení písemných nabídek na Obecní úřad Tišice,
Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice, končí 7. 9. 2020 v 10:00 hodin.
Pronájem možný od 1. 11. 2020.
• Nabídka musí obsahovat jméno, adresu, tel. kontakt zájemce, cenovou nabídku měsíčního
nájemného, zkušenosti v oboru a podnikatelský záměr.
• Obec bude preferovat nabídku, jejíž součástí bude záměr zajištění pravidelné nabídky
teplých jídel.
• Nabídku doručte v zalepené obálce s nápisem „NABÍDKA – pronájem restaurace Na Hřišti“.
• Prohlídku předmětného objektu lze po dohodě (tel. 315 696 025) uskutečnit individuálně.
• Obec si vyhrazuje právo nepronajmout restauraci žádnému ze zájemců.

KULTURA
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DVA NAHATÝ CHLAPI V KRALUPECH
Skvělé herecké obsazení, skvělá režie i výborně napsaná hra! Z takového spojení může vzniknout jen velmi
atraktivní představení. Již ten název napovídá, o co půjde. Bláznivá komedie „Dva nahatý chlapi“ francouzského dramatika Sébastiena Thiéryho vyprodává i pařížská divadla.

Seriozní advokát, věrný manžel a
otec dvou dětí se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou
z práce. Ani jeden netuší, jak se do
této situace dostali. A tak dva úplně
nazí muži jsou na stejné lodi, protože
ani jeden netuší, jak se tam dostal.
Příchod Alainovy ženy celou věc
dále komplikuje a Kramer dělá vše
možné i nemožné, aby své manželství zachránil. A tak začíná dlouhá
cesta hledání a zjišťování...
V režii Antonína Procházky, který
je pověstný svou precizností, smyslem pro humor i velmi osobním
přístupem k hercům, se divákům
představí Martin Zounar, Martina
Randová, Martin Kraus a Daniela
Šinkorová.
Martin Zounar a Martin Kraus,
kteří ztvárňují hlavní postavy, si
nemohli vynachválit výběr kolegů.
„Musím říct, že mě ta hra velmi
baví, hraje se ve čtyřech a jsem rád,
že jsem se seznámil a mám možnost
hrát s Martinem Krausem,“ prozradil Martin Zounar.
Není pochyb, že se v kralupském
kulturním domě Vltava neméně pobaví i diváci, kteří sem zamíří v úterý
15. září ve 20 hodin. 
mar

JIŘÍ SUCHÝ VYSTOUPÍ V MĚLNÍKU

Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, scénograf a kostýmní
výtvarník, a navíc ředitel divadla. A to určitě není ještě všechno. Především legenda české kultury,
která ovlivnila několik generací. To je Jiří Suchý! A právě on i se svým ansáblem vystoupí v Mělníku!
Tato mimořádná hudební událost se měla uskutečnit v rámci cyklu „Nalaďte si na jazz“ již 20. dubna
v Divadelním sále Masarykova kulturního domu. Avšak známé okolnosti tomu bohužel zabránily.

A tak se můžeme těšit na ten náhradní termín v úterý 15. září od 19
hodin. Kromě „principála“ se zde samozřejmě představí Jitka Molavcová
za doprovodu Orchestru divadla Semafor pod vedením Jiřího Svobody.
Jiří Suchý, polovina z autorské
dvojice Suchý&Šlitr, je znám především jako zpěvák, textař a herec. Divadlo, které založili, se stalo
v šedesátých letech kultovní scénou
české kultury a na vstupenky se stály
stometrové fronty. Většina písniček
napsaná autorskou dvojicí zlidověla
a dodnes se mnozí interpreti české
popmusic k jejich odkazu hlásí.
Herečka a především zpěvačka Jitka Molavcová nastoupila do
Divadla Semafor v roce 1970, kde
zpočátku zpívala v originále zejména francouzské šansony. Hlavní role
přišla v hrách „Smutek bláznivých
panen“ a „Faust“, díky níž Jiří Suchý
definitivně našel jevištního partnera
a od té doby tvoří nerozlučnou uměleckou dvojici. Nejslavnější je samozřejmě spojení Jonáš – Melicharová.
Tímto jsou zváni všichni, kteří
mají rádi humor a písničky geniální
autorské dvojice, na tento jedinečný
koncert. Není třeba ani připomínat,
že zde zazní písničky, které provází již celé generace jako například
„Pramínek vlasů“, „Klokočí“, „To
všechno odnés čas“, „Jó, to jsem ještě žil“, či „Blues pro tebe“…
mar
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opět otEVŘENo

