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LHOTKA 2016 POJEDENÁCTÉ

        VRTULNÍK BUDE SLOUŽIT I STŘEDOČECHŮM

Oba společně ve středu 27. dubna 
2016 navštívili sídlo letecké zá-
chranky na letišti Václava Havla 
v Praze - Ruzyni. „Od letošního 
dubna na základě smlouvy, kterou 
jsem s paní primátorkou podepsal, 
provozujeme leteckou záchrannou 
službu společně. Středočeský kraj 
hradí polovinu nákladů. Počítá-
me s tím, že provoz Zdravotnické 
záchranné služby Středočeského 
kraje se zvýší až o několik milionů 
korun. Jsme připraveni tyto navý-

šené náklady zaplatit,“ říká hejt-
man Miloš Petera. 
 Samotný provoz vrtulníku hradí 
na základě smlouvy s provozova-
telem Ministerstvo zdravotnictví 
ČR. Na letištní ploše stojí připra-
vené vrtulníky značek Bell a Euro-
copter, které jsou schopné v krátké 
době přiletět na kterékoliv místo 
v Praze a ve středních Čechách. 
V pohotovosti jsou rovněž pilo-
ti a zdravotničtí záchranáři, kteří 
mají v helikoptérách k dispozici 
špičkové lékařské vybavení. „Vlo-
ni letecká záchranka startovala 
z pražského stanoviště celkem k 
522 případům. Nejčastěji letečtí 
záchranáři zasahovali při doprav-
ních nehodách. Zraněným na stře-
dočeských a pražských silnicích 
jsme vloni pomáhali více než 300 
krát,“ vysvětlil ředitel středočeské 

záchranky Martin Houdek, který 
zároveň dodal, že o dohodu se 
pokoušely středočeská a pražská 
záchranka již několik let, ale te-
prve se změnou vedení pražské 
záchranky se podařilo vzájemnou 
smlouvu o spolupráci realizovat. 
„To, že nyní provozujeme leteckou 
záchrannou službu společně, ne-
smírně zrychlilo poskytování po-
moci. Doposud středočeští operá-
toři museli nejprve volat na praž-
ský dispečink, tam se spojili s letiš-
těm, a pak volali zpět. Nyní odpad-
la zbytečná, až několikaminutová 
prodleva. Naši záchranáři tak zís-
kali tolik potřebný čas, který může 
rozhodovat o životě zraněných,“ 
doplnil hejtman Miloš Petera.        

   Bc. Petra Effenbergerová
ZZS Středočeského kraje

tisková mluvčí

informuje
O tom, jak funguje společná letecká záchranná služba Prahy a Středočeského  kraje se  přišli přesvěd-
čit primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová a hejtman Středočeského kraje Miloš Petera. 

Velmi chladné počasí Kokořínska přivítalo ve dnech 26. 4. – 27. 
4. 2016 účastníky 11. ročníku Celostátní soutěže v první pomoci 
pro SZŠ Lhotka 2016. Snad všichni hosté a hlavně reprezentanti 
19 zdravotnických škol Čech a Moravy pořádající SSZŠ Mělník 
už odpustili, že byli nuceni přibalit zimní bundy, čepice a rukavice.

Ona jen noc v táborové chatičce 
při mrazivých teplotách je sama 
o osobě dobrodružstvím a testem 
zdravotní odolnosti. V roli porotců 
se již tradičně objevili zaměstnan-
ci ZZS a oddělení intenzivní péče. 
Velký zájem vzbudil i doprovodný 
program z řad nezištných dobro-
volníků a Integrovaných záchran-
ných složek. Trasa soutěže i letos 
probíhala lhoteckým lesem. 
 Na prvním stanovišti řešili sou-
těžní čtyřčlenná družstva pomoc 
při vážné autonehodě při čelní 
srážce dvou aut. S nepřehlednou 
situací a hlavně s vyproštěním zra-
něných jim velmi reálně pomáhali 
„námi angažovaní“ hasiči. Druhé 
stanoviště poukázalo na neopatrné 
nakládání se zdravím lehkomysl-

ných rádoby trampů. Tepenné kr-
vácení, popáleniny či podchlazení 
opilců pod širákem museli soutěží-
cí vyřešit za pět minut. 
 Na třetím stanovišti poskytova-
la družstva pomoc zraněným při 
airsoft hře „na vojáky“ včetně vy-
střeleného oka. Čtvrtá situace při-
chystala novinku „reálného“ tele-
fonního hovoru s dispečinkem zá-
chranné služby. Kapitáni družstev 
museli přivolat pomoc ženě v epi-
leptickém záchvatu a komuniko-
vali na druhé straně s dispečerem 
v táboře. Na prvním místě se umís-
tili žáci z Ostravy. Druhé místo vy-
bojoval Havlíčkův Brod a na tře-
tím místě skončilo Kladno. 
Soukromá střední zdravotnická 

škola Mělník, o.p.s.

        VRTULNÍK BUDE SLOUŽIT I STŘEDOČECHŮM informuje

HAVÁRIE V CHEMIČCE SE NEKONALA

 „CVIČENÍ BYLO ZAMĚ-
ŘENO HLAVNĚ NA VELITE-
LE JEDNOTEK, ABY MOH-
LI NATRÉNOVAT, JAK SE V 
TĚCHTO TYPECH POŽÁRU 
SPRÁVNĚ ROZHODOVAT,“  
uvedl M. Tomi. Během výcviku 
hasiči také otestovali zásahové 
obleky…                    Foto archiv

Příčinou však naštěstí nebyla ha-
várie v neratovické Spolaně, jak 
se mnozí domnívali, ale třídenní 
mimořádné cvičení zdejší jednot-
ky HZS, příslušníků Krajského ře-
ditelství HZS Praha a vědeckých 

Uplynulý týden jsme nestačili odpovídat na dotazy volajících čtená-
řů týdeníku Mělnicko, kteří byli znepokojeni hustým dýmem stou-
pajícím nad Neratovicemi. 

ZASTUPITELÉ TOP 09 A MĚLNIČAN VOLF 
HLASOVALI PROTI ZÁJMU OBČANŮ

Minulé pondělí jednalo Zastupitelstvo města Mělníka. Na programu jeho řádného zasedání dne 25. dubna byl mimo jiné již odložený mate-
riál č. 60 – výkup pozemků p. č. 2925/4 a 2927/3 k.ú. Mělník Sady A. Junka, které jsou v současné době nabízeny k prodeji jejími vlastníky.  

Ti jejich prodej svěřili místní re-
alitní kanceláři. Tyto pozemky 
v celkové výměře 4 222 m2 jsou 
stavebními parcelami, na části je 
přitom nejkvalitnější zeleň, jejíž 
údržbu dnes město zajišťuje. Sou-
kromí vlastníci jsou připraveni s 
městem o prodeji jednat a to za 
cenu nižší, než požadují právě 
přes realitního makléře. Odbor 
výstavby a rozvoje MÚ považu-
je  za vhodné využít této situace 
a zakoupit pozemky a zachovat 
tak hojně využívaný veřejný park 
k rekreaci obyvatel města. Poža-

 OBYVATELŮM HLAVNÍHO MĚSTA A STŘEDNÍCH ČECH budou od nynějška sloužit he-
likoptéry se špičkovým vybavením. Stroje si prohlédli hejtman Středočeského kraje Miloš Petera 
v doprovodu pražské primátorky A. Krnáčové (na snímku).                                        Foto archiv ZSS SK

dovaná cena v tomto případě činí 
4 225 760 Kč. K návrhu zachovat 
veřejnou zeleň pro širokou veřej-
nost se vyjádřil i starosta MVDr. 
Ctirad Mikeš, vykoupení pozemků 
označil jako smysluplnou dlouho-
dobou investici ve prospěch obča-
nů. Jiného názoru byli zastupitelé 
TOP 09 v čele s 1. místostarostou 
Mgr. Schweigstillem, pp. Heinko-
vá, MUDr. Housková, PhDr. Něm-

HLEDEJTE 
SOUTĚŽE 

V ČÍSLE 

pracovníků VŠB Ostrava. To pro-
bíhalo v prostoru zauhlování na 
pravém břehu Labe. Jak prozradil 
vedoucí útvaru a velitel jednotky 
HZS Spolany Martin Tomi „Hlav-
ním tématem hasičského cvičení 
bylo zjišťování účinků intenzity sá-
lavého tepla při požáru hořlavých 
kapalin na hasiče, způsob ochra-
ny zasahujících hasičů při hašení 
hořlavých kapalin na vodní ploše 
a měření intenzity odhořívání hoř-
lavých kapalin na vodní ploše.“ 
 Zjištěné poznatky a naměřené 
hodnoty budou poté sloužit také 
pro vědecké účely.                    

red

HAVÁRIE V CHEMIČCE SE NEKONALA

SOUTĚŽE SOUTĚŽE 
V ČÍSLE V ČÍSLE 

MÍSTO KRÁSNÉ PŘÍRODY SKLÁDKA!?
Hadík je romantická část Mělníka na pravém břehu Labe, kousek nad cukrovarem. Místo, kam se chodí 
na procházky, schůzky, jezdí na cyklovýlety a k řece snít.

SLOVO MAJÍ ČTENÁŘI… Tíží vás podobné 
problémy ve vaší obci?  

Podělte se o ně se čtenáři 
týdeníku Mělnicko.

 Jenže, to vše již neplatí! Proč? 
V dubnu 2014 totiž Ing. Hronek, 
vedoucí vodoprávního úřadu, 
v té době zaměstnanec Odboru 
životního prostředí na MÚ Měl-
ník, povolil změnu stavby před 
dokončením „Revitalizace ka-
lových polí a uzavření vodního 
díla“ – lidově umožnil zavážet 
kalová pole bývalé čističky od-
padních vod mělnického cukro-
varu různým materiálem. Zároveň 
do povolení vsunul pravidla pro 
případné namátkové kontroly (to 
jest mimo pravidelné) – ohlašova-
cí povinnost minimálně 48 hodin 
předem. Zároveň nebyla stano-
vena (orgánem SUK), s ohledem 
na technický stav mostku přes 
„Staré Labe“, tonáž nákladních 

automobilů, které sem takzvanou 
stavební suť navážejí. Firmou Po-
vodí Labe zde byla dříve umístěna 
dopravní značka, která omezovala 
tonáž do 6 tun. Ta však „zmizela“. 
A tak stávající majitel, pan Sune-
gha, vesele podniká bez možnosti 
kohokoliv jej kontrolovat. 
 K tomu všemu bývalý úředník, 
Ing. Hronek, dal na MÚ Mělník 
výpověď a stal se osobou spo-
lupracující – s panem Suneghou 
(poslední kontrolní den totiž 
svolával právě Ing. Hronek). Vý-
sledek? Naprosto zdevastovaná 
„silnička“ ze silnice I/9 kolem 
cukrovaru dolů na Hadík, po na-
vigaci až ke zbořenému (nyní 
opravovanému) mostku přes „Sta-
ré Labe“ až ke vjezdu do onoho 

prapodivného zařízení. Silnička 
je rozježděná, u bývalého přívo-
zu je bahniště, bahno se při od-
jezdu náklaďáků „vyváží“ až na 
I/9. A pokud se někdo „odváží“ 
jít do této „firmy“ na kontrolu 
(např. zástupci OÚ Kly, neboť 
čistička patří do jejich katastru, a 
nebo zástupci MÚ Mělník), jsou 
nemilosrdně vyhnáni s odkazem 
na ustanovení o kontrole. Přitom 
pokud se postavíte do stráně tak, 
abyste viděli na korby vrchova-
tých náklaďáků, které sem odpad 
navážejí, vidíte naprosto jasně, že 
se zdaleka nejedná jen o stavební 
suť. Z nákladu vyčnívají kabely, 
hadice, prkna... 
 To vše se odehrává v zátopo-
vém území - pokud by přišla po-

vodeň, je celá skládka vyplavena 
do řeky. A na závěr - povolení je 
vydáno do roku 2018. Co vše se 
tam za další dva roky ještě vyve-
ze? Navíc zde má být do konce 
letošního roku vybudována cy-
klostezka Kly - Mělník a je po-
vinností provozovatele „čističky“ 
udržovat komunikaci v řádném 
stavu, pravidelně ji čistit a označit 
křížení s cyklotrasou. Děje se to?!  
 V důsledku tohoto všeho ničení 
a zmaru je výstavba cyklostezky 
Kly – Mělník vážně ohrožena. 
Nyní se reálně uvažuje o tom, že 
bude ukončena (ve směru od Kel) 
před „čističkou“. Najde se někdo, 
kdo tento problém vyřeší? 

Petr Weinstein, 
Kly

cová, Mgr. Tichota a Mgr. Volf 
(Mělničané), kteří byli nakonec za 
pomoci členů Klubu mělnických 
zastupitelů, R. Fidlera (KSČM), 
R. Kraje (ODS), JUDr. P. Kowan-
dy (ČSSD), P. Patery (ČSSD), Bc. 
R. Šlégla (KSČM) a Z. Šnajdra 
(ANO 2011) přehlasováni. Drtivá 
většina Mělničanů jistě takový vý-

sledek ocení, jinak se totiž mohlo 
snadno stát, že již tak sporadickou 
zeleň ve městě mohla nahradit pa-
nelová či jiná výstavba.  
V bodu jednání Náměty a připo-
mínky občanů se hovořilo napří-
klad o tom, co se děje v Českých 
přístavech, o možnosti znovuob-
novení kina, o nějž ve své petici 
žádá část Mělničanů, kterou na 
místě předala zastupitelům inici-
átorka požadavku p. Riegrová či 
návrhu pronájmu zdejšího krema-
toria Pohřebnímu ústavu Elpis a 
dalších tématech.                             red

 REALISTICKY VYHLÍŽEJÍCÍ ZRANĚNÍ byla dílem vý-
borných maskérů.

CO VŠECHNO MŮŽE 
ZPŮSOBIT NEUVÁŽENÉ 

ZVEDNUTÍ RUKY!?
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BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV
Benefiční koncert  
Matice staroboleslavská a Chrámový sbor Václav pořáda-
jí v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré 
Boleslavi „Benefiční koncert duchovní hudby“. V sobotu 
7. května od 17 hodin se zde představí Pražský trubačský 

sbor, místní Chrámový sbor Václav, sólisté Stanislav Předota a Jan Verner, 
na housle je doprovodí Čeněk Pavlík a varhaník Ondřej Valenta. Výtěžek 
koncertu bude věnován na činnost Domácího hospice Nablízku z.ú. 
Beseda se spisovatelem 
Vlastimil Vondruška je známým autorem historických románů. Knihovna 
Eduarda Petišky pořádá besedu s tímto spisovatelem ve středu 4. května 
od 19 hodin. V Divadelním sále brandýského zámku si tak čtenáři vy-
slechnou vyprávění o tom, jak se autor coby profesionální historik dostal 
ke psaní beletrie, jaký je život dnešního spisovatele a o zásadách psaní 
historických románů. Pan Vondruška posluchačům přiblíží jak využíval 
dostupných historických pramenů ke svému psaní. A na postavě svých 
knih rytíři Oldřichovi z Chlumu rozebere principy soudnictví a skrze pa-
noše  Oty přiblíží milostný život našich předků, což jistě zaujme všechny 
přítomné. Není pochyb, že toto setkání přinese mnoho zajímavého a po-
sluchači si jistě odnesou další nové poznatky.

kRALupy NAD VLTAVOu
maminkám k svátku 
U příležitosti Svátku matek Městské muzeum a Centrum 
volného času Palouček pořádá akci pod příznačným ná-
zvem „Dárek pro maminku“. V sobotu 7. května nejprve 
proběhne od 13 hodin v rámci výstavy Řemesla našich 

předků výroba dárků pro maminky. Není pochyb, že právě tato výstava 
mnohé inspiruje k zhotovení nějaké té maličkosti pro potěšení. Následovat 
bude kočárková jízda těch současných i budoucích maminek směr Palou-
ček. Během cesty budou probíhat i různé soutěže. A v cíli cesty čekají 
účastníky různé hry a další soutěžení. Vše dovrší Rozpustilý kabaret v 
podání souboru Liduščina divadla. A tak velké maminky nezapomeňte 
kočárky se svými dětmi, a malé maminky ty své kočárky s panenkami…
čaj o páté…
Co tak dělat v jarním podvečeru. Třeba si jít zatančit anebo si jenom tak 
popovídat. K tomu bude příležitost ve čtvrtek 5. května od 16.30 hodin 
v kulturním domě Vltava. Vystoupí zde kapela Kozelkova trojka, která 
zahraje oblíbené melodie jak k tomu tanci, tak i k poslechu. 

MěLNík
vítání ptačího zpěvu
Regionální muzeum v Mělníku a Česká společnost or-
nitologická pořádá tradiční setkání milovníků zpěvných 
opeřenců. Sraz účastníků bude v pátek 6. května po 18. 
hodině na levém břehu Vltavy. Zde se uskuteční posezení 

u táboráku a následné přenocování pod širým nebem. Ranní vítání bude 
za svítání ve 4.30. Zájemci však budou moci dorazit i během sobotního 
dopoledne, avšak čím dříve, tím lépe. Připravena bude i ukázka odchytu a 
kroužkování ptáků. Odchod k domovům se plánuje na 12. hodinu.
jaro na zahradě
Až do konce května si bude možno v prostorách kavárny Regionálního 
muzea prohlédnout fotografie s jarními motivy od zdejší pracovnice Evy 
Srbové. Výstava bude zahájena v úterý 3. května v 17 hodin.

MŠENO
juBilejní sezona v kadlíně 
Do obce Kadlín je to ze Mšena coby kamenem dohodil. 
Návštěvníci města sem tak mohou zavítat za mnoha zají-
mavostmi, jež tato obec nabízí. Sedm karlínských zastavení 
letošním rokem vstoupilo již do své desáté sezony. Výcho-

zím je místní muzeum, které nabízí pohled do historie řemesel a zeměděl-
ské techniky, a končí již u známé rozhledny Hradišť. Jelikož je to sezona 
jubilejní, chystá se několik novinek. Především se zaměří na ty nejmladší 
návštěvníky, pro které byly vytvořeny zvláštní prohlídkové okruhy. Další 
novinkou bude možnost si vlastnoručně vyrobit nějaký ten suvenýr na pa-
mátku z přírodních surovin. A tak vyražme na zajímavý výlet… 
nová cesta do olešna
Osada Olešno, která spadá pod správu města, se v letošním roce konečně 
dočká nové přístupové cesty. Tu původní zdevastovaly přívalové deště v 
předloňském roce, a tudíž cesta sem byla dost náročná. Proto se město 
Mšeno rozhodlo letos na jaře vybudovat novou v hodnotě dvou milionů 
korun. 

NERATOVicE
další výsadBa „stromů pro děti“
Již několik let zde probíhá oživení prostorů města zelení. 
Zájemci o zasazení stromku pro své dítě či celou rodinu 
vysadili jasany, sakury i okrasné ovocné stromy na pro-
stranství za taneční školou mezi ulicemi Na Skalkách a 

Dr. E. Beneše. Další taková akce proběhla v sobotu 23. dubna, kdy došlo 
k dokončení zdejšího parčíku výsadbou keříku. Opět se tak rozšířila měst-
ská zeleň, která je zde tak potřebná.
noc na karlštejně
Známý muzikál na motivy divadelní hry Jaroslava Vrchlického vznikl 
již před čtyřiceti lety. Avšak písničky z něho zná snad každý. Ve velkém 
sále Společenského domu tak opět zazní v podání divadelního souboru 
z Vysokého Mýta. V neděli 8. května od 18. hodiny si tak budou moci 
návštěvníci i tímto zábavným způsobem připomenout jednu z nejvýznam-
nější postav našich dějin a završit tak státní svátek pohodovým večerem.        

ODOLENA VODA
o vodolskou kapku
Komise pro volnočasové aktivity ve spolupráci s městem 
Odolena Voda pořádají 5. ročník cyklo - turistického dne 
„O Vodolskou kapku“. Sraz účastníků je od 9 hodin u Klu-
bu Aero. Odtud povedou trasy v délce 6, 15 a 25 kilometrů 

pro pěší turisty a cyklisté se mohou vydat až na 50 kilometrovou cestu. Cíl 
bude v 18 hodin u místní sportovní haly. Všechny trasy vedou po okolí Odo-
lena Vody. Na každého účastníka čeká malá odměna za sportovní výkon. 

ROuDNicE NAD LABEM
přednášky v muzeu
Středověké kláštery představovaly střediska tehdejší 
vzdělanosti a příslušníci řádů zde ručně přepisovali kni-
hy s různorodou tématikou. Nejčastěji se však jednalo o 
náboženské texty v latinském jazyce. Nejinak tomu bylo 

i v Roudnici nad Labem, kde byl založen klášter 25. května v roce 1333 
biskupem Janem z Dražic. Roudnický klášter se záhy etabloval coby vý-
znamné kulturní, náboženské a vzdělanostní středisko, o čemž svědčí sku-
tečnost, že z něj vyšlo několik literárně činných osobností. 
 V rámci letošních oslav 700. výročí Karla IV. proběhne v Podřipském 
muzeu cyklus přednášek věnovaných zdejšímu klášteru, zejména jeho 
knihovně. Trojice autorů rozsáhlé monografie „Středověká knihovna au-
gustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem“ přiblíží zájemcům tuto in-
stituci. První z těchto přednášek se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 17 
hodin, kdy Dr. Michal Dragoun z Ústavu jazyka českého AV ČR seznámí 
posluchače s vlastním klášterem a především jeho knihovnou. Další před-
nášky budou následovat 20. května a 1. června. Zájemci o historii se tak 
mají na co těšit.
slavnostní koncert
Město Roudnice n./L. pořádá „Slavnostní koncert ke dni vítězství“. V ne-
děli 8. května se v sále kulturního domu Říp představí hudební formace 
Bonus Vladimíra Jurčíka se skvělými hosty. Vystoupí zde totiž Eva Emin-
gerová, Lee Andrew Davidson a Rostislav Pechoušek. Bude to určitě krás-
ný sváteční podvečer.                                                                             mar
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CO se u nás děje – z měst

historie pekařských výrobků je dlouhá téměř jako lidstvo samo. chléb a pečivo ve svých nejrůznějších po-
dobách doprovázely člověka od nepaměti a sehrávaly velmi významnou roli nejen ve výživě obyvatelstva, ale  
i v její historii, hospodářství a kultuře. 

cHLÉB NÁŠ VEZDEJŠí

Podle Kosmovy kroniky se pekaři 
v Čechách objevili jako dvorní ře-
meslníci i lidé poddaní klášterům 
již v 11. a 12. století. Růst středo-
věkých měst a s ním spojena dělba 
práce postupně zatlačily veškerou 
výrobu v domácnostech do po-
zadí. Ve 13. a 14. století bylo na 
tehdejší poměry pekařů už značné 
množství. Pekaři se stávali váže-
nými a bohatými měšťany. Byli 
voleni do městských rad a řadu 
pekařů nalezneme i mezi konšely 
a purkmistry. 
 V Praze se v roce 1387 připo-
míná 159 pekařů včetně mazaneč-
níků a kobližníků. Hlavním a nej-
důležitějším pekařským výrobkem 
byl samozřejmě chléb, kterému 
se dostávalo poct, jež si zasloužil. 
Hrál nezastupitelnou roli při koru-
novaci českých králů, kdy mu byla 
dávána přednost i před zlatem. Dů-
ležitost chleba dokládá i starý slo-
vanský zvyk, vítat hosta chlebem 
a solí. Stejné úctě se chléb těšil ve 
všech vrstvách obyvatelstva. Za 
vlády Jiřího z Poděbrad se peklo 
dvanáct druhů chleba, nechyběl 
rýžový, perníkový či koláčový. 
Vzrůstající řemeslnou výrobu by- 
lo potřeba usměrňovat. Proto se 
vytvářely zájmové organizace 
sdružující místní řemeslníky – ce-
chy. V 16. století ve městech pod-
nikali i tzv. „pecnáři a plachetníci, 
v pekařství nevyučení řemeslníci, 
jejichž činnost často sloužila kon-
šelům za vyhrůžku pekařům, kteří 

pekli draze či nekvalitně… 
 Kvalitní chléb a pečivo na na-
šem trhu občas chybí i dnes. To 
alespoň tvrdí Hnutí Naši pekaři,  
které vzniklo jako soukromá inici-
ativa skupiny významných osob-
ností z pekařského oboru z celé 
České republiky. Jeho cílem je pře- 
devším bránit zájmy spotřebite-
lů v oblasti kvality pekařských a 
příbuzných výrobků dostupných 

na českém trhu, ale i snaha kladně 
ovlivňovat veřejné mínění a ná-
kupní aktivity spotřebitelů ve smy-
slu větší ekologické odpovědnosti, 
efektivního hospodaření s potravi-
nami, zdravé výživy dospělých i 
dětí, v neposlední řadě také v ob-
lasti respektu k tradičnímu řemeslu 
a českému potravinovému, gastro-
nomickému i obecně kulturnímu 
bohatství: „V posledních letech 

se pekařům podniká čím dál hůř, 
vlastně už to horší téměř ani být 
nemůže, podpora státu směrem k 
malému a střednímu podnikání se 
mění na byrokratickou zátěž a ne-
kompromisní tlak na ceny ze strany 
velkých obchodních řetězců dělá 
z pekařiny ztrátové podnikání,“ 
uvádí jeho představitelé ve svém 
prohlášení.      

 (dokončení na str. 4)

výstavu nejzajímavějších portrétů ze sbírek vlastivědného muzea 
slaný lze zhlédnout až do 4. června. jde převážně o malby, ale nechy-
bějí mezi nimi ani portrétní fotografie a sochy.

v sobotu 21. května 2016 proběhne  
1. ročník akce na podporu instalace 
sochy josefa švejka v kralupech, 
určené nejen příznivcům všech typů  
bicyklů, ale i široké veřejnosti.

„Téma výstavy jsme zvolili zcela 
záměrně, neboť žijeme v období, 
kdy neustále hovoříme a potýkáme 
se s hledáním naší identity. Kdo 
jsme my a kým byli lidé, kteří zde 
žili před námi a kteří nám zanecha-
li naše město, okolní obce a kraji-
nu v té podobě, jak ji známe dnes? 
Pod často povrchní, povšechnou 
hladinou vnímání našeho okolí, ja-
kožto jednolitého celku, se skrývají 

početné lidské příběhy, osudy osob 
více či méně významných, z nichž 
však všichni určitou měrou zasáhli 
do dění v našem regionu. Přijďte 
se spolu s námi seznámit s našimi 
předky a jejich podobiznami, které 
se díky zručnosti umělců zacho-
valy až do dnešních dnů,“ zve k 
návštěvě nevšední expozice MgA. 
Petra Hložková (na snímku).                           

red

TAJEMSTVí VEpSANÁ VE TVÁŘícH 

kRALupy cHySTAJí MANÉVRy

 vlastivědné muzeum ve slaném se má čím pochlu-
bit, vedle stálých expozic sází i na krátkodobé výstavy včetně autor-
ských, které představují díla soudobých výtvarníků.               foto lot

letošní již deváté jarní setkání mělnických vinařů, které se usku-
tečnilo 23. dubna, mělo opět jiný ráz. z historického centra města, 
kde se návštěvníci procházeli s obligátními sklínkami 
od jednoho degustačního zastavení 
k druhému, se tentokrát 
ochutnávky soustředily 
pouze do třech míst.

V centru města tak zůstaly jenom 
zámecké sklepy, k nimž přibyl 
areál místní zemědělské školy na 
Polabí a poněkud odloučené Vi-
nařství Bettiny Lobkowicz v Ry-
bářích. Jednotlivá místa spojovala 
kyvadlová doprava turistických 
vláčků, jenž měly bohužel značné 
prodlevy. Jak již bylo v titulku na-
značeno, tak jako loni, i letos ne-
besa nebyla k vinařům a návštěv-
níkům nakloněna. 
 S přibývajícím časem ubývalo 
teploty a obsah skleniček ředily 
dešťové kapky. Přesto se tvořily 
dlouhé fronty jak na skleničky a 
žetony, tak přímo před stánky vi-
nařů. Což byla rovněž menší vada 
na kráse, neboť například v tom 
nejrozsáhlejším degustačním mís-
tě – zemědělské škole – byl pouze 
jediný stánek se sklínkami. Ne-
chyběla ani trocha té hudební zá- 
bavy, o níž se zde postarala count-
ry kapela Seagulls Boys a v Rybá-
řích to byly kapely CLAYMORE 
a Rhodesia ze Štětí.  
 Avšak po loňských a zejména 
těch letošních zkušenostech by 

MRAZiVÁ MěLNickÁ ViNNÁ NOc 

A nyní sem míří další revival. A to 
jeden z našich nejlepších tribute 
bandů u nás – kapela Psycho Do-
ors revival! Jak již sám název na-

povídá, je revivalem dalšího feno-
ménu šedesátých let legendárních 
The Doors. Název „The Doors“ 
pochází z anglického The Doors of 

pŘEDSTAVí SE DALŠí FENOMÉN ŠEDESÁTÝcH LET…

Perception - doslova dveře vnímá-
ní, a bývá překládáno jako Brány 
vnímání. Americká rocková skupi-
na vznikla v roce 1965 v Los An-
geles a patřila k významným kape-
lám té doby. Zakládajícími členy  
byl hráč na klávesy Ray Manzarek 
a další nesmrtelná legenda let še-
desátých zpěvák Jim Morrison. 
Časem se ke kapele přidali kytari-
sta Robby Krieger a bubeník John 
Densmore. První album vyšlo sku-
pině v roce 1967 a potom každý 
následující rok další. To poslední 
vyšlo v roce 1971 pod názvem 
„L. A. Woman“. Tři měsíce na 
to Morrison umírá v pouhých 27 
letech. Zbylí tři členové pak dále 
koncertovali a vydávali alba i bez 
něho, ale po roce dochází k rozpa-
du kapely. The Doors měli vliv na 
celou řadu muzikantů a hudebních 

skupin. Jejich styl hudby vykazuje 
prvky různých hudebních žánrů, 
jako je acid rock, psychedelický 
rock či blues. Kapela Psycho Do-
ors revival vznikla zhruba před 
šesti lety, avšak velmi rychle se 
etablovala v jednu z nejlepších 
revivalových skupin. Hrají přede-
vším ve vyhlášených pražských 
klubech, jako například Vagon a 
další. Avšak nejsou jim cizí i další 
města v naší vlasti. V jejich reper-
toáru jsou tak skladby ze všech ob-
dobí těchto průkopníků psychede-
lického rocku. Nechybí zde proto 
například ani „Roadhouse Blues“, 
„Moonlight Drive“ či „Riders On 
The Storm“. Ty a mnohé další za-
zní i v mělnickém klubu v pátek 
6. května večer. Bude to tak opět 
parádní mejdan. 

       phdr. Bedřich marjanko

letošní jaro je v mělnickém klubu stará mydlárna skutečně ve znamení doby „květinových dětí“. vše začalo báječným 
mejdanem v duchu hippies, před týdnem zde zase předvedla skvělé show revivalová kapela the Basketles, jenž dala 
zaznět těm největšímm „peckám“ nesmrtelné liverpoolské skupiny.

Na programu je spanilá jízda, Švejkův 
soutěžní několikaboj, Open turnaj v 
kuličkách i živá hudba. Jako vhodný 
prostor pro umístění Švejkovy sochy je 
považováno místo u Palackého náměs-
tí, na začátku „travnatého pásu“ na pěší 
zóně v Husově ulici, naproti budově 
spořitelny, před frekventovaným podchodem z náměstí do Sokolské ul. 
(pozemek je ve vlastnictví města). Z tohoto místa je přímý pohled na 
obchod kralupského drogisty Jana Vaňka... Kolemjdoucí by mohli sahat 
na Švejkův nos „pro štěstí,“ tak, jak je tomu často u obdobných míst 
ve světě. Socha by zde zároveň byla pod kontrolou městských kamer. 
Rada MÚ 8. dubna 2024 vyhlásila veřejnou sbírku pro získání finančích 
příspěvků na instalaci sochy Josefa Švejka. K dnešnímu dni na ni přistálo  
539 326 Kč. Přispět můžete i vy – č. ú. 4444226666/0100.                         red

více na www.mestokralupy.cz/svejk 

možná stálo za úvahu tuto akci 
třeba přesunout na trochu pozdější 
dobu, a tím se vyhnout „aprílo-
vému“ počasí. Anebo se alespoň  
vrátit k původnímu záměru a pře-
nést celé dění opět do centra měs-
ta, kde je větší možnost se scho-
vat před nepřízní počasí (loňské 
umístění velkého stanu na náměstí 
Míru se skutečně vyplatilo). Pou-
hé stanové přístřešky nezabrání 
případnému nachlazení a poměrně 
daleké putování mezi jednotlivý-
mi místy mezi kapkami deště tak 
jistě nepřispěje k náležitému vy-
chutnávání plodů našich vinic.
 Přesto patří poděkování pořa-
datelům a samozřejmě vinařům, 
kteří skutečně nabídli kvalitní vý-
sledky své celoroční  práce. A v 
neposlední řadě i návštěvníkům, 
kteří nedbajíce téměř zimního po-
časí přesto přišli vzdát hold dob-
rému vínku. Letošní Vinná noc 
skončila, a tak se můžeme těšit na 
tu příští již jubilejní desátou!

 phdr. Bedřich marjanko
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CO SE U NÁS DĚJE – Z MĚST

ROZTOKY U PRAHY
SOUTĚŽ ELEGANCE
Sváteční den je rovněž příležitostí k setkávání a pořádání 
různých společenských akcí. Jedna z nich bude XXXVII. 
ročník Soutěže elegance Roztoky, která se koná již tradič-
ně 8. května. Do areálu zdejšího zámku se sjedou historic-

ká vozidla všech kategorií. K vidění zde budou od 9. hodiny automobily, 
motocykly, bicykly, kočáry i nějaké to překvapení v podobě letadla či ba-
lonu. Chybět nebude ani módní přehlídka dobového oblečení a obzvláště 
klobouků dam – spolujezdkyň. V 15 hodin dojde ke slavnostnímu vy-
hlášení vítězů a následně předváděcí jízda do vrchu na Tyršovo náměstí. 

VELTRUSY
VÝTVARNÍK KAREL KUŠKA SE VRACÍ
Po třech letech se do Výstavní síně Ladislava Čepeláka 
vrací obrazy malíře Karla Kušky. Tento odolský umělec, 
pocházející z Pardubic, začínal s karikaturou a kresleným 
humorem a přes realistickou malbu a jemu blízký impre-
sionismus se postupně propracoval až k abstraktnímu mo-

dernímu umění. Veltruskou výstavu umělec nazval „Přesuny“. Její verni-
sáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 18 hodin. Obrazy pak bude možno 
zhlédnout až do 27. května. 

VELVARY
VÝSTAVA HISTORICKÝCH VOZIDEL
Rovněž zde si budou moci přijít na své milovníci na-
blýskaných veteránů. V neděli 8. května od 8. hodiny 
zaplní celé velvarské náměstí tato stále elegantní auta i 
motocykly. Po celé dopoledne si tak zájemci budou moci 

prohlížet vozidla, která mají tvar a eleganci starých časů. Po poledni pak 
bude následovat spanilá jízda Stopou Slánského Oriona, která vede na 
trase z velvarského náměstí a končí na Masarykově náměstí ve Slaném.                                                    
 
                                             CO SE U NÁS DĚJE – Z OBCÍ

CÍTOV
JARNÍ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
Louka voní, slunce svítí a všechno kvete… To přímo vybízí k přátelské-
mu posezení za doprovodu hudby, zpěvu i tanci. Proto zdejší Sokolských 
pěvecký sbor a kapela „Cítováci“ pořádá v pátek 6. května od 18 hodin 
Jarní koncert v Kulturním domě v Cítově.  Všechny přítomné tak jistě 
čeká příjemný májový večer.
MEMORIÁL JIŘÍHO VALIŠE
Sbor dobrovolných hasičů v Cítově pořádá již tradiční soutěž v požár-
ním útoku pod názvem „Memoriál Jiřího Vališe“. V sobotu 7. května od 
9. hodiny na místním hřišti TJ Sokol Cítov předvedou svou zručnost a 
především připravenost k zásahům proti požárům ohrožující životy i ma-
jetek nás všech.

HOSTÍN
VENKOVNÍ KNIHOVNA 
Jaro je již v plném proudu, a tak se nabízí posezení s knížkou či časopisem 
pěkně venku na sluníčku. Zdejší Volnočasový areál tuto možnost nabízí. 
Příchozí si tak může vybrat knížku či časopis, zapíše se do sešitu a pak si 
může jenom číst. Když knížka zaujme, tak si jí může půjčit i domů. V pří-
padě, že si tento titul zamiluje natolik, tak si jej může dokonce i ponechat. 
Ovšem s podmínkou adekvátní náhrady z vlastní knihovny. Nabídka kní-
žek je tak stále aktuální… A tak, když si zde děti spojeně hrají, tak si rodič 
či prarodič může přečíst pěknou povídku či dokonce román….  

KLY
DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA 
V minulém čísle jsme čtenáře informovali o akci, kterou již podruhé po-
řádá zdejší ZŠ J. A. Komenského ve spolupráci s Obecním úřadem. Jedná 
se charitativní akci pod názvem „Běh pro Markétku“, za účelem získání 
prostředků pro asistentku této handicapované holčiny. Akce proběhla ve 
středu 20. dubna a běh absolvovalo celkem 562 účastníků, kteří naběhali 
2 527 koleček, to je 379 kilometrů. Co je však důležité, díky místním 
sportovcům, myslivcům, hasičům a všem ostatním, jenž přišli Markétku 
podpořit, se vybralo celkem 72 143 korun. Tento obnos tak zajistí Markétě 
osobní asistentku na celý příští školní rok. Všem proto patří vřelý dík!!! 

VYSOKÁ 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
V galerii Špýchar, která je součástí zdejšího Domu řemesel Arcadis, se 
uskuteční další ze série výstav. Své práce zde bude prezentovat význam-
ná česká výtvarnice Galina Fleischmannová. Vernisáž výstavy se usku-
teční v sobotu 7. května od 17 hodin. O hudební doprovod se postará Jiří 
Šlupka Svěrák. Až do 6. června tak budou moci návštěvníci zhlédnout 
obrazy této známé malířky.

LUŽEC NAD VLTAVOU
NA KOLE BEZPEČNĚ
Díky finančnímu příspěvku z EU – Evropského programu pro regionál-
ní rozvoj je vypracován projekt pro stavbu cyklostezky v úseku Lužec 
– Zelčín. Cílem této stavby je vyřešení řady problémů, s nimiž se nyní 
turisté musí vypořádat. Předně se jedná o přeložku, která umožní, že cyk-
listé již nebudou muset svá kola přenášet přes lávku v Kozárovicích, dále 
dojde ke spojení úseků s kvalitním povrchem v délce více jak 20 kilome-
trů. Nová cyklostezka tak určitě přispěje k zdejšímu rozvoji turistického 
ruchu, což jistě využijí i rodiny s dětmi k výletům do Zooparku v Zelčíně. 

STRÁNKA
VÝSADBA KAPRŮ 
V polovině dubna bylo do místního rybníka vypuštěno velké množství 
kaprů v celkové hodnotě deset tisíc korun. Polovinu z této částky poskytl 
obecní úřad a zbývající část uhradil zdejší rybářský spolek z vybraných 
poplatků za povolenky k lovu ryb v tomto rybníku. Kapříci byli získáni 
od Rybářského spolku v Doksech. A tak všem Petrův zdar!

TIŠICE
O POHÁR STAROSTY
ZŠ Tišice pořádá VII. ročník běžeckého závodu „O pohár starosty Tišic“. 
Sraz závodníků bude ve středu 4. května v 17 hodin v Kozlech „U Kalu“. 
Poběží se v sedmi kategoriích od předškolních dětí až po dospělé. Trasa 
povede tradičními místy. Vítězové všech kategorií převezmou pohár z 
rukou pana starosty.