INZERCE

NoN stop

pravidelné
pokerové turnaje
46 vlt, americká ruleta
black jack
a další karetní živé hry
coffee lounge

luxusní prostředí
skvělý servis občerstvení

www.forbesmelnik.cz
Nová 209 (Liďák), 276 01 Mělník, tel.: 604 60 20 30
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána.
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KOŠÍK PLNÝ POHODY

PROGRAM FESTIVALU
SEIFERTOVY KRALUPY 2020

25. ROČNÍK FESTIVALU POEZIE A PŘEDNESU
z

PÁTEK 18. ZÁŘÍ, VELKÝ SÁL KD VLTAVA

z

SOBOTA 19. ZÁŘÍ

16:30 	Slavnostní zahájení festivalu poezie a přednesu starostou
Markem Czechmannem
Přehlídka vítězů dětské recitační soutěže za přítomnosti herců Evy Hruškové
a Jana Přeučila
19:00 	Bláznovy zápisky
Ve hře založené na zápiscích z Gogolova života jedinečným způsobem exceluje mistr českého slova Jan Přeučil.
Vstupné: 150,-/ 120,- senior, student
14:45
Pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta, kralupský hřbitov
Pietní zastavení u hrobu J.Seiferta za přítomnosti herečky Valérie Zawadské.
Hudební doprovod v podání žáků a pedagogů ZUŠ v Kralupech nad Vltavou.
16:00
Vyhlášení vítězů autorské literární soutěže, velký sál KD Vltava
Vítězné práce recituje Valérie Zawadská, hudební doprovod bude v režii básníka, skladatele a hudebníka Karla Plíhala a jeho kolegy Petra Fialy.
19:00
Modré snění s Georgem Gershwinem, velký sál KD Vltava
Koncert věnovaný skladbám legendárního George Gershwina se ponese
v duchu jeho nejznámějších skladeb. Jedinečné provedení zaručuje i komorní
nástrojové obsazení , které u tohoto repertoáru zvláště vynikne a s výrazným
sopránem Pavlíny Senič dá jednotlivým skladbám něžné vyznění. Gershwinovy silné hudební motivy, které jsou známy širokému spektru posluchačů, jsou
zárukou koncertu určeného širokým vrstvám různých věkových kategorií.
V pořadu se přestaví:
• Felix Slováček st. – saxofony, klarinety, moderování
• Felix Slováček jr. – saxofon, klarinet, zpěv
• Pavlína Senič – zpěv
• Vjačeslav Grochovskij – klavír
Vstupné: 350,-/ 320,- senior, student
Festival se koná za finanční podpory Středočeského kraje a města Kralupy
nad Vltavou.
Festival podpořili: IBG Česko s.r.o., SOFTLINK,
VARIANT, AUTO KRALUPY a.s.
Změna programu vyhrazena.

BLÁZNOVY
Vynikající herec Jan Přeučil a klasik ruské
literatury Nikolaj Vasilijevič Gogol – dva
Mistři na jednom jevišti. Oba jsou mistry
slova a dokonalého vykreslení postav a postaviček nejrůznějších charakterů.
Oba se opět potkávají po neuvěřitelných
padesáti letech, kdy Jan Přeučil poprvé
exceloval v této dramatické komedii, která
diváky všech generací nejen oslovuje, ale
i fascinuje svým pojetím spojení slova, hudby a osudu.
Hra, jež je založená na zápiscích z Gogolova života, dává Janu Přeučilovi možnost
fantasticky ztvárnit příběhy lidiček směšných
až k pláči a politováníhodných k popukání,
zobrazit ostré kontury charakterů, vykreslit romantismus obrácený v žert, než se i v parodii
prosadí nepřízeň osudů řízená často démony
a běsy…
Hrdinou je malý ušlápnutý úředníček, který ve snaze vzepřít se daným životním pod-