KLECANY
ÚNĚTICKÉ KOVÁNÍ
Týden po zdejší oslavě Svátku práce se v areálu Únětického pivovaru 
uskuteční další zajímavá akce. V sobotu 7. května si zde dají dostave-
níčko ti, kteří pracují s ohněm a železem. Kovářské řemeslo k tomu pi-
vovarskému přece patří již odnepaměti. K vidění budou ukázky tohoto 
„černého“ řemesla v podobě výroby nejrůznějších nástrojů a také jedno 
z vrcholů kovářského kumštu – výroba damascénské oceli. Nebude však 
chybět ani výstava těchto výrobků, které si tak budou moci návštěvníci 
podrobně prohlédnout a přesvědčit o fortelnosti tohoto řemesla. 

LÍBEZNICE
OTEVŘENÍ SKATEPARKU
V sobotu 30. dubna odpoledne se uskutečnilo slavnostní otevření skate-
parku v Areálu zdraví. Nové betonové hřiště pro milovníky kol a koleček 
pokřtila exhibice šampiónů v jízdě na skatu a také závody o Líbeznického 
skejťáka. Nechyběla ani hudební produkce v podobě DJ. Večer zde pro-
běhla soutěž o nejhezčí čarodějnici a čaroděje. A celá akce vyvrcholila 
taneční zábavou s kapelou Nervi si nervy…                                         mar

Nejmodernější postup tzv. hybridní laparoskopická operační meto-
da N. O. T. E. S. (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surge-
ry) je transluminální endoskopická chirurgie přirozeným otvorem.

V MĚLNICKÉ NEMOCNICI OPERUJÍ UNIKÁTNÍ METODOU

Principem této zcela výjimečné 
operační metody je vstup do duti-
ny břišní buď ústy, močovou trubi-
cí, pochvou či konečníkem: „La-
paroskopická metoda představuje 
oproti klasické značné zlepšení, 
dnes už ale existuje ještě moder-
nější technika, která pro pacienta 
představuje menší pooperační 
obtíže a řadu dalších výhod,“ 
upřesňuje MUDr. Vratislav Syro-
vátka, zástupce primáře zdejšího 
chirurgického oddělení. Ten se za 
přítomnosti primáře MUDr. Jana 
Roháče uplynulé úterý setkal na 
půdě mělnické nemocnice s novi-
náři, kterým unikátní postup před-
stavil. Jejich pracoviště si mimo 
jiné již před mnoha lety zaslouže-
ně vysloužilo punc perfektně od-
vedené práce při laparoskopických 
operacích žlučníku: „Výsledky za 
dvaadvacet let, kdy operace pro-
vádíme, jsou skutečně velmi dob-
ré. Komplikací jsme za ta léta za-
znamenali minimálně. Na výkon k 
nám dojíždějí pacienti ze širokého 
okolí, Prahu nevyjímaje,“ přizná-
vá pan primář.
 Představení operační metody se 
zúčastnila PhDr. Drahomíra Pavlí-
ková, která operaci metodou N. O. 
T. E. S. podstoupila zhruba před 

devíti lety. Raritou je to, že se tak 
stalo právě zde a lékaři byli první 
ve střední a východní Evropě, kdo 
podobný zákrok provedli.
 Problémy se žlučníkem jsou 
u nás docela časté. Potíže s ním 
můžeme mít především při konzu-
maci nevhodné stravy s přemírou 
tučných a smažených jídel. „Po-
škození funkce žlučníku, tvorba 
žlučníkových kamenů, ale i žluč-
níkový záchvat představují po-
měrně časté zdravotní komplikace. 
Nejvíce postihují lidi středního a 
staršího věku. Obtíže se žlučníkem 
nás mnohou zastihnout hlavně v 
období velkého hodování a někdy 
vyústí až v nutnost operace. Jen v 
naší nemocnici provedeme ročně 
300 operací žlučníku,“ upřesňuje 
MUDr. Syrovátka. 
 Metoda N. O. T. E. S. slibuje 
navíc operaci bez jizev, v břiše zů-
stává jen pětimilimetrová jizvička 
od laparoskopického nástroje. Pro 
mnohé pacientky je proto rozho-
dující kosmetický efekt. Rána v 
pochvě nejen, že není vidět, ale 
ani nebolí a nijak pacientku neo-
mezuje. Rozdíl mezi klasickou a 
laparoskopickou operací žlučníku 
a touto metodou je nejen v jizvách, 
ale i v délce pracovní neschopnosti 

a rychlosti rekonvalescence. Neza-
nedbatelnou výhodou je i snížení 
infekcí v ranách: „Čím menší jsou 
rány, tím menší je riziko infekce 
i dalších komplikací, jako je např. 
kýla. Po operaci N. O. T. E. S. od-
cházejí pacientky domů většinou 
první den a do zaměstnání mohou 
nastoupit již za týden. Oproti paci-
entkám po laparoskopii, které jsou 
propouštěny později a do práce se 
navracejí asi za 14 dní. Po klasické 
operaci je rekonvalescence výraz-
ně delší. Samozřejmě, že vždy zále-
ží na individuálních okolnostech,“ 
upozorňuje doktor Syrovátka. 
 Unikátní operační zákrok je 
momentálně umožněn pouze že-
nám: „Přístupy jinými tělesnými 
otvory, než je vagína, jsou proza-
tím jen experimentální záležitostí. 
Jsou také vyvíjeny eventuální ná-
stroje, které by potom dokázaly 
díru např. v žaludku, v močovém 
měchýři či ve střevu spolehlivě 
uzavřít. Zákrok přes tlusté střevo 
nese velké riziko vzniku infekce 
dutiny břišní. Prozatím je tedy 
rutinně zavedena transvaginální 
cestou, kde podobná kontamina-
ce nehrozí a uzávěr zadní stěny 
poševní je výkon standardní,“ vy-

světluje primář chirurgického od-
dělení Roháč. Přítomnost kamenů 
lze potvrdit ultrazvukem. Jejich 
pohyby nebo uvíznutí mohou vy-
volat žlučníkovou koliku, která 
začíná náhlými bolestmi nadbřiš-
ku vystřelující do zad pod pravou 
lopatku: „Kolika může rychle ode-
znít sama, ale někdy trvá i několik 
hodin. Při záchvatu doporučujeme 
vyhledat lékařskou pomoc, proto-
že ji mohou provázet další vážné 
komplikace, například zabloko-
vání žlučovodů nebo prasknutí 
žlučníku,“ varuje MUDr. Vratislav 
Syrovátka. 
 Operace žlučníku většinou trvá 
hodinu, mělničtí chirurgové ji 
zvládli i za 30 minut. N. O. T. E. 
S. podstoupila v roce 2008 i dnes 
pětačtyřicetiletá PhDr. Drahomíra 
Pavlíková, která na mou otázku, 
zda ji tato metoda nepřišla díky 
způsobu provedení přeci jenom 
žinantní odpověděla: „Vůbec ne, 
kdybych se dalo tímto způsobem 
operovat úplně všechno, byla 
bych jen ráda.“ Při besedě navíc 
se smíchem přiznala, že krátce po 
provedené operaci si už doma s 
ostatními členy rodiny dala k jídlu 
pečenou kachnu…                          Lot

 OPERATÉR MUDR. VRATISLAV SYROVÁTKA A PHDR. 
DRAHOMÍRA PAVLÍKOVÁ se po letech setkali v ordinaci chirur-
gického oddělení mělnické nemocnice, kde se připravovali na záznam 
v TV Nova, která o unikátní metodě N. O. T. E. S. točila příspěvek.

 Foto lot

ČERVENÝ KŘÍŽ PŘI CVIČENÍ OBSTÁL
Český červený kříž,  jako koordinátor ne-
ziskových organizací Středočeského  kraje 
při mimořádných událostech,  byl přizván 
na taktické cvičení pod názvem MIGRACE 
300, které se uskutečnilo 12. dubna  2016 v 
Berouně. 
Jeho úkolem bylo prověřit připravenost kraje 

na neplánovaný příliv migrantů.  Cvičilo se jak na ÚO Policie Be-
roun, tak i na dalších čtyřech stanovištích v kraji, kam by po zadržení 
byli migranti převezeni. Zde profesionální složky předvedly postupy, 
jenž by v takových případech následovaly a my, společně s ostatními 
neziskovými organizacemi, kterými jsou smluvně ADRA, Diakonie 
ČCE a Arcidiecézní charita, jsme byli připraveni pokrýt případné po-
žadavky Integrovaného záchranného systému. Z našich společných 
zdrojů jsme pro tyto situace mohli aktuálně nabídnout vyškolené oso-
by a humanitární materiál.    

Ivana Dvořáková, 
ředitelka OS ČČK Mělník

Dva autoři, dvě herečky. Nestává se často, aby dva komici napsali 
celovečerní hru pro dvě herečky. Francouzští  herci a baviči Pierre 
Palmade a Christophe Duthuron to však dokázali dokonale. 

NE KAŽDÝ ÚTĚK MÁ SVŮJ URČITÝ CÍL….

V roce 2006 se sešli nad myšlen-
kou napsat právě tuto hru, kterou 
nazvali „Na útěku“. K práci na 
ztvárnění tak silného textu přizvali 
dvě skvělé herečky a především 
výrazné umělecké osobnosti. Line 
Renaud, světovou legendu váleč-
ného a poválečného šansonu, a 
Muriel Robin, talentovanou kome-
diantku. A na jednu z divácky nej-
atraktivnějších inscenací sezony 
bylo zaděláno.
 Nezdolnou energií a nadějí na-
bitá komedie pojednává o náhod-
ném setkání dvou obyčejných žen, 
vydávajících se na cestu za svo-
bodou, dobrodružstvím a životem 
prožitým naplno. Pokud člověk 
odněkud utíká, většinou má před-
stavu o tom, k jakému cíli jeho 
útěk směřuje. Existují však útěky, 
které nikam nesměřují. Cílem není 
někam dojít. Podstatné je dostat se 

pryč… Postavy  této hry jsou na 
tom podobně. Claude je dámou v 
letech a od života už toho příliš ne-
čeká. O poslední části své životní 
cesty však měla docela jinou před-
stavu – rozhodně ji nechtěla trávit 
v domově důchodců, kam ji nechal 
zavřít její starostlivý syn. Margot 
je o generaci mladší, ale také však 
považuje útěk za jediné smyslu-
plné řešení svého rodinného ste-
reotypu. A tak se ty dvě setkávají 
– nejdřív jako konkurentky a ná-
sledně jako spojenkyně na prapo-
divné divadelní cestě, která ze vše-
ho nejvíc připomíná road-movie a 
jejímž cílem není někam dojet, ale 
spíš dostat se co nejrychleji pryč.
Není se proto čemu divit, že se 
této hry ujalo i pražské divadlo 
Ungelt. Režii nebyl pověřen nikdo 
jiný nežli Ladislav Smoček, který 
do hlavních rolí obsadil Janu Ště-

pánkovou a Zlatu Adamovskou. A 
úspěch byl na světě. Hra získala 
v roce 2009 ocenění za nejlepší 
inscenaci. Není rovněž bez zají-
mavosti, že její představení bylo 
rovněž uvedeno k významnému 
životnímu jubileu obou hlavních 
představitelek.
Ředitel Ungeltu Milan Hein o 
tomto uměleckém počinu prohlá-
sil: „Hned po přečtení textu mi 
bylo jasné, že o tuto hru nesmí Un-
gelt přijít. A bylo mi jasné, že re-

žírovat by ji měl Ladislav Smoček. 
Jen jsem hned nevěděl komu ty 
dva výjimečné ženské herecké par-
ty svěřit. Věřím, že jsem se strefil. 
Jana Štěpánková a Zlata Adamo-
vská jsou ideální české představi-
telky Claude a Margot. Ostatně, 
posuďte sami.“
 To určitě kladně posoudí i kra-
lupští diváci, kteří v pondělí 9. 
května před 19.30 zavítají do zdej-
šího kulturního domu Vltava.
                                                                                                               mar

 JANA ŠTĚPÁNKOVÁ A ZLATA ADAMOVSKÁ excelují…
       Foto: archiv divadla

ŘIDIČ MOTOCYKLU NADÝCHAL
OPAKOVANĚ VÍCE NEŽ 2 PROMILE

Z DENÍKU POLICIE

Ve čtvrtek 21. dubna 2016 kolem 18. hodiny došlo k dopravní nehodě 
v katastru obce Přívory. Sedmapadesátiletý řidič motocyklu Yamaha jel 
ve směru od obce Červená Píska na obec Přívory. Před obcí Přívory při 
průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel do protisměru, kde levým bokem 
motocyklu narazil do levého boku osobního vozidla Škoda Octavia. Po 
střetu však motorkář pokračoval dál v jízdě. Na rovném úseku nezvládl 
řízení a havaroval. Na místě byl ošetřen lékařem rychlé lékařské pomoci 
a následně byl k dalšímu ošetření převezen do jedné z pražských nemoc-
nic. Policisté u obou řidičů provedli dechovou zkoušku na přítomnost 
alkoholu. U řidičky osobního vozu byla zkouška negativní. U motocy-
klisty přístroj opakovaně naměřil hodnotu vyšší než dvě promile. Sedm-
apadesátiletému řidiči policisté na místě zadrželi řidičský průkaz. Škoda 
na vozidlech se vyšplhala odhadem na 200 000 Kč. Muž je důvodně po-
dezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu 
hrozí trest odnětí svobody ve výši 6 měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo 
zákaz činnosti.

por. Mgr. Markéta Johnová, tisková mluvčí P ČR Mělník

DEN BEZPEČÍ A POŘÁDKU POSEDMÉ
Sedmý ročník Dne bezpečí a pořádku se v letošním roce koná 19. květ-
na 2016 od 9.00 hodin jako tradičně v Parku Podolí, za hypermarketem 
Tesco. Seznámit se zde můžete s prací a technikou záchranných složek, 
zeptat se a získat informace týkající se prevence kriminality. Připraveny 
jsou zajímavé ukázky práce policistů, strážníků městské policie, hasičů, 
záchranné služby, Besipu a dalších. Informace zde dostanou i případní 
zájemci o práci u Policie ČR. Budou seznámeni s podmínkami pro přijetí, 
průběhem výběrového řízení, výhodami a úskalími této velmi zajímavé 
práce.
   Přijměte naše pozvání a přijďte s námi strávit den.             

P ČR Mělník

Starostové a nezávislí ve Středočeském kraji už v květnu 2012 podali 
návrh na iniciování kroků, které by vedly k propojení středočeské a 
pražské integrované dopravy (SID, PID).

O propojení SID a PID jednali 
na prvním zasedání Rady Spo-
lečného integrovaného doprav-
ního systému pražská radní Jana 
Plamínková a zastupitelka Stře-
dočeského kraje Věra Kovářová  
se společným záměrem. „Cílem 
návrhu z roku 2012 bylo zabrá-
nění likvidace a izolace veřejné 
dopravy ve Středočeském kraji. 
Propojením jsme chtěli zvýšit 
komfort při cestování pro stovky 
tisíc dojíždějících Středočechů,“ 
říká poslankyně a zastupitelka za 
Středočeský kraj Věra Kovářová 
(STAN). Středočeští zastupitelé 
za STAN jsou ve věci zatraktiv-
nění cestování veřejnou dopravou 
konzistentní. Už v srpnu 2011 ini-
ciovali výzvu na záchranu veřejné 
autobusové dopravy s názvem 
Škrtobus hejtmana Ratha, která 

PROPOJENÍ PRAHY A 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

reagovala na tehdejší rušení au-
tobusových linek v kraji. Výzvu 
podepsalo přes 15 tisíc lidí. „Pro-
pojení Prahy a Středočeského 
kraje společným dopravním systé-
mem by bylo významným krokem 
kupředu, který STAN podporují 
dlouhodobě. Lidé by díky tomu 
mohli mimo jiné s jedinou jízden-
kou využívat dopravní systémy 
obou krajů, čímž se sníží náklady 
na cestování a odlehčí přecpaným 
pražským komunikacím,“ dodává 
předsedkyně pražské organizace 
STAN Jana Plamínková.

                     Karel Kreml, 
tiskový mluvčí STAN
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Město Mělník
zveřejňuje dle § 39 odst. 1

 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení):

záměr prodeje nemovité věci formou obálkové metody
Nemovité věci k prodeji:

Pozemky k. ú. Vliněves:
 pozemek p.č.178/25 o výměře 4002 m2, ostatní plocha, manipulační plocha
   pozemek p.č.178/26 o výměře 119 m2, vodní plocha, vodní nádrž umělá
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 892, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský 
kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro katastrální území Vliněves, obec Dolní Beřkovice.
Způsob prodeje:
 obálkovou metodou zájemci s nejvyšší nabídkou
 minimální cena Kč 46 570,-
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
 Složení kauce ve výši Kč 10 000,- na bankovní účet města Mělník, číslo účtu 20036-
0460004379/0800, VS 178. V případě odstoupení zájemce od podané nabídky propadá 
složená kauce ve prospěch prodávajícího. Nebude-li nabídka zájemce v průběhu výbě-
rového řízení vybrána nebo dojde-li ke zrušení výběrového řízení na prodej nemovité 
věci ze strany prodávajícího, bude složená kauce vrácena zpět zájemci. Nevybraným zá-
jemcům bude kauce vrácena do deseti dnů po podpisu kupní smlouvy a uhrazení kupní 
ceny na účet prodávajícího vybraným kupujícím.
Obsahové náležitosti nabídky:
 označení nemovitostí, uvedení katastrálního území,
 nabízená cena, včetně uvedení způsobu úhrady kupní ceny,
  

kační údaje budou uvedeny v příslušné nabídce)
 doklad o složení kauce na účet prodávajícího
Způsob podávání nabídek:
Nabídka musí být učiněna v písemné formě a v zalepené obálce označená viditelně hes-

adresou trvalého pobytu žadatele, případně adresou pro doručování. Obálky s nabíd-
kami je možné doručit osobně do podatelny Městského úřadu Mělník, nebo poštou na 
adresu Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník

Termín pro doručení nabídek: 15. června 2016
Další podmínky a informace:
 Prodávající si vyhrazuje právo nevybrat žádného z žadatelů, případně s žádným žada-
telem neuzavřít smlouvu o prodeji nemovité věci. 
Prodávající si vyhrazuje kdykoliv zrušit výběrové řízení i bez udání důvodu. Podané na-
bídky nebudou žadatelům vráceny.
Žadatel nesmí mít vůči prodávajícímu ke dni podání nabídky na odkoupení nemovité 
věci žádné závazky.
Kontaktní osoba:
 Jaroslava Sedlecká, majetkoprávní odd., tel. 315 635 152, j.sedlecka@melnik.cz

Mezi Mladou Boleslaví a Debří je 
prostor, který se jmenuje Radouč 
nebo Na Radouči. Syslíci se na-
cházejí na rozlehlé (pravděpodob-
ně stepní) louce, navazující přímo 
na okraj boleslavské zástavby. Na-
lézá se zde malé parkovišťátko a 
pokud odtud přejdete na sousední 
louku, hned na jejím okraji najdete 
tyto drobné hlodavce, vlastně ce-
lou jejich kolonii. Zvířátka využila 
přítomnost lidí ve svůj prospěch, 
protože dospělí i děti jsou na tyto 
nenasytné tvorečky stejně zvěda-
ví, jako oni na ně. „Syslí loučka“ 
je zajímavou atrakcí nejen pro 
místní, ale přijíždějí sem rodiny z 
široka daleka. Sysli jsou za kou-
sek pamlsku ochotni pózovat před 
fotoaparátem, nechají se i hladit. 
Postupně ztratili svou ostražitost a 
obezřetnost a na lidi, kteří za nimi 
na louku chodí, jsou zvyklí. 

SYSLÍ KOLONIE LÁKÁ K NÁVŠTĚVĚ

 Na co k sobě tato zvířátka nalá-
káte? Rádi se nechávají krmit tvr-
dým pečivem (chlebem, houskou), 
mrkví, jablky, zrním a kupodivu 

mají zájem i o piškoty. Co nestačí 
zkonzumovat na místě, rádi si od-
nesou a uloží na horší časy.  

red

Do redakce nám přišel tip od pana Knespla z Mnichova Hradiště na příjemně strávené odpoledne. 
Pokud jste ještě neviděli v přírodě živé sysly, poradíme vám, kde je hledat.