Reliéf s podobou
básníka
Jaroslava Seiferta
od Vladimíra Preclíka

Za dobu uplynulých 25 let, co se v Kralupech periodicky koná festival Seifertovy Kralupy, navštívila tuto kulturní přehlídku celá plejáda českých
osobností – herců, spisovatelů, básníků, hudebních interpretů, skladatelů,
malířů, sochařů a dalších umělců. Ti zanechali svou stopu nadlouho v paměti kralupských účastníků festivalu. Jedním z četných účastníků festivalu byl několikrát i Vladimír Preclík. Tento významný český sochař, malíř,
řezbář, spisovatel a vysokoškolský pedagog vytvořil pro festival symbolické
dílo – reliéf s podobou básníka Jaroslava Seiferta. Ta byla až dosud umístěna
v někdejším prezentačním klubu tamního chemického podniku na výrobu kaučuku ve čtvrti Cukrovar, v síni pojmenované básníkovým jménem.
Seifertova skulptura našla své místo v kralupském muzeu. 
mar

ZÁPISKY
mínkám podléhá stále více tlaku obludných představ, až
se dostává do blázince, neboť se vydává za španělského
krále. Novela je pojata jako hrdinův monolog, který se
v souladu s rozkládající se psychikou stále více deformuje do tematické tříště a fantasmagorických útržků
vět a slov. Bláznovy zápisky na malé ploše shrnují nejlepšího Gogola.
„Velice mě těší, že jsem byl osloven k tomu, abych se
k tomuto skvělému, i když velmi těžkému Gogolovu dílu opět vrátil, nicméně musím říct, že jsem to
nedávno hrál v Ústí nad Orlicí a byl jsem potěšen,
jak byli diváci nadšeni, jak reagovali, a že se jim to
líbilo. Ono to téma je totiž tak nesmírně nadčasové
a zároveň tak současné, až se to zdá neuvěřitelné,”
říká o představení, které je fascinující svým pojetím,
spojením slova, hudby a osudu Jan Přeučil.
Toto nezapomenutelné představení, ve kterém opět po půl
století jedinečným způsobem exceluje mistr českého slova Jan
Přeučil, se uskuteční v rámci festivalu „Seifertovy Kralupy“
v pátek 18. září od 19 hodin v kulturním domě Vltava.

mar
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INZERCE

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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VAŘÍME ZDRAVĚ
NEJLEPŠÍ LETNÍ KOLÁČ
z Ingredience na koláč
• 180 g mouky (1:1 hladká a celozrnná pšeničná)
• 1/2 lžičky sody
• 1 lžička prášku do pečiva
z vinného kamene
• 120 g třtinového cukru
• 120 g másla pokojové teploty
• 1 lžička mleté vanilky
• 2 vejce pokojové teploty
• 200 g kefíru nebo jogurtu
• 300 g sezónního ovoce
z Na posypání
• 2 lžíce třtinového cukru
• 1 lžíce mleté skořice
• 2 lžíce plátkových mandlí
z Na servírování
• zakysaná smetana, řecký jogurt
nebo šlehačka

z Postup
1. Předehřejte troubu na 180 °C a vyložte si dno dortové formy o průměru 2–25 cm pečícím papírem. Boky
formy vymažte tukem.
2. Do mísy přesejte všechnu mouku, prášek do pečiva, sodu, špetku
soli. Přidejte cukr, vanilku, vejce,
kefír, rozpuštěné máslo a jen krátce
a lehce promíchejte. Snažte se těsto
nepřepracovat.
3. Těsto přesuňte do formy, rovnoměrně rozetřete a rozdělte na vrch
ovoce. Vše posypejte skořicí, třtinovým cukrem a mandlovými lupínky.
4. Koláč dejte péct do trouby na 30
minut do zlata. Servírujte ho klidně
ještě teplý se lžičkou zakysané smetany, jogurtu nebo se šlehačkou.

Zdroj: www.kitchenette.cz

TŘI TIPY NA VÝLET
ROMANOV / LEDČICE / BENÁTKY NAD JIZEROU
z Bludiště u Romanova
Trasa je součástí Cinibulkovy
cesty, na které zhlédnete to nejhezčí
z okolí Mšena. Celý okruh má 9 km,
varianta je vhodná pro děti, i když
je potřeba více rukou, dále se dozvíte
proč.
Jdeme od rozcestí Na Rovinách
(nacházející se za Romanovem, tam
lze i zaparkovat, je tam plácek tak na
cca 5 aut) po zelené severním směrem. Po chvilce narazíme na žlutou
a pokračujeme po žluté severním
směrem, přejdeme silnici a po několika metrech začíná malé skalní
bludiště s názvem Bludiště. Scházíme dolů a procházíme skalami pod
úrovní terénu. Prolézáme skalami
(doporučuji jedny ruce na jedno dítě)
občas po žebříku nebo po schodech,
touláme se skalami a probádáváme
jeskyně a převisy, je to celkem nenáročné, až ke konci, kde je taková malá feratta bez jištění, cca 4 m
vysoká skála s vysekanými schody