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ
(pokračování ze str. 2)
„Uvědomují si spotřebitelé, tedy  
všichni občané České republiky, 
kteří alespoň jednou denně kon-
zumují rohlík, chléb, koláč či ba-
getu, že tím vším netrpí jen nějací 
„Naši pekaři“, ale především oni 
sami?“ 
 Neúměrný tlak na ceny pekař-
ských výrobků může totiž nega-
tivně ovlivňovat jejich kvalitu. Je 
zajímavé, jak se v průběhu po-
sledních cca 20 let mění cenové 
trendy a většinou směrem vzhůru. 
Dlouhodobě se zvyšují ceny ná-
kladových vstupů, roste finanční 
zátěž podnikatelů způsobená ros-
toucí administrativou, ale kupodi-
vu, dodavatelské ceny pekařských 
produktů klesají. 
 Podle údajů ČSÚ klesly ceny 
pekařských výrobců oproti roku 
2008 u chleba o 8 % a u pšenič-
ného pečiva dokonce o 22 %. 
Cenový vývoj pečiva je nejlépe 
vidět na nejprodávanějším výrob-
ku, klasickém rohlíku. Ještě v roce 
2008 stál rohlík v obchodě 2,50 
Kč, dnes je to v marketech obvyk-
le o korunu méně, tedy 1,50 Kč. 
Na konkurenční boj mezi řetězci 
doplatili nejvíce pekaři. Ti, aby 
přežili, dodávají dnes rohlík do ře-
tězců za tak nízké ceny, že nestačí 
pokrýt ani náklady na výrobu a 
dopravu do marketů. Další příklad 
je tradiční český chléb. Podle po-
sledních údajů ČSÚ stojí kg chle-
ba v Česku necelých 22 Kč (21,48 
Kč dle březnové zprávy ČSÚ). Je 
tedy o 20 % levnější než benzín. 
Např. v Německu či Rakousku je 
situace zcela jiná: bochník chleba 
tam v pekařství stojí o 50 % víc 
než 1 l benzínu u čerpací stanice. 

Pekárenský a cukrárenský obor v 
ČR, který má podle „Panoramy 
potravinářského průmyslu“ roční 
obrat okolo 31 miliard, nevytváří 
prakticky žádný zisk a nemůže se 
tak rozvíjet. 
 V roce 2014 byl zisk celého 
oboru pouhých 395 mil. a kvůli 
poklesu cen pečiva jsme za rok 
2015 museli skončit dokonce v 
celooborové ztrátě. Naproti tomu 
dle údajů z médií mělo 5 nejzisko-
vějších nadnárodních obchodních 
řetězců v loňském roce souhrnný 
zisk vyšší než 6,3 miliardy Kč. 
Pomoci potravinářům by měl také 
stát. Vzhledem k rostoucí eko-
nomice se nabízí například mož-
nost snížení DPH na potraviny. 
V Česku je to 15 % na potraviny, 
což je výrazně více, než třeba v 
Rakousku (10 %), Polsku (8 %) či 
Německu (7 %). Snížení sazby by 
nejen prospělo poctivým domácím 
výrobcům, ale také by omezilo 

výjezdy za nákupy potravin v za-
hraničí. Situace pekařského oboru 
je v této zemi a této době vlastně 
nelogická: nikoho nezajímá fi-
nanční situace pekařů, ale zároveň 
všichni očekávají, že jejich křehké 
a voňavé zboží bude nejdříve ze 
všech potravin vyrobeno a ráno 
o půl páté v patřičném množství 
a špičkové kvalitě připraveno v 
regálech. Samozřejmě za tu nej-
nižší možnou cenu, která je pro 
většinu pekařů často již za hranicí 
ekonomického přežití. Tak snad se 
alespoň běžný občan, spotřebitel 
a konzument chleba a pečiva při 
nákupu na okamžik zamyslí, jestli 
by nebylo lepší připlatit si za kva-
litnější výrobek? 
 Současnou ekonomicky ne-
vyváženou situací totiž netrpí jen 
pekaři, ale zákonitě také kvalita 
pečiv, a tím pádem i sám zákazník.                       

Mgr. Leoš Bárta, 
tiskový mluvčí

 NA SPOLEČNĚ PROŽITÝ DEN V PŘÍRODĚ budou žáci ZŠ J. Matiegky rádi vzpomínat. 
Foto archiv

DEN ZEMĚ U MATIEGKŮ
Den Země, měla svátek 22. dubna a připomněla si ho víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Slavilo se  
i na mělnické Základní škole J. Matiegky - podle „receptu“  koordinátorky EVVO Mgr. Martiny Kopecké.

Šesťáci přijeli v pátek ráno na 
Den Země do Lhotky u Mělní-
ka, kde na ně čekali zaměstnanci 
Lesů ČR. Úvodní slovo měl pan 
ředitel Zdeněk Žára, dozvědě-
li jsme se mnoho zajímavostí o 
práci lesníka, o způsobech sáze-
ní stromků, o zvěři, před kterou 
musejí stromky chránit atd. Poté 
jsme se rozdělili do skupinek po 
deseti, každý žák vysázel několik 
desítek sazenic borovice lesní tzv. 
Štěrbinovou metodou. Po ukonče-
ní práce se každá skupinka vydala 
za doprovodu zaměstnance Lesů 
ČR kolem Lhoteckého rybníka, 
kde byly pro žáky připraveny vě-
domostní soutěže. Poznávali jsme 
ryby, ptáky, obojživelníky, u sav-
ců zuby, rohy, parohy, k větvič-
kám jehličnanů jsme přiřazovali 
správné šišky, z krabice vybírali 
předměty, které do lesa nepatří. 
 Největší úspěch mělo stanoviš-
tě kynologů. Měli jsme možnost si 
pohladit velká plemena psů. Z oha-
řů českého fouska, z norníků je-
zevčíka z honičů velšteriéra  nebo 
beagla. Celé dopoledne bylo krás-

ně slunečné, a když jako odměnu 
za dobře vykonanou práci dostal 
každý buřtíka, kterého jsme si na 
ohýnku opekli, nic lepšího jsme si 
už na závěr přát nemohli. Děku-
jeme všem zaměstnancům Lesů 
ČR za vzorně připravený a hlavně 
pestrý program. V příštím roce se 
budeme těšit na další spolupráci, 
vzkazují šestáci.
 Sedmáci vyrazili ráno pěšky do 
Zooparku v Zelčíně. Při příchodu 
je čekalo ošetření, čištění koní, 
seznámení s typy a druhy koní, 
praktické sedlání, čištění a uzdění 
koní, seznámení s chovem, krme-
ním, podestýláním  ovcí, koz, pra-
sat, slepic, kachen a nakonec úklid, 
sběr kamenů, bobků a všeho, co do 
přírody nepatří. Poděkování posí-
láme pro Pavlínu Havlasovou ředi-
telku Zooparku Zelčín.
 Osmáci navštívili Českou za-
hradnickou akademii na Mělníce. 
Hned ráno se dětí ujala paní profe-
sorka Fialová, která je provedla po 
celém areálu zahradnické akade-
mie, zajímavě vyprávěla o každé 
kytce, stromu či keři, děti si pilně 

vyplňovaly pracovní list. Nejvíce 
je zaujal „hmyzí hotel“. Někteří 
dokonce začali pomáhat zahrad-
nicím se setím semínek květin. 
Po krátké přestávce se jich ujala 
jiná paní profesorka, která děti 
zavedla do dílny, a tam všichni 
společně začali vyrábět pítko pro 
motýly. Klukům i dívkám se prá-
ce moc líbila. Za chvíli přešli do 
zahradního altánu a tam si každý 
zasázel kytičku – afrikán, který si 
pak mohl odnést domů se slibem, 
že se o kytičku bude dobře starat 
a vlastně o kytky vůbec. Předtím 
se ale všichni seznámili s tím, jak 
se vlastně kytky sázejí, co vše je 
potřeba znát. Poděkování za hezký 
den a spoustu nových užitečných 
znalostí patří pracovnicím České 
zahradnické akademie.
 Deváťáci vyrazili na Koko-
řínsko, procházeli Cinibulkovou 
naučnou stezkou, poznávali flóru 
Kokořínska a po cestě vysbírali 
vše, co do lesa nepatří. Přírodu je 
třeba chránit, a to po celý rok nejen 
22. dubna. To mějme na paměti.

Mgr. Marcela Antonínová

(nar. 26. 4. 1868 Liblice)
hudební pedagog, klavírista

Absolvent gymnázia studoval es- 
tetiku na pražské univerzitě a zá-
roveň navštěvoval varhanickou 
školu (1887 – 90). Rovněž se zdo-
konaloval ve hře na klavír, k níž 
mu položil základy jeho dědeček, 
J. Tonder – řídící učitel. V roce 
1890 učil hru na klavír v Lublani 
na Glasbena Matici. Rok nato se 
stal profesorem a později i rek-
torem mistrovské školy pražské 
konzervatoře. K jeho žákům pa-

       KAREL HOFFMEISTER
 žILI MEZI NÁMI

třil např. Jindřich Jindřich (1876 
– 1967), František Jiroudek (1914 
– 1991) či Josef Páleníček (1914 – 
1991) a mnozí jiní. Vydal řadu děl, 
kupříkladu i „Klavír“, spis „50 
let s Vítězslavem Novákem nebo 
studii o klavírním díle J. S. Ba-
cha, ale i monografii o Bedřichu 
Smetanovi, Antonínu Dvořákovi 
a Vítězslavu Novákovi. Z hudební 
tvorby jsou nejvíce známé milost-
né písně, melodramy a žalmy na 
latinské texty. + 23. 9. 1952 Hlu-
boká n./Vlt.                         (Zdroj: 

Kdo byl kdo, aut. Miroslav Sígl)

BAZAR 
PRODEJNA: 

Bezručova 2892
Mělník 276 01 

Telefon: 315 621 459 
Mobil: 603 519 679

FARMÁŘSKÉ TRHY ODSTARTOVÁNY

Pořadatelé Roudnických farmář-
ských trhů slibují svěží jarní zele-
ninu a také příjemnou sousedskou 
atmosféru. K dostání bude vždy 
jednou za čtrnáct dní vždy v sobo-
tu  mezi 8 – 12 hodinou. Kromě 
zeleniny a ovoce jsou nabízeny i 
další potraviny, jako jsou uzeniny, 
grilované klobásy, dršťková po-
lévka i prdelačka, bylinky i květi-
ny, pečivo, mléčné výrobky a vej-
ce, ale i houby, bio hovězí maso i 
víno a mnoho dalších vyhlášených 
specialit. Hojně navštěvované trhy  
v Roudnici nad Labem organizu-

Farmářské trhy se stávají stále oblíbenější formou nákupu zdravých a čerstvých potravin. Trhy se letos 
již popáté otevřely i hospodyňkám v Roudnici nad Labem. Husovo náměstí 9. dubna hostilo poprvé  
v nové sezoně farmáře i nakupující. 

je občanské sdružení TRHNI SE,  
které bylo založeno před pěti lety. 
Jeho posláním je organizovat kul-
turní a společenské aktivity se 
zaměřením především na pořádá-
ní těchto trhů, návrat kvalitních 
a zdravých potravin z místních 
zdrojů, obnova kulturních tradic a 
řemesel, zvyků v našem regionu, 

aktivně se podílet na rozvoji města 
Roudnice nad Labem, podporovat 
komunitní a obnovit společenský 
život v našem městě a okolí orga-
nizování dobrovolnické a obecně 
prospěšné činnosti. Chcete- li se 
přesvědčit, jak se mu to daří, přijď-
te se na některý trh přesvědčit. Na-
vštívit je lze až do listopadu.    red






   

 
   
            



  

 




        




    









  

 
         
   
 
          
 


 
        

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




 

 
    
  
      



  
 
         
 

 
 
      

        





      



    



       
       
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       




  

 


   
 


 
 
 

  
 




 
 



 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

        
       
       
       




         

  


  
 
 
 

 
         
   
 
 
   


 

         


   
 
 
 
 

       
       
        
       
       
       
       
        
       
       
       
       
       
       
       
       








        



 



        


 

         

  









 

 





 





 
     

           


 


        













 


 
 
 
 
 
 
 
 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      




    

    
  
    
 


  

 
 


     






      

  

    



    

 

   

 
  
   

 
   




 

 
    
 
   

  
   

 
      
    
    
  
   
 
   
 
     

 


   

    

 
 
 


 
    
 

 

      
   
   
    
 
 

 


   
  



   
   
 
 

   

  
   
  
 

     

 

   


     
 

    


 
   



 

   

  
  
 
 

    
  
  

 


   
   

  

    
 
  


     
   


 


    

   
     
  
 



V derby dolního Povltaví se ve Vojkovicích narodila sotva pochopitelná výhra veltruského AFK
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PRESBETON Nova - Výrobce betonového zboží
Výrobní závod Lužec nad Vltavou

hledá zaměstnance, 
kteří mají zájem a chuť pracovat:

 v malém týmu, na nejmodernější technologii v oboru
 v české, stabilní, neustále rostoucí společnosti
	 s dlouhodobou perspektivou
  a převzít osobní zodpovědnost nad svým dalším  

rozvojem a propracovat se mezi top pracovníky
 a mít možnost pracovního a mzdového postupu
  za snahu a pracovitost být odměněn i nad rámec stan-

dardní mzdy
 naučit se řešit praktické technické problémy
 a zvládnout novou výrobní technologii

Zařazení dle praxe, znalostí a kvalifikačních předpokladů 
– odborné vzdělání, svářečský průkaz, řezání plamenem, 
průkaz řidiče VZV, jeřábníka, vazače, strojníka nakladače, 

vyhláška 50/78 Sb. §6, znalosti z oblasti pneumatiky, 
hydrauliky, orientace v technické dokumentaci, 

uživatelské znalosti PC
Nástup dle dohody, 

pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
Hrubá mzda: 80  – 130 Kč/hod (dle zařazení) 

+ os.ohodnocení
Kontakt: Životopisy prosím zasílejte emailem na adresu    

tomas.knopp@presbeton.cz            Ing. Knopp, 731 492 082

   Inzerujte v týdeníku Mělnicko. Ceny plošné inzerce přesně na míru, zajímavá grafika, individuální přístup k inzerentům. 
Informace Ing. Ervín Kolárovský 776 338 577, e – mail: kolarovsky@melnicko.cz

 

Společnost Continental Automotive Czech Republic s.r.o., závod 
Brandýs nad Labem, výrobce elektronických a mechanických dílů 
pro automobilový průmysl, nabízí:

BRIGÁDA na 1-3 měsíce
Práce na výrobní lince (směnný provoz)

s možností přejít do hlavního pracovního poměru

Vašimi úkoly bude:                               
> práce na montážní lince dle pracovních návodů
> udržování vysoké úrovně kontroly kvality a výkonu
> udržování strojů, zařízení a pracoviště v čistotě 

Naše požadavky:
> věk minimálně 18 let
> minimálně základní vzdělání
> manuální zručnost
> ochota pracovat ve směnném provozu
> zodpovědný přístup k práci a dodržování prac. disciplíny
> nástup ihned

Zaměstnance přijímáme také do hlavního pracovního poměru
(bez nutnosti pracovat jako brigádník).

Kontakt: tel. 326 936 300, 734 268 248
lucie.lafkova@continental-corporation.com
veronika.podrouzkova@continental-corporation.com
 

ASTRA TOUR CESTOVNÍ AGENTURA, 
nám. Míru 4, Mělník, poskytuje kompletní 
služby v cestovním ruchu. Nabízí mimo jiných 
i ubytování v Českém Švýcarsku. 
Anketní otázka: 
Uveďte alespoň tři ubytovací místa v Českém 
Švýcarsku, které nabízí Astra Tour na svých 
webových stránkách.

SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM O VSTUPENKU NA VÝSTAVU TITANIC

Pokud odpovíte správně na anketní otázku a budete vylosováni, můžete 
vyhrát vstupenku na výstavu Titanic v hodnotě 300 Kč na PVA EXPO 
Letňany.
Odpovědi zasílejte nejpozději do 13. května na e – mail: melnicko@mel-
nicko.cz

Jednodenní výlety 
z Mělníka a Neratovic

NOVĚ – SVOZY K AUTOBUSŮM  
A NA LETIŠTĚ V PRAZE 

více informací na www.astratour.cz

Nám. Míru 4, 276 01 Mělník, info@astratour.cz, Po-Pá 8.00-16.00 
www.astraour.cz             tel.: +420 603 142 023 

 Zájezdy k moři 
  Pobyty v Čechách 

a na Slovensku
 Poznávací zájezdy 
 Lázně wellness
 Chaty a chalupy
 Letenky, jízdenky
 Cestovní pojištění
 Dálniční známky 
 – Rakousko, Slovinsko
 Vstupenky do divadel 

spolupracovníky z Mělnicka, Kralupska, 
Roudnicka, Mšenska, Slánska a Prahy - východ. 

Vítáme zejména pravidelné dopisovatele 
o dění ve městech a obcích. Praxe vítána. 
Nabídky zasílejte na lokaj@melnicko.cz

Redakce týdeníku 
Mělnicko hledá 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
PRVNÍ 3 ŘÁDKY 

ZDARMA  
inzerce@melnicko.cz
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                              LHOTA STŘEDEM ZÁJMU REKREANTŮ
NA NÁVŠTĚVĚ VE LHOTĚ

První zmínka o obci pochází z r. 1332 z doby vlády Jana Lucemburského. Lhota patří 
mezi vesnice, vysazené po r. 1332, po připojení Skorkova, pány z Michalovic na pokraji 
lesa Boru nebo lesa Brandejského, a zůstala vždy příslušenstvím brandýského panství. 
Jezero s úžasně čistou vodou zajistilo obci Lhota mimořádný zájem návštěvníků. 

Kytička od nás k svátku

CTIBOR

Toto dnes málo využívané jméno 
má staročeský původ. Jeho první 
část vychází ze slova čest, druhá 
má slovesný základ bor - z bo-
riti (bořit, bojovat, přemáhat). 
Lze jej tedy vyložit jako „čestně 
bojující“ či „bojující za čest“. 
V ČR jej nosí jen 935. mužů a 
zaujímá tak 414. místo v žebříč-
ku oblíbenosti. Ze známých Cti-
borů můžeme zmínit například 
mima a choreografa Turbu.

A co říká pranostika? 

Máj zdravým skýtá života mnohé 

slasti a nemocným na neduhy 

léky a masti.

 3. 5. úterý Alex/Alexej
 4. 5. středa Květoslav
 5. 5. čtvrtek Klaudie
 6. 5. pátek Radoslav
 7. 5. sobota Stanislav
 8. 5. neděle Den vítězství
 9. 5. pondělí Ctibor
 10. 5. úterý Blažena

CTIBOR

Toto dnes málo využívané jméno 
má staročeský původ. Jeho první 
část vychází ze slova čest, druhá 
má slovesný základ bor - z bo-
riti (bořit, bojovat, přemáhat). 
Lze jej tedy vyložit jako „čestně 
bojující“ či „bojující za čest“. 
V ČR jej nosí jen 935. mužů a 
bojující“ či „bojující za čest“. 
V ČR jej nosí jen 935. mužů a 
bojující“ či „bojující za čest“. 

zaujímá tak 414. místo v žebříč-
ku oblíbenosti. Ze známých Cti-
borů můžeme zmínit například 
mima a choreografa Turbu.

A co říká pranostika?

Máj zdravým skýtá života mnohé 

slasti a nemocným na neduhy 

léky a masti.

 7. 5. sobota Stanislav
 8. 5. neděle Den vítězství
 9. 5. pondělí Ctibor
 10. 5. úterý Blažena

„MĚNIT SE ROZHODNĚ NEHODLÁM,“
Jan Petřík ze Lhoty nedaleko Staré Boleslavi  se dá bez nadsáz-
ky označit za všestranného výtvarníka. Jeho obrazy a dřevěné 
plastiky dobře znají místní i přespolní ze širokého okolí. Svoje 
obdivovatele má však i v daleké cizině.  