Bludiště u Romanova

a řetezem. Tam se prostě musíme
vyšplhat (nebo se vrátit stejnou cestou zpět). Po výstupu na skalku pokračujeme po žluté podél silnice zpět
k rozcestí. Přestože je bludiště malé,
je nádherné a délkou vyhovující dětem.
z History park Ledčice
History park Ledčice je příjemné
místo, které nabízí poučení i zábavu
pro celou rodinu. Zajímavým a poutavým způsobem přibližuje práci
archeologů a život v pravěku. Provedou vás zasvěcení archeologové,
kteří poskytnou výklad i mnohé rady.
Nejlepší na tom totiž je, že si spoustu
věcí můžete vyzkoušet sami a zjistit,
jak byl život v pravěku těžký. Můžete si zkusit pomocí kamenů „umlít“
mouku – a vzít si ji domů, pokud se
vám povede nějakou vyrobit, můžete
si trochu zapatlat s keramickou hlínou, zkusit vykřesat oheň, obrousit
kámen za pomoci jiného kamene,

History park Ledčice

utkat něco na tkalcovském stavu
nebo zastřílet z luku. Starší však
možná ještě více nadchne vyzkoušet
si práci archeologa, například hledat
za pomoci detektoru kovů na poli
ukryté poklady nebo odkrývat za
pomoci štětečku pod hlínou ukryté
kostry s milodary.
Pro ty nejmenší je tu připravené
pořádné pískoviště ve tvaru hradiště,
dřevěné bludiště, dřevěná houpačka
pro menší děti, chovají zde slepice
a ovce. Je možný přístup s kočárkem, parkovat se dá přímo u areálu
a do Ledčic jezdí autobus. Venku je
nádherný výhled na blízký Říp.
History park má jak turistickou
známku, tak turistickou vizitku.
Více informací na www.historypk.cz
z Muzeum hraček v Benátkách
nad Jizerou
V Benátkách nad Jizerou ve Středočeském kraji se k nebi vypíná
zámek ze 16. století s nádhernou

sgrafitovou fasádou, jenž je domovem místního Muzea hraček. Muzeum bylo otevřeno v roce 1999 a dnes
si náštěvníci v jeho stále se rozšiřujících sbírkách mohou prohlédnout
hračky z let 1860–1945, a to nejen
z Evropy, ale také z Asie nebo Ameriky či Japonska.
K vidění jsou tady plechová autíčka, vláčky, koňská spřežení a parní
stroje, panenky nebo naprosto jedinečná sbírka 40 dětských šicích
strojků. Teprve nedávno muzeum
zakoupilo zajímavou kolekci japonských panenek a pokojíčků, které
doplnily do posledních detailů zařízené několikaposchoďové domečky.
Za pozornost pak určitě stojí velké,
1,5 metru vysoké a bohatě zdobené
ruské kolo, nebo náměstíčko s desítkami chodících figurek.
Muzeum hraček je otevřeno od
dubna do října.
Více informací na
www.muzeumhracek.webpark.cz

Muzeum hraček v Benátkách nad Jizerou
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PÁR NOVINEK Z NATÁČENÍ
KDYŽ SE V KRALUPSKÉ CHEMIČCE A JEJÍM OKOLÍ NATÁČELO
I když Kralupy nad Vltavou se svým industriálním horizontem, tvořeným stříbřitými kolonami chemického komplexu na výrobu kaučuku,
plastů a provozy na zpracování ropy, nezdají někomu příliš malebné,
přesto, a nebo právě proto, se zde natáčelo i několik filmových snímků.
Připomeňme si například reprízovaný třináctidílný seriál uvedený pod
názvem „Okres na severu“. Námět
a scénář vytvořil Jaroslav Dietl. Natáčel se v posledních rocích sedmdesátých let minulého věku. V některých dílech seriálu jako statisté
účinkovali kralupští chemici včetně
největší „masové“ schůzovní scény
v tamní závodní jídelně. Ve filmu
se prolínají záběry fabriky s několika komíny, destilačními kolonami
atd. Auta s hlavními protagonisty
projížděla ulicí Mostní ve směru na
most T. G. Masaryka. Okolí komunikace je v porovnání se záběry na
filmovém pásu dnes mnohem zelenější díky masivní výsadbě listnáčů.
Tendenční seriál se odehrával v prostředí pracovníků okresního výboru
KSČ v severních Čechách.
Dalším filmovým dílem na pokračování, který se natáčel i přímo
v „kulisách“ chemického podniku,
byla pohádková „Arabela“ známá
i v zahraničí, hlavně v Německu.
Režisérem byl Václav Vorlíček. Dětský československý seriál byl natočen v roce 1979 až 1980. Chemický

poloprovoz tehdejšího Výzkumného
ústavu syntetického kaučuku Kralupy sloužil jako dekorace názorné
ukázky výbuchu jedné z výroben.
Měli ji na svědomí podle scénáře
herci Vlastimil Brodský (král) a Jiří
Sovák (kouzelník Vigo), kteří se nemohli vrátit bez pomoci kouzelných
rekvizit (prsten, plášť, létající kufr
atd.) zpět do Říše pohádek – a museli začít opravdu fyzicky pracovat.
V provozu ale nešťastně rozbili
ocelovou tyčí obří skleněný reaktor
s nějakou agresivní kapalinou – a to
mělo za následek sérii ničivých výbuchů.
Kromě uvedených epizod se následně v Kralupech od března do
konce května 2014 točil celovečerní
film Kobry a užovky. Zpodobněni
v něm byli sourozenci, mladí herci
Kryštof a Matěj Hádkovi. Snímek,
v němž byli zastoupeni zaměstnanci chemického podniku v početném
sboru asi stovky statistů, se odehrával v řadě míst intravilánu města
Kralupy.
V budově někdejšího prezentačního klubu kralupského chemického

Snímek z castingu statistů na celovečerní film Kobry a užovky v Kralupech. 
Foto: her
komplexu se konaly i četné kulturní
akce. Jednou z nich byla ojedinělá
výstava známého malíře, grafika
a ilustrátora Adolfa Borna (1996).
Adolf Born si vybral vernisáž výstavy jako součást o něm tehdy natáčeného dílu seriálu „Gen“.
Premiéra osmidílného seriálu,
jehož některé epizody se natáčely
úplně naposledy právě v Kralupech

(a redakce měsíčníku Mělnicko na
něj již zjara článkem upozornila),
byla odložena až na podzim 2020
z důvodu virové pandemie. Je o hypotetickém prapravnukovi génia Alberta Einsteina. Záběry pro uvedený
seriál se před rokem natáčely i na
kralupském koupališti v sídlištním
celku Lobeček. Nechme se tedy za
pár měsíců překvapit. 
J. Herain

stromů mají nejvíce křehké dřevo
slivoně.

poškozené letorosty nebo takové,
které obrazily ze země mimo vymezenou plochu.

RADY DO ZAHRADY

SRPEN NA ZAHRADĚ
z Trvalky kvetou jako o závod.
Sušit můžeme téměř všechny části
rostlin (květy, listy, stonky, semeníky, plody atd.). Důležité je správné
načasování sklizně, protože jinak
při sušení dochází ke znehodnocení
materiálu (květy odkvetou i při sušení, semeníky se rozpadnou, atd.).
K sušení využijeme teplou, dobře
větranou a tmavou místnost například, půdy, kůlny a pod.
z Z hlíznatých rostlin rozkvétají
kromě jiřinek i zahradní mečíky.
Protože jsou květenství těžká,
může být prospěšná vhodná opora.
Květy jsou velmi vhodné k řezu
a můžeme z nich vytvořit opravdu
ohromné kytice. Aby dlouho vydržely ve váze, řežeme je v době, kdy
začínají rozkvétat první poupata.
z Truhlíky osázené balkónovými
rostlinami stále na plno kvetou.
Kromě zalévání a přihnojování
musíme také hlídat výskyt houbových chorob. Za teplého a suchého
počasí se objevuje padlí, za vlhka
plíseň šedá. Koncem měsíce můžeme začít s odebíráním řízků pro
uchování matečných rostlin přes