Spolu s bývalým starostou Janem Krkavcem 
stojí i za znovuobnovením dřevěných křížků, 
které byly téměř před dvěma roky nově osa-
zeny na původní místo. „Svými díly doplňuje 
obec i okolní krajinu. Za přenesení svého umě-
leckého nadání do těchto děl, patří panu Janu 
Petříkovi naše vřelé poděkování,“  uvedl 
na umělcovu adresu pan Krkavec. 

Nová sakrální díla J. Petřík vyrobil 
bez nároku na honorář: „Křížek do 
této vsi patřil odjakživa a který ně-
kdo ještě za soudruhů rozsekal. Já 
jsem se jenom přičinil o to, aby se 
vrátil zpět,“ skromně poznamená-
vá ke své originální práci svérázný 
autor, s nímž jsem si povídal v jeho 
ateliéru pod širým nebem.

  Jak se na vaši práci dívají 
spoluobčané?
„Část obyvatel k ní má úctu a část, 
která se na ni dívá poněkud jinak. 
Přehlíží ji, zkrátka, je jim ukrade-
ná.“ (Smích)

  Čím si to vysvětlujete?
„Je to čistě v lidech. Občas se se-
tkávám, s názorem, že jsou tady da-
leko důležitější a přednější věci. To 
je sice také pravda, ale myslím si, 
že ani na takovou práci, kterou dě-
lám by se rozhodně nemělo zapomí-
nat. Křížky do tohoto kraje patří…“

 Když jsem se chystal na se-
tkání s vámi, očekával jsem pře-
devším velký ateliér, ale kromě 
upravené zahrady vidím dřevě-
né plastiky, totem, kříž s Ježíšem 
a country salon jak vystřižený z 
divokého západu…
„Je to tím, že jsem veliký milov-
ník přírody, stejně jako westernu, 
country i andegrandu. Směska 
toho, co se mi líbí a v čem je mi 
dobře. Miluji navíc rodnou hroudu 
a cítím se tu doma. Narodil jsem se 
v Brandýse nad Labem a tady žiji 
pětadvacet let. Původně zde byd-
leli manželčiny rodiče a vypadalo 

to úplně jinak. Skleníky a ovocnou 
zahradu jsme postupně přebudo-
vali na okrasnou a stále něco no-
vého na ni budujeme i dnes.“

  Starý jistě není ani tento 
srub?
„Na místě, kde stojí, byly dříve 
rozpadající se kůlny. Se ženou 
jsme se obávali, aby nespadly na 
vnuka, a tak jsme si postavili tuto 
klubovnu, v níž se teď každý víkend 
scházíme s kamarády na kus řeči o 
kumštu, politice, životě. Hraje se tu 
i folk, country, bigbít.“

 Malujete obrazy, vyřezáváte 
plastiky, zahradničíte… předpo-
kládám, že jste se pustil sám i do 
stavby klubovny?!
„To máte pravdu, je to moje dílo, 
ale hodně mi pomáhala i manžel-
ka.“

  Jak se paní dívá na vaše ak-
tivity?
„Fandí mi. Nadarmo se neříká 
„Kdo si hraje, nezlobí.“ (Smích)

  Nevšední pojetí exteriéru va-
šeho domova ledacos vypovídá o 
jeho obyvatelích? Jaký jste vů-
bec člověk?
„Snílek, dobrodruh, malíř, sochař, 
rybář… od každého kousek.“

  Jak vás vnímá okolí?
„Soudím, že převážná část mě bere 
úplně normálně.“

  A zbytek?
„Do očí mě nikdy nikdo nic neřek-
ne… ale asi se na mě budou dívat 
jako na podivína!?!“

(pokračování na str. 10)

S MĚLNICKEM DO DIVADLA 
                             U HASIČŮ

Autor: J. Sequens  Režie: J. Galin  Hrají: L. Vaculík, R. Štolpa, 
J. Galinová, H. Sršňová, L. Lavičková a D. Révaiová 

2x2  volné vstupenky vždy v hodnotě 760 Kč 
můžete získat po zodpovězení anketní otázky.

OTÁZKA:
Jak se jmenuje oblíbený rozhlasový pořad, který moderoval 

A. Cibulka a jenž se dodnes natáčí v Divadle U Hasičů?
Svoje odpovědi zasílejte na e – mail melnicko@melnicko.cz 

nejpozději do 13. 5. 2016.

KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA
Vynikající anglická komedie o tom, co 
všechno se může stát, když dvě sestry na-
jednou odjedou na společnou dovolenou a 
jejich muži zůstanou v Londýně bez dozo-
ru. Pokus o celkem nevinný zálet se dvěma 
švagrům změní v nečekané dobrodružství 
plné napětí, humoru a překvapivých zvratů 
ohrožujících celou jejich další existenci. 

 DALŠÍ VÝHERCI VOLNÝCH VSTUPENEK na před-
stavení v pražském Divadle U Hasičů si  je vyzvedli v redakci.  
Jsou jimi manželé Šourkovi z Mělníka. Blahopřejeme.

                        Foto D

Postupně se tato vesnička stala 
významnou lokalitou určenou k 
rekreaci, a to nejen kvůli koupá-
ní. Jsou zde i hezké lesy a velmi 
zachovalá příroda. To všechno 
vyvolává zájem návštěvníků. Do 
Lhoty se jezdí většinou za kou-
páním. Zdejší široko daleko vy-
hlášená vodní plocha vznikla po 
ukončení těžby štěrkopísku v roce 
1983, ale jezero samotné vzniklo 
kolem roku 1965, kdy se v místě 
těžil písek. Tato surovina se pou-
žívala na stavbu pražského metra, 
ale dovážela se i na stavbu dálnice 
D1. Po skončení těžby se prolákli-
na štěrkopískovny zalila vodou a 
vzniklo hluboké přírodní koupa-

 Lhota je nejmladším členem 
Dobrovolného svazku obcí Cece-
mínsko a je naším čtvrtým zasta-
vením. V jejím čele stojí starostka 
Ing. Radka Kratochvílová, která 
ve své funkci působí právě rok. K 
trvalému pobytu v obci je v sou-
časné době přihlášeno 479 obyva-
tel včetně přibližně třiceti cizích 
státních příslušníků, kteří se zde 
nezdržují. 
 „Hospodaříme s rozpočtem 
ve výši 4 a půl milionu korun, a 
přestože to není rozpočet velký, 
předchozí zastupitelstva dokázala 
svým hospodařením vytvořit znač-
nou finanční rezervu, ze které bude 
možné financovat naší spoluúčast 

Lhota (případně Lhotka, Lhoty, Lhotky, či Lehota) je častý název 
vesnic, které vznikly v období vrcholné středověké kolonizace na 
území Čech, Moravy a Slovenska. Usuzuje se, že vznik těchto osad 
spadá hlavně do 13. století a 1. poloviny 14. století. Nejstarší písem-
ný doklad Lhoty na českém území se vztahuje k roku 1199. Dnes 
se na území ČR nachází cca 500 Lhot, Lhotek či vesnic, které toto 
pojmenování mají v názvu.

liště o rozloze cca 25 hektarů a s 
vodou ideální pro koupání. Vodní 
hladina jezera leží zhruba 4 me-
try pod úrovní okolní krajiny a v 
nejhlubších místech je až 7 metrů. 
Najít však prý lze místa propadu, 
kde má být hloubka i více než 14 
metrů. 
 Zajímavostí je, že na jedné z 
místních pláží našli své útočiště 
nudisté a v tomto prostoru vznikla 
první nudistická pláž v ČR. Ta se 
postupně rozšiřovala, nyní zabírá 
část břehu a je vyčleněna právě 
jen pro milovníky tohoto způsobu 
koupání.

na dotacích, které nás čekají. V 
předchozím zastupitelstvu jsem 
plnila funkci zástupce starosty, a 
v té době se podařilo obci získat 
dotaci na zateplení obecní budovy, 
ve které je obecní úřad a prodej-
na potravin. Peníze jsme získali 
také z Fondu Středočeského kraje 
a využili jsme je na zrestaurová-
ní pomníku padlých v I. sv. válce 
– realizace tohoto projektu právě 
probíhá. 
 Z dotací také částečně pokryje-
me náklady spojené s rekonstruk-
cí hasičské zbrojnice. Pro letošek 
jsme připravili celkem 5 žádostí 

do různých Fondů Středočeského 
kraje, o jejich osudu se právě v 
těchto dnech rozhoduje. Musíme 
doufat, že budeme alespoň z části 
úspěšní. Velmi bych si přála, aby-
chom získali peníze zejména na 
posílení obecního vodovodu. Obec 
má vlastní zdroj pitné vody i vodo-
vod, ale v letních měsících je kapa-
cita již nedostačující. Z vlastních 
zdrojů jsme vybudovali další zdroj 
pitné vody, který bude napojen na 
stávající vodovodní síť. Pochopi-
telně se naše žádosti ne vždy se-
tkaly s úspěchem, neobdrželi jsme 
např. peníze na odbahnění rybní-
ku, který je dominantou historic-
kého jádra obce. Za úspěch ale 
naopak považujeme znovuotevření 

obecní hospody, která slouží jako 
zázemí pro pořádání nejrůzněj-
ších kulturních akcí. Rekonstruk-
ce tohoto objektu nás čeká,“ říká 
sympatická starostka, kterou jsem 
požádala o krátký rozhovor. 

  Vaše obec se vyznačuje spous-
tou zajímavých akcí. Lidé se za-
pojují do společenského života 
ve velké míře, právě ta sounále-
žitost pak dělá obec obcí. 
„V pořádání kulturních akcí jsme 
velmi aktivní. Ceníme si hlavně 
spolupráce s aktivními ženami, 
které mají pracovní název „Mam-
ky v akci“, ty se věnují tomu nej-
cennějšímu, co máme, a to jsou 
naše děti.“

(pokračování na str. 10)

          VÍTE, ŽE…

Vznikla vysekáním otvoru do pískovcové skály, a to v roce 1845. 
Vytvořil ji sochař Václav Levý a vnitřní prostory zdobí pískovcové 
reliéfy s výjevy z básně Ferina Lišák od F. M. Klácela. Odtud získala 
jeskyňka také svůj název. Před ní jsou do skalních stěn vytesány po-
měrně velké postavy, známé z našich národních dějin – husitští velitelé 
Jan Žižka a Prokop Holý a blanické vojsko s velitelem.

V lese mezi 
obcemi Liběchov 

a Želízy 
se nachází umělá 
jeskyně pojmeno-
vaná Klácelka?   

 STAROSTKU ING. RADKU KRATOCHVÍLOVOU lze vidět u 
řady zdejších projektů. Nechyběla ani u vloni velmi úspěšného vzdělá-
vacího kurzu pro seniory.

 VÝTVARNÍK 
JAN PETŘÍK má stále 
plné ruce práce. Malová-
ní, řezba i zdokonalování 
okrasné zahrady dávají 
tušit, že nemá času 
nazbyt, přesto by se rád 
pustil i do keramiky.

 NA SNÍMKU S BÝVALÝM STAROSTOU J. KRKAVCEM



CHCETE SE PODĚLIT S 
VAŠIMI CHOVATELSKÝMI 

ÚSPĚCHY? 
Pošlete nám fotografie svých 
domácích mazlíčků, bez ohle-

du na druh a rasu zvířete. 
Rádi je otiskneme. 

V krátké charakteristice záro-
veň uveďte jeho jméno a stáří, 

případně, váš největší chovatel-
ský výsledek. Foto zasílejte 

ve velkosti minimálně 600 Kb. 
Email: melnicko@melnicko.cz
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                                                  MAINSKÁ MÝVALÍ KOČKA  
NAŠI MAZLÍČCI SE PŘEDSTAVUJÍ

Rozluštění z čísla 17/2016: ... každých šest měsíců připomínat.

Zahájen prodej zeleninové sadby.
 Velký výběr rododendronů. 

ŠKOLNÍ STATEK MĚLNÍK 
www.statek.zas-me.cz

Rozluštění z čísla 17/2016 ......Ona už tam byla.

Kupte si jaro u nás. 
Školní květinová prodejna. 

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE
MĚLNÍK - STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 
tel: 315 623 111, 602 232 333 www.zas-me.cz

Kočka je původem z americké-
ho státu Maine, odkud se po-
stupně rozšířila po celém konti-
nentu a dále do světa. 
 Dnes toto plemeno patří bez-
konkurenčně mezi jedny z největ-
ších, ačkoliv se mu díky své míru-
milovné povaze říká „něžný obr“, 

PĚSTOVÁNÍ MALIN
Maliny a malinoostružiny jsou 
velmi vděčné druhy drobného 
ovoce, jejichž pěstování se těší stá-
le vzrůstající oblibě. Proto bychom 
jim mohli věnovat větší pozornost 
a nelitovat místa na zahrádce ale-
spoň pro pár keřů vhodné odrůdy.
Maliníku se daří ve většině zahrad-

zbytky víceletých plevelů včetně 
jejich kořenů. Potom půdu důklad-
ně vyhnojíme chlévskou mrvou, 
nebo kompostem. Při rytí zapraví-
me hnojivo až do hloubky 30 cm.

VÝSADBA
Maliník bychom měli vysazovat 
hlavně na podzim, aby ještě do 
příchodu zimy řádně zakořenil.
Pouze v těžších půdách se dopo-
ručuje výsadba na jaře. K výsadbě 
využijeme podmračeného počasí, 
protože na slunci rostlinám snad-
no zasychají kořínky. Vysazujeme 
jednoleté sazenice, jimž zkrátíme 
nadzemní části výhonů asi na 35 
cm. Přiměřeně zkrátíme i kořeny.

          O PĚSTOVÁNÍ STROMŮ, ROSTLIN, OVOCE A ZELENINY
RADY DO ZAHRADY

Maliník vysazujeme na vzdálenost 
45 - 60 cm. Pokud budeme sázet 
více řad, ponecháme mezi nimi od-
stup 1,5 - 2 metry. Sázíme tak hlu-
boko, aby kořeny vysazené rostli-
ny byly pokryty alespoň  5- 8 cm 
vrstvou zeminy. Důležité je, aby 
rostliny seděly pevně v zemi. Při 
pozdní výsadbě raději k vysaze-
ným rostlinám ještě okolní zeminu 
nakopčíme.

OŠETŘOVÁNÍ MALINÍKU
Během vegetace musíme půdu 
kolem rostlin kypřit, odplevelovat 
a podle potřeby také zavlažovat.
Potřebná vláha se udržuje v půdě 
nastýlkou. Použijeme k tomu třeba 
trávu, kterou jsme získali při seká-
ní trávníku. Tento mulč nejen udr-
žuje v zemi dostatečnou vlhkost, 
ale zároveň potlačuje růst plevelů.
Protože maliník má poměrně znač-
nou potřebu živin, dáme jednou za 
tři roky ke každému keři asi 10 kg 
kompostu. Kromě toho ještě každý 
rok na jaře hnojíme průmyslovými 
hnojivy v obvyklých dávkách. 
Odplozené a slabé výhony na jaře 
odstraníme až u země. Mateřské 
rostlině ponecháme pouze 6-8 těch 
nejlepších a zdravých výhonů, kte-
ré zkrátíme asi o čtvrtinu délky. 
Tím podpoříme tvorbu plodů.

MALINOOSTRUŽNÍK
Malinoostružník dorůstá větší ve-
likosti než maliník a jeho plody 
mají aromatičtější chuť. Pěstuje se 
podobně jako maliník, ale potřebu-
je plné slunce. Keře jsou celkově 
mohutnější, mají poměrně dlouhé 
výhony a proto je vysazujeme na 
vzdálenost 2 - 2,5 metru od sebe.
Po sklizni musíme výhony, které 
odplodily odstranit až u země. 

sim

   ANEB NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA

Používá se ve všech podobách 
(čerstvý, sušený, vařený, jako 
odvary, tinktury, oleje). Vyrábí se 
z něho čaje a limonády, přidává 
se do piva. Ve všech podobách je 
příznivý pro lidské zdraví. Odde-
nek může mít žlutou nebo okrovou 
barvu; má výraznou lehce pikantní 
chuť – ve větším množství je os-
trá, nepříjemně štiplavá. Čerstvý 
zázvor způsobuje zahřívání orga-
nismu, vyvolává pocení, dezinfi-
kuje, likviduje různé záněty a mír-
nou horečku - má antibakteriální a 
protizánětlivé účinky. S úspěchem 
léčí rýmu, chřipku nachlazení.
 Využívá se při žaludečních po-

tížích. Kromě výše uvedeného, 
stimuluje krevní oběh a snižuje 
cholesterol. Setkáte se i s dopo-
ručením využívat jej při redukci 
hmotnosti. Nicméně i zázvor má 
vedlejší účinky. Někomu může 
vadit nepříjemná štiplavost, citli-
vějším jedincům může způsobo-
vat zažívací potíže - pálení žáhy. 
Rozhodně není vhodný pro děti 
a opatrně s ním musí nakládat i 
nastávající maminky, lidé s one-
mocněním srdce či diabetici. Ve 
specializovaných obchodech lze 
koupit i éterický zázvorový olej, 
který se přidává do masážních 
olejů, s nimiž lze potírat místa za-
sažená revmatismem. Ze zázvoru 
jednoduše připravíte léčivý čaj 
– stačí zalít nastrouhaný oddenek 
vroucí vodou. Síla nápoje se odvíjí 
jak od množství použité vody, tak 
od množství zázvoru. Čím silnější 
čaj, tím větší léčebné účinky, ale i 

PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

zde platí – nic se nesmí přehánět. 
Pokud nechcete horký čaj, použij-
te studenou vodou s ledem a vy-
tvořte si limonádu. Oba nápoje lze 
dochutit hřebíčkem, skořicí, me-
dem, citronem. Jednotlivé přísady 
lze se zázvorem lehce kombinovat 
a společně vytvářejí zajímavý vý-
sledný zážitek.  

   ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
STŘEDISKO MĚLNÍK
Dobrovského 1777,  276 01 Mělník
tel.: 724 883 171, 315 622 549
e-mail: statek@zas-me.cz
www.statek.zas-me.cz
www.facebook.com/skolnistatekmelnik/

PRODEJ 
OVOCNÝCH STROMKŮ

 Meruňky  Broskve  Třešně  Višně  Jabloně  Hrušně 
 Švesky  Slivoně  Ořešáky  Lísky  Rybízy  Angrešty 

 Justa  Maliny  Ostružiny  Réva vinná

dále v prodeji

OKRASNÉ STROMY A KEŘE
 Substráty  Rašelina  Kůra  Hnojiva 

 Přípravky na ochranu rostlin  Travní program
a

 Zeleninová sadba  Cibulová sazečka
 Sadbové brambory  Jablka  Lahvové víno

Prodejní doba: 
Po-Čt: 8.00 –16.00   Pá: 8.00 –17.00  

So: 8.00 –12.00                                                                                     

jejich úžasná huňatá srst z nich 
dělá skutečné obry v kočičí říši. 
 Mainská mývalí kočka má pev-
né robustní tělo. Zatímco kočky 
bývají obecně drobnější  a menší, s 
váhou okolo 5 – 7 kg, kocouři mí-
vají 9 až 11 kg. Kastráti potom tře-
ba i 12 kg, ve výjimečných přípa-
dech někteří mohou vzácně dorůst 
až do 15 kg váhy. Kočičí ocas je 
rovněž pozoruhodně dlouhý, s ním 

mohou dosáhnout celkové délky 
těla i přes 1 metr.

  Charakteristika
Charakterem jsou mainské mýva-
lí kočky velmi přátelské, mazlivé 
a nezřídka fixované na člověka, 
ne však závislé. Toto plemeno si 
díky svému vzhledu, v kombinaci 
s milou povahou, získalo velkou 
popularitu a jeho oblíbenost stále 
stoupá.

ŘÁDKOVÁ INZERCE - PRVNÍ 3 ŘÁDKY ZDARMA      inzerce@melnicko.cz

ZÁZVOR LÉKAŘSKÝ (ZINGIBER OFFICINALE)
Pochází z Asie a v lidovém léčitelství této oblasti se užívá stovky let. 
Postupně se rozšířil na všechny kontinenty. Oddenek se využívá v 
kuchyni jako koření (pro indickou a čínskou kuchyni je naprosto 
nepostradatelný).

ních půd. Nejlépe mu vyhovují 
hluboké, středně těžké půdy boha-
té humusem. Nevhodné jsou půdy 
přemokřené a studené. V době 
kvetení a také v době dozrávání 
plodů potřebuje maliník hodně 
půdní vláhy. V půdách příliš su-
chých dorůstají jen drobné a málo 
šťavnaté plody. Maliník vyžaduje 
polohu chráněnou před studenými 
severními větry. Snáší i polostín, 
ale na slunci dává chutnější plody 
a vyšší sklizeň.