zimu. Týká se to především fuchsií,
pelargónií a některých vegetativně
množených letniček.
z V plném proudu je sklizeň modrých peckovin.
Jsou to především v tuto dobu
zrající švestky a pološvestky. Čerstvé plody se vyznačují vysokým
obsahem minerálů, vitamínů a zvláště antioxidačních látek, které působí významně proti stárnutí buněk.
Dbáme na optimální termín sklizně,
aby ovoce bylo již zcela vyvinuté,
vybarvené, ale přitom ještě pevné,
nerozměklé, což je důležité při jakékoli přepravě. Nerovnoměrně zrající
odrůdy sklízíme postupně probírkou.
Pokračujeme v doplňkovém letním řezu bujně rostoucích stromů
jádrovin. Účinky tohoto zásahu
byly již několikrát popsány.
Pokračujeme v základním řezu
peckovin tak, abychom tuto práci
zvládli do konce srpna. Při pozdějším termínu řezu peckoviny špatně
hojí rány a jsou napadány klejotokem.
Včas podpíráme stromy přetížené úrodou, aby se nerozlámaly větve nebo celé koruny. Z ovocných

z Dokončujeme očkování jabloní,
hrušní, slivoní, třešní, višní a meruněk, naposledy pak broskvoní. Koncem měsíce lze zkrátit letorosty broskvoní, na nichž jsou diferencována
(vytvořená) květní očka jako základ
úrody pro příští rok.
z U maliníku plodícího převážně
v červenci odřežeme těsně u země
odplozené dvouleté výhony (začínají žloutnout), jakož i slabé,

z V době dozrávání hroznů může
docházet k napadení šedou hnilobou révy vinné. Hrozny jsou pokryty šedým povlakem houby a velmi
rychle klesá jejich kvalita. U pozdních odrůd lze provést ošetření
fungicidy, u raných odrůd je vhodná
sklizeň. Proti velmi silnému napadení zálistků plísní révy vinné (peronosporou) zasahujeme především
měďnatými fungicidy.
red
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DÉŠŤ TURISTY NEODRADIL
Když se v sobotu dva dny před tradiční turistickou akcí Mělnický hrozen spustil vytrvalý
déšť, neočekávali pořadatelé, že se letošního ročníku účastní 170 opravdových turistů.
Letošní ročník byl zároveň jarním srazem turistů Středočeské oblasti náhradou za dubnovou Okoř.
Ten se neuskutečnil kvůli zdravotní karanténě. Účastníci si tradičně vybírali z pěti pěších
a dvou cyklotras. Nejdelší pěší na 50 kilometrů zavedla nejzdatnější turisty na Kostelíček před
Jestřebicemi, provedla je pod jestřebickými a mšenskými Pokličkami krásným Kokořínským
údolím do Lhotky a odtud kolem skalního bytu do cíle. Ti, kteří zvolili trasu na 36 kilometrů,
zavítali přes Želízy a Vysokou k rybníku Harasov a odtud spolu s nejdelší trasou do cíle.
Díky špatnému počasí si vybralo trasu na 50 kilometrů jen 6 účastníků a trasu 36 kilometrů
8 účastníků. Počet zúčastněných zachraňovali účastníci kratších tras. Ta na 25 kilometrů
zavedla turisty do Liběchova. Obě nejkratší trasy na 11 a 16 kilometrů vedly bezprostředním
okolím Mělníka. Počasí opravdu nepřálo cyklistům, a tak na kratší trasu 40 kilometrů vyrazili
jen 3 účastníci. V cíli obdržel každý diplom, butonek akce a sladkou odměnu. Zároveň také dostal účastnický list a butonek jarního srazu turistů Středních Čech. Protože byl Hrozen zařazen
také do Středočeské desítky, byla možnost zakoupení turistické vizitky.
Nejstarším účastníkem byl pan František Znamenáček z Říčan, který ve věku 92 let zdolal
trasu na 11 kilometrů. Stejnou trasu si vybrala v doprovodu rodičů i šestnáctiletá Jaroslava
Říčařová a 11 kilometrů stačilo i nejvzdálenějšímu účastníku Herbertu Šenkerkovi z Ostravy.
Poděkování pořadatelů patří za finanční příspěvek mělnické radnici a za příspěvek na Oblastní
sraz turistů i Středočeskému kraji. Dík patří také personálu Blatecké hospody za přípravu
občerstvení pro zmáčené účastníky. Akce se podle zápisů v kronice líbila, a tak se s mnohými
setkáme 26. června 2021 na 38. ročníku.
 Jan Soukup

SP RTOVNÍ P ZVÁNKA
I. A TŘÍDA SKUPINY B – PODZIM
Utkání hraná doma:
• 29. 08. 2020 10.15 hod. FC Mělník – Fotbal Hlízov
• 12. 09. 2020 10.15 hod. FC Mělník – TJ Záryby
• 26. 09. 2020 10.15 hod. FC Mělník – TJ JAWA Divišov
• 10. 10. 2020 10.15 hod. FC Mělník – SK Slovan Poděbrady
• 24. 10. 2020 10.15 hod. FC Mělník – SK Rejšice
• 07. 11. 2020 10.15 hod. FC Mělník – Sokol Pěčice
• 21. 11. 2020 10.15 hod. FC Mělník – SK Sokoleč
AGRO ČR Pohár SKFS
• 16. 09. 2020 16.30 hod. FC Mělník – Sokol Hřebec
• 26. 10. 2020 14.30 hod. FC Mělník – TJ Sokol Klecany
Místní derby
• 28. 11. 2020 13.30 hod. FC Pšovka Mělník – FC Mělník
V. N.

NA FESTIVALU SPORTU VYHLÁSÍ
I SPORTOVCE ROKU 2019
První zářijový čtvrtek se od 15 hodin na půdě ZŠ Na Výsluní bude konat Festival sportu. Jedná se o jeden z největších rodinných sportovních
svátků v Brandýse nad Labem, který je organizován za podpory města.
V letošním, již 36. ročníku, si mohou děti i dospělí vyzkoušet mnoho sportů
na jednom místě, nebudou chybět tradiční sporty, které mají v Brandýse
dlouhodobou a úspěšnou historii. Vedle stálic v podobě fotbalu, basketbalu,
florbalu a šermířů se však představí i zcela nové a zajímavé sporty. Rodiče,
kteří ještě váhají, na jaký kroužek přihlásit své děti, zde mají jedinečnou
příležitost se seznámit s programy jednotlivých klubů. Nedílnou součástí
akce budou také sportovní exhibice či různé soutěže pro děti o hodnotné
ceny. Opět bude k dispozici skákací hrad pro nejmenší a další zajímavé
atrakce. Samozřejmostí je zajištění bohatého občerstvení. Součástí celé této
akce bude i slavnostní vyhlášení Sportovce roku 2019, jenž muselo být
přeloženo z původního březnového termínu. 
mar
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VZPOMÍNÁME
Dne 8. září 2020
uplyne smutných 20 let,
co nás navždy opustila naše
drahá maminka, babička, prababička

Dne 26. srpna 2020
si připomeneme dva roky od chvíle,
kdy nás opustil

pan Vladimír Fiala
z Jelenic.

paní Irenka Vaněčková
z Daminěvsi.

Kdo jste ho znali,
vzpomeňte spolu s námi.
Manželka, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.
Kdož jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Mnoho vzpomínek máme
mamko na Tebe,
stále v srdci je nosíme.
Život měla jsi ráda,
přesto odešla jsi tak mladá...

Jak těžké je hledat slova,
aby vyjádřila smutek náš.
Vzpomínky vracejí se znova
a bolest nezahojí ani čas.
Už nikdy dětem neporadíš,
vnoučata nepohladíš,
odešel jsi jak vánek,
když zajde do polí, jen vzpomínky
a stopy Tvé práce zůstaly.

Dne 31. července 2020
uplynulo již 5 let od doby, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, manželka a sestra

Dne 7. září 2020 si připomeneme
nedožité 70. narozeniny

VÁCLAVA FUKSY
z Hořeních Vinic.

paní Vlaďka Hofírková
z Lužce nad Vltavou.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
BENDA s.r.o.

S láskou vzpomínají dcera Jana, synové Josef a Mirek, manžel Karel,
sestra Milena a vnoučata Milan, Jakub a Amálie.