PŘÍPRAVA PŮDY
Půdu pro výsadbu maliníku při-
pravujeme již koncem léta. Nejdří-
ve ze záhonu odstraníme všechny 

 Otázka č. 4.
UHER s.r.o., Blatecká 2027 pamatuje 
i na chovatele prasat.  Jak se jmenuje 
směs určená pro prasata ve výkrmu?

Pokud zašlete odpověď nejpozději do 
13. 5. 2016 na e – mail melnicko@melnicko.cz 
a budete vylosováni, získáte zcela zdarma 
kompletní krmivo pro prasata 
(20 kg v celkové částce 348 Kč).

SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM O KVALITNÍ 
KRMIVO PRO PRASATA

sim

13. 5. 2016 na e – mail melnicko@melnicko.cz 
a budete vylosováni, získáte zcela zdarma 

SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM O KVALITNÍ 
KRMIVO PRO PRASATA
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                    KULTURA    VÝSTAVY    MUZEA   PROHLÍDKY    DIVADLA    KONCERTY    UMĚNÍ   GALERIE   KINO

Jaro na zahradě 

3. 5. - 29. 5. 2016 

Výstava fotografií  
s jarními motivy  

mělnické muzejnice  
Evy Srbové. 

Otevřeno: úterý–neděle 9:00–12:00 a 12:30–17:00 h. 
Regionální muzeum Mělník, p.o. Středočeského kraje, nám. Míru 54, 276 01 Mělník 
www.muzeum-melnik.cz , _   Regionální muzeum Mělník      

 

, _   Regionální muzeum Mělník     

Regionální muzeum Mělník, 
prostory kavárny. 

 

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
  STÁLÉ EXPOZICE
  Měšťanský a venkovský interiér  Staré mechanické hračky
   Příroda Mělnicka  Vinařství  Historické kočárky  Z historie 

malé železnice aneb Železniční hračky
   Ochutnávka kvalitních českých vín
   Muzejní kavárna s posezením na historických hradbách 
   Od 5. května do 30. září od čtvrtka do neděle je návštěvníkům otevře-

no skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
  VÝSTAVY
3. 5. – 29. 5. Jaro na zahradě  
  (výstava fotografií s jarními motivy Evy Srbové)
4. 5. – 29. 5.  Expedice Karel IV.  (výstava prací žáků mělnické ZUŠ pod 

vedením PaedDr. Irenky Wenkeové. Vernisáž bude slavnost-
ně zahájena před muzeem bubenickým vystoupením žáků 
hudebního oddělení ZUŠ Mělník)

MĚSTSKÉ MUZEUM V KRALUPECH NAD VLTAVOU 
  STÁLÉ EXPOZICE
   Archeologická expozice  Pamětní síň Jaroslava Seiferta  Síň 

Georga Karse – výstava obrazů  Lapidárium – kamenné movité pa-
mátky z Kralup a nejbližšího okolí 

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA - VÝCHOD 
V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI

  STÁLÉ EXPOZICE
   Arnoldinovský dům 
   Příroda Brandýska a středního Polabí  Brandýsko ve světle archeo-

logie  Život na vsi v 19. a 20. století  Stará Boleslav – významné 
duchovní místo české země  Významné osobnosti Brandýska

 Zřícenina hradu Jenštejna
 Brandýská katovna
  Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích
  VÝSTAVY
Do 29. 5.  Školní obrazy a pomůcky  

KULTURNÍ DŮM ŠTĚTÍ
  VÝSTAVY
    Fotím, co se líbí mně – výstava fotografií Karla Tomáška v informač-

ním centru
    Kouzlení jehlou, jehlicí či háčkem – výstava výrobků z dílen kreativ-

ních žen v Městské knihovně 
Od  2. 5.   Napříč peklem – expozice obrazů Sandro Dragoj z umělec-

ké skupiny Infernalismus v Městské knihovně
Od 2. 5.  Amatérská tvorba – výstava obrazů Ivany Urbánkové v 

Informačním centru
  OSTATNÍ PROGRAMY
9. 5. 14.00  Společenské odpoledne (taneční zábava pro seniory)

PODŘIPSKÉ MUZEUM V ROUDNICI NAD LABEM
  STÁLÉ EXPOZICE
   Historický vývoj Roudnice a okolí  Archeologické nálezy z Pod-

řipska včetně modelu kostrového hrobu  Osídlení Roudnice  Život 
Lobkowiczů na Roudnici  Ukázky z tvorby Prof. Karla Rozuma. 

    Nová expozice antické skulptury „Národy antického středomoří řec-
kýma očima“ - výstava sádrových replik originálních sochařských děl 
z 19. stol., jejichž originály lze nalézt v několika světových muzeích. 

 Dočasné výstavy s regionální i nadregionální tématikou.
 OSTATNÍ MUZEJNÍ PROGRAMY
   Univerzita třetího věku (U3V)
  Muzejní archiv 
  Komentované prohlídky stálých expozic 
  Prohlídky starého židovského hřbitova 

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM
Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturně vzdělávací insti-
tucí, která vedle stálých expozic nabízí pestrou škálu kulturních akcí ve 
Slaném a Třebízi. Dlouhodobé expozice vykreslují zejména historii měs-
ta Slaného a jeho okolí. Základem archeologické sbírky jsou nálezy ze 
Slánské hory, jádro historických sbírek představují cechovní a církevní 
památky, obohacené o dary občanů, nákupy a terénní výzkumy. Součás-
tí muzejních fondů je i obrazová a grafická sbírka, přírodovědná sbírka 
obsahující geologické, pedologické a mineralogické vzorky a ohrožené 
druhy ptactva ze Slánska a mnoho dalšího.
Vedle dlouhodobých expozic nabízí muzeum dva sály pro krátkodobé 
výstavy a místnost pro besedy a přednášky.

KULTURNÍ DŮM VLTAVA KRALUPY
5. 5. 16.30  Čaj o páté – Kozelkova trojka
9. 5. 19.30   Na útěku – představení pražského Divadla Ungelt. V hlav-

ních rolích se představí Jana Štěpánková a Zlata Adamovská
12. 5. 19.30  Tančírna – společenský večer

KULTURNÍ DŮM ČELÁKOVICE
5. 5. 19.30   Bratři Ebenové – Čas holin – koncert bratrské trojice v čele 

se známým moderátorem
9. 5. 19.00   Caveman – slavná one men show o tom, co dělá muže mu-

žem a ženu ženou…

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
  VÝSTAVY
2. 5.   Doba Karla IV. – Vstup do jiného prostoru a času (vernisáž 

výstavy od 18.00 ve foyeru SD, v I. patře výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ na téma DOBA KARLA IV.)

  OSTATNÍ PROGRAMY
8. 5. 18.00   Noc na Karlštejně – výpravný muzikál s písněmi ze slav-

ného filmu uvede divadelní soubor z Vysokého Mýta
11. 5. 9.00  Cirkusová pohádka – představení pro nejmenší plné hu-

moru a písniček
12. 5. 19.00   Spirituál kvintet – koncert legendární hudební formace 

(Velký sál SD)

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
  STÁLÉ EXPOZICE
   Ateliér Zdenky Braunerové – malířka, grafička, knižní výtvarnice
  Historie a stavební vývoj zámku
  Salon ve stylu biedermeier  Renesanční síň
  VÝSTAVY
Od 15. 4. do 7. 8. Papírová hračka  - unikátní sbírka manželů 
  Pecháčkových (galérie-kabinet)

MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM MĚLNÍK
  VÝSTAVA 
Do 13. 5.   Zátiší – vernisáž výstavy absolventů vzdělávacího programu
  OSTATNÍ PROGRAMY 
4. 5. 19.30   Lee Andrew Davison – vystoupení fenomenálního černoš-

ského zpěváka v cyklu Swingové večery
9. 5. 17.30   Akční umění, land-art a konceptuální umění – přednáška 

Mgr. Čeňka Hlavatého o výtvarném umění
10. 5. 19.00  Požitkáři – představení pražského Divadla Na zábradlí
11. 5. 19.30   České filharmonické kvarteto – koncert Kruhu přátel hud-

by Mělník

GALERIE VE VĚŽI MĚLNÍK
  VÝSTAVA 
Do 22.5  Silva Gajdošíková – Belis: Obrazy zpod kůry
11. 5. 17.30  Komentovaná prohlídka výstavy

GALERIE TRUHLÁRNA KOKOŘÍN
Do 22. 5.  Broumovská skupina kostelů – výstava fotografií

DŮM ŘEMESEL ARCADIS VYSOKÁ
7. 5.  17.00  Galina Fleischmannová: Obrazy – vernisáž výstavy

 DIVADLO KOUZEL LÍBEZNICE
7. 5. 14.00  Hra kouzel a magie

KULTURNÍ STŘEDISKO LABUŤ ŘÍČANY
4. 5. 19.00   Veselá Trojka Pavla Kršky – zábavný pořad s písničkami a 

vyprávěním
9. 5. 17.30  Koncert ke Dni matek – vystoupení žáků ZUŠ Říčany
10. 5. 20.00   Jazz Messengers Václava Fialy – koncert z cyklu Jazzové 

večery v Říčanech

KINO 

NERATOVICE - MĚSTSKÉ DIGITÁLNÍ 3D KINO
5. 5. 18.00   Adopce: Konkurz na rodiče (český dokument Alice 

Nellis – beseda s autory filmu)
6. 5. 19.00  Carol (drama VB, USA)
7. 5. 17.00   Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje 

(francouzský rodinný film)
8. 5. 15.00  Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje
9. 5. 19.00  Kolonie (drama Něm., Luc., Fra.)
10. 5. 19.00  Jak přežít single (americká romantická komedie)
13. 5. 19.00   Captain America: Občanská válka 

(americký dobrodružný film)

KINO ŠTĚTÍ - DIGITÁLNÍ 3D KINO
4. 5. 18.00  Ani ve snu (český film)
5. 5. 18.00   Tajemství divadla Sklep (dokument o jednom z nejori-

ginálnějších divadelních souborů u nás)
6. 5. 17.30  Jak se zbavit nevěsty (česká rodinná komedie)
6. 5. 20.00  Zlo nikdy nespí (americký horor)
8. 5. 17.30  Lovec: Zimní válka (americký akční film)
8. 5. 15.30  Příběh lesa (francouzsko-německý dokument)
10. 5. 18.00   Jak básníci čekají na zázrak (další osudy Šafránka, 

Kendyho a spol.)
11. 5. 18.00  Kniha džunglí (americký dobrodružný film)
12. 5. 18.00   Captain America: Občanská válka (americký dobro-

družný film – 3D)
13. 5. 17.30 a 20.00 Captain America: Občanská válka

KINO VLTAVA KRALUPY- DIGITÁLNÍ 3D KINO
4. 5. 20.00   Jak básníci čekají na zázrak (další osudy Šafránka, 

Kendyho a spol.)
5. 5. 20.00   Captain America: Občanská válka 
  (americký dobrodružný film)
6. 5. 16.00  Harcore Henry (akční film USA, Rus.)
6. 5. 19.00  MS hokeji: Česko – Rusko (přímý přenos utkání)
7. 5. 17.00  Captain America: Občanská válka
7. 5. 14.30  Kniha džunglí (americký dobrodružný film)
7. 5. 20.00  Teorie tygra (česká komedie)
8. 5. 17.00  Captain America: Občanská válka
8. 5. 14.30  Kung Fu Panda 3 (americký animovaný film)
8. 5. 20.00  Poslušně hlásím (česká klasická komedie)
9. 5. 19.00  MS hokeji: Česko – Švédsko (přímý přenos utkání)
10. 5. 20.00  Suburra (kriminální drama Ita., Fra.)
10. 5. 15.00  Teorie tygra
11. 5. 20.00  Captain America: Občanská válka

Mělnická 

Muzejní noc Pátek 20. května 2016 
Boj /  Věštba /  Řemeslo / Interaktivita / Zpěv / Pohádka / Dílnička / Hra 

17.00 - 23.00 hodin. Vstup zdarma. Kavárna otevřena! 

Program:   
17.00 hodin: Netradiční zahájení výstavy „Barbaři“. 

17.30 - 19.00 hodin: Knihovní dílnička: Muzejní kukátko. 
18.00 hodin: Prohlídka expozice historických kočárků. 
17.30 - 22.00 hodin: Kašpárkovo putování po muzeu - hra pro děti i dospělé. 
19.30 hodin: Kašpárkovo maňáskové divadélko - pohádka „ O rybáři a jeho ženě“. Následně                               
čtení z knížky. 
20.00 hodin: Komentovaná prohlídka výstavy „Barbaři“. 
21.00 hodin: Prohlídka expozice historických kočárků. 
22.00 hodin: Vystoupení sboru Chrapot. 
Po celý večer nahlédnutí do života našich předků s historickou skupinou Boionia.  

Specializovaný maloobchod 
Hana Vozábová a Český vý-
robce prádla Timo pořádají 
módní přehlídku na zámku 
Liblice  - 14. 5. 2016 od 16. 00 
hodin, které se můžete zúčast-
nit i vy. Pokud zašlete správ-
nou odpověď na anketní 
otázku a budete vylosováni, 
získáte dvě volné vstupenky. 

SOUTĚŽTE S MĚLNICKEM

Anketní otázka: 
Jak se jmenuje organizace, která pomáhá lidem 
s nemocí motýlích křídel a kdo je její patronkou?

Odpovědi zasílejte nejpozději do 7. 5. 2016 
na e – mail: melnicko@melnicko.cz

O VSTUPENKY NA 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKU

   Inzerujte v týdeníku Mělnicko. Ceny plošné inzerce přesně na míru, 
zajímavá gra�ka, individuální přístup k inzerentům.

Informace Ing. Ervín Kolárovský 776 338 577, e – mail: kolarovsky@melnicko.cz
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Dejte nám 
vědět, 

jak vám 
chutnalo...

email:
melnicko@
melnicko.cz

450 g brambor se slupkou, 3 lžíce rozehřátého másla, 2 lžíce nakráje-
ného tymiánu, sůl, pepř, mletá paprika na posypání, 150 g majonézy 
Hellmann´s, 2 lžičky limetkové šťávy, nastrouhanou kůru z limetky, 
1 prolisovaný stroužek česneku, špetka mleté papriky

Brambory nakrájíme na 1 cm silné plátky, ve vodě povaříme 5 - 7 
minut a děrovanou naběračkou přeneseme na dvakrát přeloženou 
papírovou kuchyňskou utěrku. Vysušíme. Plech vyložíme alobalem, 
rozložíme ovařené plátky brambor, pomažeme rozšlehaným máslem, 
posypeme tymiánem. Osolíme, opepříme. Opékáme pod grilem roze-
hřátým na středně vysokou teplotu asi 10 minut s jedním obrácením.
Limetku pečlivě omyjeme a kůru nastrouháme. V misce smícháme 
majonézu s limetkovou šťávou a kůrou, česnekem, solí a pepřem. 
Horké grilované brambory posypeme paprikou a podáváme s limet-
kovou majonézou.                                                          

Dobrou chuť!
NAPSALI NÁM…
Milí přátelé,
moc rádi vaříme s Mělnickem podle receptů paní Pi-
larové. Zajímalo by nás, jestli také pamatuje na stráv-
níky, kteří holdují grilování. My s manželem a dětmi 

od jara až do zimy využíváme zahradní gril, a tak bychom uvítali 
návod na nějaké jídlo z grilu. Zdravím vás i paní Evičku Pilarovou.
                                                                 Táňa, Kralupy nad Vltavou

GRILOVANÉ BRAMBORY 
S LIMETKOVOU MAJONÉZOU
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melnicko@
melnicko.cz

PSALO SE
Nejprve přinášíme pár příspěvků 
z dalšího týdeníku, jež tehdy vy-
cházel ve zdejším regionu. Byl or-
gánem tehdy středo-levicové so-
cialistické strany, jenž Svátek prá-
ce slavila náležitým způsobem. 

Doktor Zenkl byl významným poli-
tikem této strany. Avšak je skuteč-
ně zajímavá rétorika, která připo-
míná doby ještě nedávné…

  Prvního května promluví na 
manifestační veřejné schůzi dop. v 
10 hod. v sále hotelu „Stádník“ br. 
prof. dr. Petr Zenkl. Bratři a sestry 
z Mělníka a obcí okolních přijďte 
hromadně na projev naší strany 
pro mír, hospodářské povznesení 
pracujícího lidu, proti reakci, pro 
demokracii a vítězství socialismu. 
Večer do divadla na Vojana. Dra-
matický spolek „Vojan“ na Mělní-
ce sehraje dne 1. května na oslavu 
svátku Práce 3 aktovou hru Lad. 
Stroupežnického „Na Valdštejn-
ské šachtě“. Vzhledem k tomu, že 
se hraje k dobročinným účelům, 
doufá pořádající spolek v pěknou 
návštěvu. 

Také na venkově měla tato strana 
poměrně vliv…

 Mšeno. V sobotu 1. května bu-
deme míti dopol. v 10 hodin na 
náměstí manifestační tábor lidu a 
odpoledne v zahradě p. R. Rokose 
koncert a volnou zábavu. V pří-
padě nepříznivého počasí by byl 
koncert druhého dne. Br. organi-
sace jednoty malorolníků v okrs-
ku Míšenském konejte již nyní 
přípravy k hojné účasti. Vývěsky 
budou rozeslány včas.

(Mělnické rozhledy – týdeník 
Československé strany 

socialistické z 30. dubna 1926)

Hospodářská konjunktura se plně 
projevovala i investičními stavba-
mi, které snižovaly nezaměstna-
nost.

 Mělnický cukrovar - rafiné-
rie zahájil v těchto dnech stavbu 
nového velikého skladiště přímo 
nad Labem. Zboží bude odtamtud 
pohodlným způsobem dopravo-
váno přímo do lodí. Na stavbě je 
zaměstnáno velký počet dělníků. 
A opět něco z četnického zápisní-
ku. Možná to zapálili pytláci.

  Cítov (Oheň) 18. t. m. o 21 
hodině vznítil se požár na půdě 
myslivny v bažantnici a záhy se 

rozšířil na sousední stáje a kolny. 
Přispěchavšímu k požáru místní-
mu sboru hasičskému po delším 
úsilí podařilo se oheň lokalizova-
ti. Dravému živlu padly za oběť 
krovy a stropy myslivny, kolen a 
stájí. Hajnému Ant. Krištofovi, 
jenž v myslivně bydlel, poškozeny 
byly nábytek a šatstvo. Jeho škoda, 
kterou si počítá na 4 000 Kč, jest 
kryta pojištěním. Rovněž vlastník 
požárem poničených budov, p. 
velkostatkář Leopold Lobkowicz, 
jest pojištěn. Soudí se, že byl po-
žár založen. 
  
Vandalismus kvetl v každé době.

  Vrchol zlomyslnosti. V neděli 
as mezi 7 a 8 hod. večerní poláma-
li neznámí pachatelé na Chloum-
ku 11 nově zasazených třešní ve 
stromořadí od p. Zimákovi vily ke 
Chloumku vedoucí. Vlastníkem 
stromořadí jest naše obec, jíž byla 
způsobena škoda 300 Kč. Pode-
zřelí z tohoto činu jsou 3 mladíci, 
kteří v týž den šli touto cestou a 
tropili různé nepřístojnosti. Žádá 
se každý, kdo by o mladících něče-

ho věděl, aby to oznámil četnictvu, 
aneb policii.

A na závěr jedna kuriozita. Různé 
fámy se snadno šířily a tzv. „Pé-
rak“ již také patří do galerie čes-
kých mýtů a pověstí… 

  Strašidlo. Jak známo čtenářům 
denních listů, v Litoměřicích již 
delší dobu „straší“. Posud se však 
nepodařilo zjistiti osobu, jež v 
strašidelném úboru přepadá a leká 
chodce na osamělých místech. 
Strach má velké oči, a tyto velké 
oči vidí strašidlo již i v Liběcho-
vě, ba vystoupilo prý „pohostin-
sky“ dokonce i na Chloumku a u 
starého pšovského hřbitova. Měl-
ník byl pln hrůzostrašných zpráv 
o strašidle, jež prý má pérové 
boty a vyskakuje několik metrů 
vysoko. Jmenovány byly i osoby, 
jež strašidlo polekalo, ale podrob-
nější vyšetřování bezpečnostních 
orgánů zjistilo, že na povídačkách 
těch není ani zbla pravdy.

 (Mělnické listy č. 18 
ze 30. dubna 1926) 

Vybral PhDr. B. Marjanko

   Inzerujte v týdeníku Mělnicko. Ceny plošné inzerce přesně na míru, zajímavá grafika, individuální přístup k inzerentům. 
Informace Ing. Ervín Kolárovský 776 338 577, e – mail: kolarovsky@melnicko.cz

„MĚNIT SE ROZHODNĚ NEHODLÁM,“  ŘÍKÁ SVÉRÁZNÝ UMĚLEC
(dokončení ze str. 7)

 K takovým dohadům přispí-
vá i vaše image. Hodláte v tom 
něco změnit?
„Nevidím důvod.“

  Jak jste se vůbec dostal k ma-
lování?
„Do otcovy strany patří akade-
mický malíř Novák. I když jsme 
se osobně nikdy neviděli, dost 
možná, že to bude ono… Ale k ma-
lování mě od malička především 
vedl nevlastní děda. Stejně jako k 
rybařině a přírodě vůbec. Právě 
v ní jsem začal vnímat východy a 
západy slunce, dramatické nebe, 
vodu…“

 Co malujte nejraději?
„Okolní krajinu, přírodu, cesty 
okolo jezera, milovaná vodní záti-
ší... Do ničeho se nenutím. To pak 
nestojí za nic.“

 Občas vaše práce vystavuje-
te. Kolik jste toho namaloval?
„Úplně přesně vám to neřeknu. Za 
dvacet let to bude kolem čtyři sta 
obrazů.“

 Kam nakonec putují?
„Po výstavě vždycky najdou svo-
je kupce. Jsou mezi nimi přátelé, 
kamarádi i zcela neznámí lidé z 
Čech, ale i z Ameriky, Německa 
nebo například z Rakouska. Věřte, 

že mi takový zájem upřímně těší. 
I když se většinou s obrazy těžko 
loučím. Je v nich kus mého srdce.“

 Máte svoje malířské vzory?
„Ano. Obdivuji tvorbu impresio-
nistů, například nedoceněného V. 
Radimského.“

 Vaši rozsáhlou tvorbu dotvá-
ří i dřevěné plastiky…
„Kromě zmíněných křížů, vytvá-
řím totemy a sochy většinou z li-
pového a topolového dřeva. Nic 
neplánuji dopředu. Stoupnu si ke 
špalku, křídou namaluji obrysy a 
začnu vyřezávat pilou a doseká-
vám dlátem. Postupně vystupují 
na povrch tváře, postavy, zvířata.“

 Nabízí se otázka, jak jste se 
dostal k této práci?
„Vždycky jsem chtěl dělat se dře-
vem. Jako kluk jsem byl s rodiči v 
Krkonoších, kde se mi strašně líbi-
li plastiky Krakonoše, které větši-
nou zdobí tamní zahrady. Už tehdy 
jsem si usmyslel, že to taky někdy 
zkusím. A vidíte, opravdu jsem se 
do toho pustil.“

  Pustíte se ještě do něčeho?
„Rád bych vyzkoušel hlínu. Práci 
na hrnčířském kruhu. Jestli se to 
ale stane a kdy, to nedovedu říct. 
Koníčků mám hodně a na další už 
nezbývá příliš času.“

 Uživí vás výtvarničení?
„Tato práce je na přežití. Aby člo-
věk více prorazil, to už musí být 
hodně dobrý.“

 Když se vrátím k výstavám 
vašich prací. Kolik jich během 
roku stačíte zrealizovat?
„Zpravidla jsou to dvě až tři za 
rok.“

  Poslední otázka – máte svého 

KOUZLO DOMOVA S MOUDROU RADOU 
NAŠICH BABIČEK A PRABABIČEK 

 Čokoládu lépe nastrouháte, pokud ji předtím na delší dobu ponecháte v 
chladu. 

  Citrony uvolní více šťávy, pokud je před lisováním nebo vymačkáním mírně 
poválíte nebo je na chvilku zahřejete v troubě či v horké vodě. 

  Zápach, který vzniká při vaření zelí určitě není příjemný, přidá-li se do vody k 
vařícímu se zelí, maličký kousek chleba, zápach by se měl zmírnit. 

  Košťálová zelenina navíc způsobuje nadýmání, proto, když přidáte do vařící 
vody trochu kmínu, lze těmto pozdějším nepříjemným projevům do jisté míry 
předejít.  

Karel Večeřa se s námi podělil 
o recept, který mu přenechala 
jeho sousedka. Jak nám napsal 
- paní Maruška uměla šlejšky 
připravit báječně, byla dobro-
srdečná vynikající kuchařka 
a on, (jako vysokoškolský stu-
dent, který měl většinou hlubo-
ko do kapsy), pozvání na tuto 
pochoutku vždy rád přijal. 

  Šlejšky (bramborové šišky)
Necelý kilogram brambor, 150 g 
hrubé mouky, 150 g krupice, 2 vej-
ce, sůl, strouhanka, máslo 
 Uvařené, oloupané a vystydlé 
brambory nastrouhejte na vál, pro-
sejte mouku, přidejte krupici, osol-
te, vmíchejte obě vejce a vytvořte 
mírně tuhé těsto. Těstíčko krájejte 
na menší, ale stejné kousky, z nich 

vyválejte šištičky. Vaří se asi 5 mi-
nut v osolené vodě. 
 Šlejšky se podávají posypané 
opraženou strouhankou, posypané 
cukrem a zalité máslem. 
 I tento recept má svou obdobu, 
místo strouhanky použijte na po-
syp cukr a mák nebo cukr a tvaroh. 
Nikdy nezapomeňte polít rozpuš-
těným máslem. 

                              LHOTA STŘEDEM ZÁJMU REKREANTŮ
NA NÁVŠTĚVĚ VE LHOTĚ

(dokončení ze str. 7)
 „Pořádají pro ně různé tvořivé 
dílničky, vždy tematicky zaměřené 
velikonoce, strašidla, vánoce, stra-
šidelný průvod, putování za Mi-
kulášskou družinou. Snažíme se, 
alespoň jednou v roce nacvičit s 
dětmi divadelní představení. Mi-
nulý víkend byl zasvěcen 2. roč-
níku charitativní akce Den pro 
zdraví, krásu a pohodu, výtěžek 
byl věnován Ateliéru 6tej smysl, 
což je výtvarně - keramická dílna 
pro lidi s mentálním nebo jiným 
postižením. 
 Intenzivně spolupracujeme se 
Sborem dobrovolných hasičů – v 
jeho režii je např. maškarní bál, 
pálení čarodějnic nebo Staročes-
ké máje, (ty se uskuteční ve Lhotě 
14. 5., a na které si vás všechny 
tímto dovoluji pozvat). Hasiči za-
jišťují i dětský den a mikulášskou 
nadílku. Nezapomínáme ani na 
seniory - ti se pravidelně setkávají 
1x za 14 dnů. Povídají si o historii, 
shromažďují staré fotografie, na 
kterých poznávají své blízké, ka-
marády a prostředí Lhoty z nedáv-
né minulosti. Právě jim se snažíme 
setkávání zpestřit tvořením, kdy 
spolupracujme již se zmiňovaným 
Ateliérem 6tej smysl. Léto pak pa-
tří hudebním kapelám z naší obce 

nebo jejich příznivcům, kdy se 
zde pořádá rockový mini festival. 
(Tímto bych ráda zmínila, že u nás 
působí 2 hudební skupiny - rocko-
vá Medea a metalová Mastaba). 
Nesmím zapomenout ani na úspěš-
ný šipkařský tým „Kalováci“. Šip-
ky hrají 8 let, ale teprve v letošním 
roce se začalo dařit a v současné 
době jsou ve vedení ligy Středočes-
kého kraje.“

 Obec má vlastní knihovnu, 
co vůbec nabízí svým čtená-
řům?
„Knihovnu jsme vybudovali v 
zasedací místnosti úřadu. Čítá 
zhruba 2 500 svazků a můžeme se 
pochlubit, že jej pravidelně obmě-
ňujeme. Pochopitelně, že jsme také 
zapojeni do tzv. výměnného fondu 
Městské knihovny Mladá Boleslav. 
Právě knihovna letos získala pení-
ze od Ministerstva kultury ČR na 
knihovnický systém, který umožní 
umístění katalogu knih na webo-
vých stránkách. I knihovna se za-
pojuje aktivně do kulturního dění 
v obci, a to např. velmi úspěšným 
vzděláváním seniorů – jedná se o 
projekt „Na nový začátek není ni-
kdy pozdě“, další byl zaměřen na 
finanční a právní gramotnost a o 
velikonocích proběhla přednáška 
na téma velikonoční zvyky. Ředi-

pokračovatele?
„Tak to se zatím nepovedlo. Při-
táhnout jsem se snažil jak dcery, 
tak i vnuka. Mladší dcera přitom 
velice hezky kreslí, docházela i na 
malířský kurz, ale nijak se malo-
vání nevěnuje. U současných klu-
ků je to většinou tak, že místo po 
praku sáhnout spíše po mobilu a 
počítači. Tak to prostě chodí a u 
nás to prozatím je podobně.“

 Děkuji za rozhovor.
 Otto Lokaj

 SENIOŘI V LOŇSKÉM ROCE absolvovali zdarma nevšední 
projekt „Na nový začátek není nikdy pozdě“, během kterého se sezná-
mili s mnoha užitečnými radami. Pro účastníky byl připraven bohatý 
doprovodný program. Snímkem se vracíme k jejich návštěvě svíčkár-
ny Šestajovice, kde si mohli vyrobit svíčku podle vlastního návrhu.

telka oblastního muzea Brandýs 
nad Labem – St. Boleslav, Mgr. 
Hana Závorková, připravila vel-
mi zajímavou přednášku. Prosto-
ry knihovny lze využít i jinak - 2x 
týdně zde probíhají kurzy jógy pro 
dospělé a v neděli jóga pro děti. 
Nejvíce si cením toho, když jsou 
akce navštěvované a Lhoťáci jsou 
spokojeni, a pro mě, (mohu snad 
říci pro nás), kteří se aktivně za-
pojují do dění v obci, je to největší 
odměna.“

  Na katastru obce se nachází 
velké přírodní jezero a jste vy-
hledávanou rekreační oblastí, 
pociťujete zde nějaký problém? 
„Pro naši obec to znamená pře-
devším nárůst dopravy v letních 
měsících a problémy s parkováním 
v ulicích. Návštěvníci nerespektují 
daná pravidla, namísto parková-
ní na vyhrazeném placeném par-
kovišti u jezera, parkují zdarma 
v ulicích, čím ztěžují život našim 
obyvatelům. V současné době pro-
bíhají jednání s Policií ČR, jak 
tento problém co nejlépe vyřešit už 
v nadcházející sezoně.“

  Jaké máte plány rozvoje 
obce? 
„Naše obec, hlavně současné za-
stupitelstvo obce, se snaží, aby 
byla získána dotace na vybudování 
kanalizace, dále na již zmíněné po-
sílení obecního vodovodu. Důležité 
je, aby občané získali ke všem akti-
vitám dostatek informací, aby se do 
připravovaných projektů mohli za-
pojit. Někdy je to těžké - co člověk 
to názor. Konečné rozhodnutí je ale 
na členech zastupitelstva. Bohužel, 
jednou se konečné rozhodnutí líbí 
více jedné půlce, podruhé zase 
té druhé. Postupujeme kousek po 
kousku, chceme přece, aby to ve 
Lhotě bylo stále lepší a lepší.“

 Děkuji za příjemné povídání.                              
DD

Poslední noc v dubnu je některými lidmi považována za magickou. 
Pro některé je ale pálení čarodejnic výzvou k nekontrolovanému po-
žívání  alkoholu a jiných „kouzelných koření“. 

ZÁCHRANÁŘI SE O ČARODĚJNICÍCH NENUDILI

Tohle čarování pak každoročně středočeským záchranářům zajistí denní 
i noční službu, která spolu se silvestrovskými oslavami patří mezi ty nej-
náročnější. Ani letošek nebyl výjimkou. Jak prozradila mluvčí ZSS SK 
Bc., Petra Effenbergerová, posádky vyjížděly od půlnoci 30. 4. 2016 do 
1. 5. 2016 do 7. hodiny ranní k 481 případů. U případů, které byly téma-
ticky čarodějnicky laděné, byla společným jmenovatelem intoxikace, a 
tak k řadě úrazů došlo právě pod vlivem  alkoholu, což navíc záchraná-
řům komplikovalo komunikaci při zásahu i ošetření pacienta. V několika 
případech se během ošetřování záchranáři setkali s projevy agrese. Mezi 
častá zranění patřily i popáleniny obličeje a horních končetin. Jak nebez-
pečná může být i samotná dopolední příprava ohně se přesvědčila žena na 
Mělnicku, které se při manipulaci se sekyrou kus  poškozeného topůrka 
zabodl do levého spánku. Poté, co jí záchranáři poskytli odborné ošetře-
ní na místě události, byla přepravena do spádové nemocnice a předána 
do péče tamních lékařů. Půl hodiny po půlnoci byl dispečinku nahlášen 
případ nezletilého chlapce, kterého svědci našli se zraněným obličejem 
před kulturním domem na Mělnicku. Zraněný adolescent byl na zasahu-
jící záchranáře značně agresivní a jevil známky opilosti a podchlazení. 
Po neodkladné péči byl přepraven do mladoboleslavské nemocnice.   red

 JAN PETŘÍK v nové klubovně namaloval jedno ze svých 
zátiší přímo na stěnu.                                                                  Foto lot
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Uzávěrka příjmu inzerce 
pro každé vydání je vždy
ve čtvrtek do 15.00 hod.

předchozího týdne. 
---------------

Upozornění pro inzerenty 
zadávající inzeráty poštou: 

Inzerci zasílejte na adresu  
redakce: Mělník, 276 01

Nám. Karla IV. 3359. 
Uveďte, prosím, vždy kontakt 

a telefonní spojení na vás.
---------------

Inzerci mailem zasílejte na:
inzerce@melnicko.cz

VZPOMÍNÁME
Dne 2. 5. 2016 si připomeneme  
10 výročí úmrtí 

VÍTI ČERNÉHO
S bolestí v srdci stále vzpomínají 
Eva a Pája.

Ruku už Ti nemůžeme dát, aby-
chom Ti mohli k narozeninám 
blahopřát.
Jen kytičku květin na hrob Ti kla-
deme a pokojný spánek přejeme. 

Dne 5. 5. by se dožila 50 let naše 
maminka, dcera a sestra 

ALENKA PASTIROVÁ 
z Hořína.

S láskou vzpomínají synové Hon-
za , Franta s přítelkyní Veronikou, 
rodiče, sestra s rodinou a ostatní 
známí. Děkujeme.

ZDRAVÍ

Trápí vás alergie? Zkuste aku-
punkturu. Jednorázové mik-
rojehly, dlouhodobý účinek, 
méně léků. Tel.: 774 400 252.

KOUPÍM
 z Koupím starožitnosti: pohle-

dy, mince, pivní láhve, půllitry, 
zbraně, hračky, nábytek, obrazy, 
hodiny, hodinky, sklo, porcelán, 
bižuterii, metály a jiné zajímavé 
věci. Tel.: 606 418 407. 

 z KOUPÍM A DOBŘE ZA-
PLATÍM za staré mělnické lahve 
od vína a piva. Tel.: 602 281 577.

 z KOUPÍM SROVNÁVAČKU 
S PROTAHEM KDR NEBO RO-
JEK. TEL.: 603 165 320. 

 z Koupím staré peřiny, deky 
aj., také vykupuji bílé nedrané 
peří. Doprava zdarma. Tel.: 606 
514 445.

 z Koupím knihu „Českoslo-
venské pistole 1918-1985“, au-
tor: J. Skramoušský. Tel.: 604 
208 390. 

 z Koupím míchačku 220V. 
Tel.:728 583 906.

 z Koupím Darlingové čerpa-
dlo jednostupňové komplet mo-
tor + čerpadlo v dobrém stavu – 
funkční. Tel.: 315 686 443 , mob.: 
607 068 149.

PRODÁM
 z Brambory krmné, konzumní 

a sadbové, cibule, sláma, obilí, 
směsi. Tel.: 724 775 683.

 z Dětský pokoj: lůžko s novou 
matr., ps. stůl, úlož. prost. 4 500 
Kč, pěkný stav. Tel.: 608 429 533.

 z Společnost HEDERA ZIMA 
nabízí listnaté palivo - kulatinu 
(dub, buk, jasan, akát). Délky 2m 
nebo 4m, + 10cm síla. Pouze celá 
nákladní auta (20 až 30 m3). Cena 
1 250 Kč/m3 + 15% DPH. Do-
pravu jsme schopni zajistit. Dále 
nabízíme možnost dodání štípa-
ného paliva, provozovna Choti-
měř u Lovosic. Bližší informace 
- I.Richtterová, tel.: 773 104 104, 
e-mail: chotimer@hederaz.cz

 z Chovné samice králíků. Pše-
nice. Ocelová krbová vložka – 
pozinkovaná. Tel.: 603 263 390.

 z Prodej palivového dřeva. 
Tel.: 734 639 049. 

 z Prodej drůbeže D. Beřkovice 
od 22 .2. 2016 po celou sezonu. 
Otevřeno: Po-Pá 8-10 hod.,14-16 
hod., So 8-10 hod. Info: J.Kočiš , 
tel.: 731 111 663.

 z Prodám pšenici 1q/400 Kč. 
Brambory Marabel, Agrie 1kg /8 
Kč. Tel.: 315 623 779, 728 453 
463.

 z Prodám prase, pšenici, ovce 
a jehňata. Tel.: 721 790 519.

 z Prodám piáno zn. Gustav 
Rösler, cena dohodou. Tel.: 605 
524 084. 

 z Prodám lednici 260 l, mrazák 
zásuv. 130 l, zn.Amica ,el.spo-
rák s troubou.Levně, i jednotlivě. 
Tel.: 722 479 166

 z Prodám pšenici 400 kč/q, 
malé balíky slámy. Tel.: 604 692 
245. 

 z Prodám samice králíků k 
užitkovému chovu. Vehlovice. 
Tel.: 315 671 129. 

 z Prodám uleželý koňský hnůj, 
králičí bobky a kuřince.Při od-
běru většího množství sleva.Vše 
je k dispozici v Otrubech u Slané-
ho.Tel.:777 280 151.

 z Prodám brambory sadbo-
vé 15 Kč / kg. Krmné 2 Kč/ kg, 
konzumní. Sazečka cibule, krmné 
směsi. Tel.: 722 753 323.

 z Prodám jarní ječmen 1q/ 350 
Kč , pšenici 1q/ 400 Kč. Tel.: 728 
675 836.

 z Prodám 1 prase – 130 kg, 
pšenice 400/q, součástky na auto 
MB 1000 . Tel.: 728 790 519. Vo-
lat do 20.hodin.

 z Prodám stolní kamerovou 
lupu – zvětšovač obrazu pro čás-
tečně vidící zn. CLEAN VIEW+. 
Pc. 85 000 Kč, nyní 22 000 Kč. 
Osobní odběr nutný. Mělník. 
Tel.: 603 283 283. 

 z Prodám dvě ovečky plemene 
Sufolk, stáří 3 a 4 roky. Zdravé, 
chované celoročně venku. Cena 
1500,- za kus. Ustájeny u Slané-
ho. Tel. 777 280 151.

 z Prodám klisnu Slezského No-
rika - 3,5 roků stará. Chodí už 
pod sedlem, je pracovitá. Má veli-
ce přátelskou povahu. Oba rodiče 
jsou genová rezerva, je možné zís-
kat na ni pravidelné dotace. Cena 
49 000 Kč. Klisna je ustájena ve 
Slaném, prodáváme ji z rodinných 
důvodů. Tel.:777 280 151. 

 z Prodám uleželý koňský hnůj, 
králičí bobky a kuřince. Při odbě-
ru většího množství sleva. Vše je 
k dispozici v Otrubech u Slaného. 
Tel.: 777 280 151.

 z Prodám prasnici kříženku 
landrasy po otci a vietnamce s 
divočákem po matce. Narozena 
2014, hodná, výborná máma, od-
chovala i cizí selata. Ruším chov 
prasat. Cena 1 800 Kč, při rych-
lém jednání sleva. Ustájena ve 
Slaném. Tel.: 777 280 151. 

 z Prodám zavedenou trafiku v 
Kostelci nad Labem – cena 68 
000 Kč. Bližší informace na tel.: 
723 445 744.

 z Prodám horské kolo, křeslo 
rozkládací na pohovku, kočárek- 
golf. Hole, krbová kamna. Tel.: 
607 254 500.

 z Selata na výkrm, váha cca 22 
kg, cena 65,- Kč /kg. Odběr ihned 
.Tel.: 723 407 078.

 z Prodej krůt k chovu – D. 
Beřkovice. Info : J.Kočiš. Tel.: 
731 111 663.

 z Prodám jarní ječmen za 
350Kč /q. Tel.: 606 466 499.

 z Vykrmená prasata od 110 
kg, cena 32 /kg živé váhy. Tel.: 
723 407 078.

 z Prodám slepičky. Tel.: 311 
263 442 Vavřineč. 

 z Prodám teplovodní krbo-
vou vložku zcela nová a nepo-
užitá. Původní cena 35 000 Kč 
, nyní za 26 000 Kč . Tel.: 604 
232 483.

 z Prodám balkonové dřevěné 
Euro dveře 200x 90 cm + před-
okenní roleta – barva zlatý dub.
cena 4 000 Kč včetně rámu. Tel.: 
604 232 483.