Dne 7. srpna 2020
jsme si připomněli nedožitých 75 let

pana Václava Chmelaře,
soukromě hospodařícího zahradníka
ze Stránky.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Kompletní pohřební služby,
při ztrátě Vašeho nejbližšího
• Pohřby z obřadních síní, z kostelů,
z domu smutku nebo dle Vašeho přání
• přímo u hrobu na hřbitově
• bezobřadní kremace

Najdete nás na adrese:
MĚLNÍK, Pražská 381
(nad Průmyslovou školou)

převozy zesnulých nonstop

732 660 706  725 818 886

Více informací naleznete na našich webových stránkách:

www.pohrebnisluzbabenda.cz

Čas neúprosně letí
a bolest v srdci zůstává,
slzy v očích Tě neprobudí
a domov prázdný zůstává.
Dne 27. července 2020
uplynulo 20 let od úmrtí

pana Antonína Bradáče
z Velkého Borku.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 15. srpna 2020
uplynuly čtyři roky od úmrtí
našeho milovaného manžela,
otce a dědečka,

pana Josefa Kowandy.
S láskou vzpomínají
manželka Hana,
syn Petr
a vnuci Petr a Josef.
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www.petrotrans.cz

LÉKAŘ,
KTERÝ
LÉČÍ
SRDCEM
Renomovaná rodinná lékařská společnost hledá novou posilu

PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
DO ORDINACE V NERATOVICÍCH
Jsme přesvědčeni, že kvalitní lékařskou péči s osobním přístupem
a respektem si zaslouží každý.
Našich lékařů si vážíme, a proto u nás využívají moderní a plně vybavené
ordinace. Za jejich práci a především pomoc nabízíme čistého 750Kč/hod.
Dále naši lékaři mají:
•
jedinečnou příležitost k profesnímu růstu, včetně podpory dalšího
vzdělávání
•
výrazně individuální přístup
•
svobodnou volbu svých ordinačních hodin i výše úvazku
•
nezávislost v rozhodování o léčebných postupech, lécích a přístrojovém
vybavení
•
k dispozici naše smluvní konziliáře z řad specialistů i zkušených praktiků
•
podpůrný tým, který plně přebírá péči o komunikaci s pojišťovnou,
úřady, i případné stížnosti či administrativu

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

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

 MZDA až 56.000 Kč + stravné
 Příspěvky na penzijní připojištění
 Roční odměny
 Poukázky na odběr pohonných hmot
 5 týdnů dovolené  Moderní vozový park
 karta MULTISPORT pro zaměstnance i rodinné příslušníky

Požadavky:

Rádi přivítáme i lékaře v před atestační přípravě nebo z jiných oborů.
V akreditované ordinaci je zkušená a ochotná zdravotní sestra.

 ŘP sk. CE ( praxe min. 1 rok)  Školení ADR

Na Vaše dotazy či zájem bude pružně reagovat p. Hejhalová, tel.
608 763 664, e-mail: personalni@vseobecnylekar.cz.

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

www.vseobecnylekar.cz

PRODÁM SENÁŽ
Z JARNÍHO JEČMENE,

INZERÁT mělnicko 100 X133 mm.indd 1

mléčná zralost, cca 100 balíků
cca 110 cm průměr.
V Byšicích.
Telefon: 608 735 481

PRODÁM
JARNÍ JEČMEN, 30.07.2020

přechod na bio, bez chemie,
proto s trochou plevele.
Byšice, pytle či volně.
Krmný.
Telefon: 608 735 481

11:45:00

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

STAROŽITNOSTI MĚLNÍK

Výkup starých věcí do r. 1970, i celé pozůstalosti.

Platba hotově. Telefon: 720 406 817.

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

EVŽEN ZAVADIL

osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz
pojišťovny a Allianz penzijní společnosti
Optimalizace pojištění a poradenství
Zajištění výhodných hypotečních a spotřebitelských úvěrů

Palackého 134/9, Mělník
Provozní doba: po–čt 9.00 –13.00
pá
9.00 –13.00

13.45–18.00
13.45–15.00

asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil
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STŘECHY KOMPLET,
TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE, ALTÁNY
A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE.

Střešní pohotovost: 777 661 683, 777 663 987,
Poptávku posílejte na e-mail: salusstavebni@gmail.com
facebook: salus s.r.o. instagram: salus_stavebni_s.r.o

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ MĚLNÍK MLAZICE
nově otevřeno pro veřejnost
– půjčovna dětských kol pro jízdu v areálu
– občerstvení pro návštěvníky
OTEVÍRACÍ DOBA

ČERVENEC – SRPEN

PONDĚLÍ – NEDĚLE

9 – 12 / 14 – 18
Adresa hřiště: Karoliny Světlé 595, Mělník
Provozovatel: Technické služby města Mělníka / www.tsmelnik.cz
Ilustrace: freepik.com