AUTO-MOTO
 z Koupím náhradní díly na sta-

ré vozy např. Škoda, Trabant, Ta-
tra. Za nabídky děkuji. Tel.: 774 
430 433.

 z Prodám Peugeot 306 v dob-
rém stavu za dobrou cenu. Při 
rychlém jednání sleva. Tel.: 603 
479 911.

 z Prodám Zetor 7245 , 5211. 
Valník 5 t, bramborový kombajn 
Anna, vysokozdvižný vozík 1t. 
Tel.: 724 775 683.

 z Koupím Jawa 550 Pařez i v 
nepojízdném stavu, i na náhradní 
díly. Tel.: 777 750 365.

BYTY-NEMOVITOSTI

KOUPĚ

 z Koupím byt - pouze rozum-
ná cena .Mělník.Tel.: 603 845 
367.

PRODEJ

 z Prodám družstevní byt 3+1 
v Mělníku – Podolí. Cena 1 200 
000 Kč. Tel.: 737 181 387.

 z Prodám garáž v Mělníku – 
Podolí, za Kauflandem. Tel.: 777 
010 212.

 z Byt 2+1 v osobním vlast-
nictví v Bílině – panel, plasto-
vá okna. Prodám za 180 000 Kč. 
Tel.: 731 963 109.

 z Prodám RD 5+1 v Sazené s 
velkou zahradou. Rekonstrukce 
nutná. RK prosím nevolat. Tel.: 
605 524 084.

 z Dr. byt 3+1+L Mělník – Pivo-
var. Cena 1600000 Kč. RK nevo-
lat.Tel.: 737952896.

 z Prodám garsoniéru v osob-
ním vlastnictví v původním stav 
u Skleníku v Mělníku. Cena 659 
000 Kč. Tel.: 777 627 697. 

 z Prodám pěkný RD 4+1 (8x 
12m –dvojí příslušenství). Želí-
zy- Dolní Zimoř. Tel.: 315 697 
704.

 z Prodám slunný družstev-
ní byt 1+1 , 38m2 ve Všetatech. 
Cihla,přízemí, po kompletní re-
stauraci, vestavěný nábytek, kr-
bová kamna, 2x sklep ,sušárna, 
kolárna. Velmi hezký, moderní, 
a útulný. Nízké náklady. Tel.:775 
269 079.

PRONÁJEM

 z Pronajmu nebytové prosto-
ry, po rekonstrukci, Mělník – 
Pražská 332 (vedle Stavební spo-
řitelny Liška). Tel.: 315 62 21 89, 
603 919 698.

 z Pronajmu zař. pokoj pro 1 
os. u MHD M. Mlazice. Čisté by-
dlení, pro osoby s příjmem, nejr. 
ženu.Tel.: 723 494 430.

 z Pronajmu 1+1 slušným za-
městnaným lidem. Cena 6 000 
Kč + 2 500 služby. Tel.: 607 891 
169.

 z Pronajmu garáž ul. Mladobo-
leslavská (vedle STK). Cena do-
hodou. Tel.: 733 182 062.

 z Pronajmu garáž na Mělníku 
u Kauflandu.Tel.: 602 281 577.

 z Pronajmu byt 4+1 na trase 
Mělník-Praha, 3 km od Mělní-
ka. Dostupnost do Mělníka dob-
rá, škola, školka, pošta, hospo-
da.Tel.: 732 703 230, 603 711 
877. 

 z Pronajmu garáž u Kauflan-
du. Cena 600 kč/ měs. Tel.: 731 
739 002.

 z Pronajmu velkou garáž na 
Mělníku u STK. Elektrika, mon-
tážní jáma, zabezpečena. Tel.: 
602 610 369.

 z Pronajmu garáž na Mělníku 
u Kauflandu. Tel.: 602 281 577.

 z Pronajmu byt 3+1 po celko-
vé rekonstrukci. Info na tel.: 775 
055 004.

 z Pronajmu byt 2+kk ve Spor-
tovní ul. max. 2 osoby. Cena 9000 
Kč vč. poplatků. Tel.: 732 900 
733.

 z Hledám pronájem menší 
chatky duben- říjen. Zn. Koko-
řínsko. Tel.: 721 262 345

 z Pronajmu dlouhodobě garáž 
u hlavní silnice .1. řada STK. 
Tel.: 728 311 170.

 z Pronajmu nebytové prosto-
ry v Mělníku,nízký nájem. Hle-
dám  kadeřnice, manikérku- pe-
dikérku. Více na tel. : 723 125 
779. 

 z Dlouhodobě levně prona-
jmu za STK garáž po rekon-
strukci. Suchá a čistá. Tel.: 604 
303 323.

 z Pronajmu restauraci ve Vel-
varech nebo prodám vybavení. 
Vše ve velmi pěkném stavu dle 
EU.Tel.: 603 471 025.

 z Pronajmu 1+ kk v Mělníku 
za 9000 Kč + kauce. Tel.: 732 
201 823.

VýMĚNA

 z Vyměním DB 3+ kk + komo-
ra za byt 2+1. Vše Mělník. Tel.: 
607 755 390

ZAMĚSTNÁNÍ
 z ZŠ a MŠ Mělnické Vtelno 

přijme od 1. března 2016 vyuče-
nou kuchařku na plný úvazek. 
Info na tel.: 606 148 573.

 z Počítačová pohotovost při-
jme servisního technika v oboru 
IT. Tel.: 728 311 170.

 z Hledám občasnou výpomoc 
–stavební, zahradní práce. Kly. 
Tel.: 702 864 767. 

 z Restaurace v centru Mělní-
ka hledá pomocného kuchaře/ku. 
Tel.: 777 240 905.

 z Přijmeme operátorku do IT 
firmy. Požadavek- spolehlivost, 
flexibilita, znalost PC. Tel.: 728 
311 170.

 z ZŠ Hořín, okres Mělník při-
jme kvalifikovanou učitelku pro 
1. st. ZŠ a učitelku AJ – možno 
externě. Nabídky a životopis za-
šlete na: zs.horin@seznam.cz. 
Tel.: 739 018 759.

 z Restaurace u Červených 
vrat přijme kuchaře. Nástup 
možný ihned. Tel.: 604 779 880, 
777 609 858.

 z Možnost přivýdělku 5-10 tis. 
pro studenty, maminky a ostatní, 
kteří chtějí být nezávislí. Kon-
takt: h.dom@centrum.cz.

Vltavské štěrkopísky s.r.o. 
Chlumín přijme do pracovní-
ho poměru zaměstnance na po-
zici elektro a obsluha linky na 
úpravu štěrkopísků. Směnový 
provoz. Kontakt : Škrobánková 
Věra - Tel.: 724 886 964.

 z Pomocnici (ka) do kuchy-
ně (mytí nádobí, příprava pro 
kuchaře, úklid) na stálou, pře-
vážně večerní (od 16,17 hod.) 
brigádu pro restauraci a hotel 
na Mělníku. Příjemný kolektiv, 
dobré pracovní prostředí. Počet 
směn dle dohody. Nabízíme 60-
80,-Kč/ hod., zdarma stravová-
ní. Více informací na Tel.: 737 
252 027. 

 z Hledám schopné lidi-středo-
školáky s ŘP sk.B pro práci s lid-
mi. Tel.: 732 726 509.

 z Přijmeme programátora na 
tvorbu webových stránek. Tel.: 
728 311 170.

 z Přijmeme prodavačku do 
prodejny Elektro - Mělník. Po-
drobné info na tel.: 315 670 340.

vyhlašuje konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa

ředitele/ ředitelky 
 Základní školy 

Lužec nad Vltavou, 
1. máje 4, Lužec nad Vltavou, 27706

Obec LUŽEC 
NAD VLTAVOU 

Požadavky a další informace na-
leznete na: http://www.luzec.cz/
page/obecni-urad/Uredni-des-
ka/.Podávání přihlášek: do 16. 5. 
2016. Předpokládaný nástup do 
funkce: 15.6.2016. 

DÍLNA RUKODĚLNÁ 
Fokus Praha  

Doláková 24, Praha 8, 181 00
přijmeme 

ŠVADLENU 
Rukodělná dílna Mělník přijme 
švadlenu.Podmínkou je invalid-
ní důchod. Nabízíme: Stálou prá-
ci, smlouvu, příjemný kolektiv. 
Kontakt: Lenka Nováková, Tel.: 
773 073 936, 774 804 929.

PŘIJMEME 
ŘIDIČE C+E

 
ZAVÁŽENÍ STAVEB 

A BETONÁREN ŠTĚRKY 
A PÍSKY V REGIONU
TEL: 603 491 115

 

AUTODOPRAVA 
RADEK VOKOUN

POŽADUJEME: ŘP s profes-
ním osvědčením, kartu do digitál-
ního tachografu, praxi s návěsy, 
spolehlivost.
NABÍZÍME: nadstandardní pla-
tové podmínky, volné víkendy,-
každý den doma, benefity. Tel.: 
603 491 115.

 z Mateřská škola Lužec nad 
Vltavou oznamuje , že zápis dětí 
na školní rok 2016 -2017 se koná 
ve čtvrtek 28.4.2016 od 13-16 
hodin v budově školy.

 z Fa Homolka František Libě-
chov - přijmu řidiče na HPP, ŘO 
skupiny C, E. Odvoz štěpky kon-
tejnerem, auto - vlek, pouze po 
ČR. Více info na Tel.: 602 428 
476.

 z Přijmeme programátora na 
tvorbu webových stránek. Tel.: 
728 311 170.

 z Přijmeme na pozici „údržbá-
ře“ do bytového objektu Mělník! 
Pracovní poměr na plný či čás-
tečný úvazek. Náplň práce: za-
jišťování všech oprav souvisejí-
cí s plynulým provozem objektu. 
Email: amfion@amfion.cz .

 z Bytové družstvo poptává na-
bídku na malování 2 x 3 patra 
společenských prostor. Info na 
tel.: 720 251 353. 

 z Hledám spolehlivého člově-
ka do hospody. Otevřeno od 17 
hod., na 2 dny v týdnu, důchodce. 
Tel.: 604 628 838.

SLUŽBY
 z HODINOVý MANŽEL. 

Tel.: 776 319 067.
 z Instalatérské práce (i havá-

rie) + čištění odpadů a dešťových 
svodů. el. strojem. Tel.: 603 475 
114.

 z Prodej kompostu, hnoje, or-
nice i odvoz. Tel.: 777 234 448. 

 z TOPENÍ – VODA – PLYN. 
RYCHLE, LEVNĚ, KVALIT-
NĚ. Montáže kotlů. Pavlík, tel.: 
604 865 430.

 z Rozvody vody a odpadů, čiš-
tění odpadů elektrickým pérem. 
NON-STOP. Jirák Karel, Mělník. 
Tel.: 737 652 093.

 z Koupelny Vernek – rekon. 
byt. jader na klíč, 3D návrh. 
www.vernek.cz. Tel.: 602 613 
718, 315 626 600.

 z Odvoz fekálií. Milan Moc, 
tel.: 724 259 382 – levně.

 z Vedení účetnictví, zpracování 
daní a mezd, zástup na úřadech. 
Tel.: 737 284 894.

 z Zasklívání lodžií - OPTIMI. 
Zimní zahrady, zastřešení teras, 
vchodů, bazénů apod. Tel.: 603 
445 269, 315 692 742, www.za-
sklivani.com

 z Doprava – kontejnery 5t, 
sutě, odpady – písek, beton, 
štěrk. Neratovice a okolí. Tel.: 
602 857 831.

 z ODVOZ FEKÁLIÍ – čistím 
odpady el. strojem. Tel.: 602 554 
191, 315 697 668.

 z Servis pro váš dům 24 hod. 
Komplexní služby pro vylepšo-
vání a údržbu bydlení. Tel.: 776 
319 067.

 z POČÍTAČE SERVIS PRO-
DEJ NON-STOP. POČÍTAČO-
VÁ POHOTOVOST – JSME 
NEJRYCHLEJŠÍ. TEL.: 728 311 
170. 

 z Levně vytvoříme profi webo-
vé stránky, včetně optimaliza-
ce. Volejte NON STOP: 728 311 
170. 

 z Provádíme kamerové systé-
my, alarmy. Propojení na mobil, 
PC. Volejte NON STOP: 728 311 
170. 

 z Malířské a lakýrnické práce, 
rekonstrukce interiérů. www.ma-
lirstvi-skvor.cz, tel.: 721 713 248.

 z Rekonstrukce bytů a domů, 
oprava topení, výměna boilerů. 
Jirák Karel, Mk - Sportovní 3205. 
Tel.: 737 652 093.

 z Truhlářství 42 – truhlářské a 
restaurátorské práce, stoly, pergo-
ly aj. Tel.: 605 544 502.

 z Zednické, obkladačské, ma-
lířské práce. Zámková dlažba. 
Ploty pletivové. Tel.: 605 180 
612.

 z Náklaďák Liaz nabízí své 
služby. Potřebujete něco přivézt 
– odvézt? Tel.: 603 47 99 11.

 z Provádím instalatérské prá-
ce + výměnu dřezových desek. 
NON-STOP. Jirák Karel, Mělník. 
Tel.: 737 652 093.

 z Zasklívání lodžií - OPTIMI. 
Zimní zahrady, zastřešení teras. 
Tel.: 603 445 269, 315 692 742, 
www.zasklivani.com.

 z Hodinový manžel – veškeré 
domácí a úklidové práce. Levně. 
Tel.: 601 315 588.

 z Nabízím přistavení kontej-
neru k vyklízení. Tel.: 603 479 
911.

 z Kotlíkové dotace – certifiko-
vaná montážní topenářská fir-
ma, Tomáš Bohata , Polní 350, 
Tišice. Tel.: 604 802 776, t.boha-
ta@seznam.cz.

 z Provádím kácení stromů i ri-
zikové. Dále prořezávání stromů 
a další údržba zeleně. Tel.: 607 
587 684. 

 z DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ a 
PŘEHLEDY na zdravotní a so-
ciální pojištění. Tel.: 607 708 
853. (volat večer).

 z Opravy domácích spotřebi-
čů, drobné elektroniky, mobilů 
a PC. Tel. 777 542 434. opravy.
melnik@gmail.com.

 z Hledám tvůrce webových 
stránek. Tel.: 602 281 577.

 z Malířské a lakýrnické práce. 
Tel.: 734 338 708.

 z Provádím kácení stromů, i 
rizikové, prořezávání stromů a 
další údržbu zeleně. Tel.: 607 587 
684.

 z Veškeré stavební práce, opra-
vy a výstavba komínů. Tel.: 704 
405 099. 

 z Nabízím pravidelný úklid 
bytů, rodinných domů, nebo kan-
celáří v Mělníku a okolí. (mytí 
oken, žehlení). Ručím: spolehli-
vost, čistý trestní rejstřík, flexibi-
lita. Cena a termín po vzájemné 
dohodě. Tel.: 777 508 504.

 z Profesionální čištění kober-
ců, sedaček, autosedaček + úklid 
pro bytová družstva. Tel.: 603 
519 679.

 z Vykupujeme a zastavujeme 
zlato, elektroniku atd., Bezručo-
va 2892, Mělník. Tel.: 315 621 
459, 603 519 679.

 z Profesionální čištění kober-
ců, sedaček, autosedaček + úklid 
pro bytová družstva. Bezručova 
2892, Mělník. Tel.: 315 621 459, 
603 519 679.

 z Opravy všech typů mobil-
ních telefonů. Bezručova 2892, 
Mělník. Tel.: 315 621 459, 603 
519 679.

 z Prodej zlatých šperků, mo-
bilních telefonů ,elektroniky. 
Po- pá 8-12 , So 8 - 12 h. Bezru-
čova 2892, Mělník. Tel.: 315 621 
459 , 603 519 679.

Rychlá půjčka 
bez poplatku 

Rychlé jednání 

Tel.: 739 121 276
Půjčka bez poplatků. Pro za-
městnané, OSVČ, důchodce a 
ženy na MD. Pracuji jako zpro-
středkovatel pro jednoho věřitele.
Tel.: 739 121 276 , email: petr.ru-
zicka@seznam.cz.

 z Úklid nejen pro bytová druž-
stva! Mělnická úklidová firma.
Tel.: 603 519 679.

FRANTIŠEK PLCH - Tel.: 602 306 250
GASTRO PLCH s.r.o.  

Velký Borek
Nabízí pozici:   Řidič – skladník, 

nástupní plat 14 000 Kč.
Řidič, profesní řidičský průkaz 

podmínkou, nástupní plat 15 000 Kč.
Skladník – skladnice, 
nástupní plat 14 000 Kč.

Email: gastroplch@seznam.cz
www. Gastroplch.cz

sídlo: Žitná 1578/52, Praha 2, 120 00 
provozovna: Vrtulická 202, 

Velký Borek u Mělníka, 277 31

INVESTIČNÍ 
ZLATÉ MINCE 
DOBRÁ INVESTICE

Blanka Kasáčková
603 519 679 

www.gold-mince.cz

ÚKLIDOVÉ 
SLUŽBY 
-  pro bytová 
 družstva 
-  rodinné 
 domy
- kanceláře
- tepování
TEL.: 603 519 679 
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VRCHOLNÝ PŘEDSTAVITEL ODS V MĚLNÍKU
Předseda ODS Petr Fiala v rámci série svých výjezdů po České republice navštíví Mělník a setká se  
s veřejností. Diskutovat se bude za účasti senátorky Veroniky Vrecionové, místopředsedy ODS  
a starosty obce Líbeznice Martinem Kupkou o návrzích a prioritách ODS před krajskými a senátními 
volbami, ale také o školství,  imigrační krizi a bezpečnosti v naší zemi i dalších aktuálních tématech.

  5. KVĚTNA 2016 OD 17. 00 HODIN  
MĚLNICKé KULTURNÍ CENTRUM, O. P. S. – MEKUC 

U sadů 323, Mělník

www.senior-komplex.cz      tel.: 777 467 764

 

Pronájem bytů s pečovatelskou službou 
v centru Mělníka

  cena od 6 900 Kč/měsíc    kompletně bezbariérové
  sociální služby (pomoc pečovatelky)

  okamžité přivolání pomoci 24 hod/denně
 zahrada    parkovací místo




