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Most J. Straky
V minulém čísle Mělnické radnice jsme po-
drobně informovali o tom, proč a jak pro-
běhne rekonstrukce mostu J. Straky.
Někteří občané se podivují nad tím, proč se
most úplně uzavře na celý rok.

více na straně 3

102 let
V pátek 13. října oslavil své 102. narozeniny
nejstarší obyvatel centra seniorů pan Voj-
těch Cimbolinec. více na stranách 6 a 7

Dárky s motivem Mělníka
Krásné vánoční dárky s mělnickými motivy
nabízí také Turistické informační centrum -
nástěnný kalendář, mělnické víno lahvova-
ného do designového „kalamáře“ se skle-
něnou zátkou, vonné svíčky či originální
kosmetiku s výtažky z vinných hroznů.

více na straně 11

Přijďte si vyslechnout koncert vánočních
koled, který se uskuteční dne 25. prosince
2017 v kostele sv. Petra a Pavla od 16.00
hodin. Zpívat budou: Vlasta Šamanová – so-
prán, Jana Grossová – alt. Na varhany do-
provodí Vladimír Hradec. Každý účastník
dostane text zpívaných písní a rozhodne se,
zda bude jenom poslouchat, nebo se přímo
zúčastní zpěvu. 

více na straně 23

Mělnický
den v měsíci
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Galerie a café Ve Věži
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Mělnická galerie Ve Věži láká návštěvníky na kvalitní výstavní  
program současného umění. Oslovujeme především mladé umělce 
a z jejich tvorby představujeme návštěvníkům Pražské brány 
převážně současnou grafiku, ilustraci a komiks. Ve spolupráci 
se samotnými autory připravujeme také zajímavé doprovodné 
programy a workshopy.  
9. 11. 2017 byla zahájena výstava maleb a grafik výtvarníka  
Robina Kaloče, která zde bude k vidění do 7. 1. 2018. 
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Projednáno v RM 16. 10. 2017
— RM schvaluje pro rok 2018 navýšení počtu
strážníků Městské policie Mělník o jedno ta-
bulkové místo, na celkový počet 26 zamě-
stnanců městské policie.

— RM schvaluje změnu počtu v Základní škole
se speciálními třídami Mělník, a to na 72 žáků
v oboru ZŠ a 48 žáků v oboru základní škola
speciální.

— RM schvaluje přijetí finančních darů ve výši
510 200 Kč na financování třídních asistentů
v ZŠ Jung. sady.

— RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
akci Oprava komunikace v ul. Macharova s fir-
mou ŠNAJDR stavby Mělník s. r. o., Panešova
3521, Mělník.

— RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši
250 000 Kč od firmy Play games a. s., se sídlem
V Holešovičkách 1443/4, Praha 8.

— RM na základě doporučení dopravní komise
trvá na tom, aby případné parkoviště pro ná-
kladní vozidla v lokalitě bývalé skládky řepy cu-
krovaru Mělník („řepný plac“) bylo přístupné
výhradně z komunikace I/9, a nikoli z ul. Praž-
ská.

Projednáno v RM 23. 10. 2017
— RM bere na vědomí návrh 3. stavby Ekolo-
gizace kontejnerového terminálu a úpravy
vlečkových kolejí v přístavu Mělník.

— RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
akci Oprava chodníku v ul. Polská a Mladobo-
leslavská s firmou Miloslav Kalců - elektro-
montáže, Hůrka 1054, Kralupy nad Vltavou.

— RM schvaluje poskytnutí finančních darů:
10 000 Kč CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ,
o. p. s. (CIC) - kurz češtiny pro cizince, 10 000 Kč
ALENA HERINKOVÁ - pořádání swingových ve-

čerů, 5 000 Kč KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KO-
MORA STŘEDNÍ ČECHY - Vzdělávání 2017,
5 000 Kč ZUŠ MĚLNÍK - Dětský pěvecký sbor

— RM schvaluje poskytnutí finanční dotace ve
výši 50 000 Kč Regionálnímu muzeu Mělník.

— RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky
z hodnocených nabídek uvedených v zápise
z posouzení a hodnocení nabídek - společnost
MICHAL stavby s. r. o., Rožkovo údolí 3499,
Mělník na akci Oprava průchodu u radnice,
Radniční ulice, cena díla 223 653 Kč bez DPH.

Projednáno v RM 13. 11. 2017
— RM schvaluje termíny svatebních obřadů
pro rok 2018.

— RM schvaluje finanční dar 5 000 Kč Čes-
kému svazu bojovníků za svobodu, z. s. na zá-
jezd do Mauthausenu, finanční dotaci
20 000 Kč Českému svazu bojovníků za svo-
bodu, z. s. na další etapu přípravy publikace
Legionáři okresu Mělník.

— RM schvaluje akci Oprava komunikace
u kruhových garáží Rousovice ve výši
313 tis. Kč.

— RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s fir-
mou ISES, s. r. o., M. J. Lermontova 25, Praha 6,
na přípravu návrhu zadávací dokumentace,
administrativního a organizačního zajištění vý-
běrového řízení a přípravu návrhu smlouvy
o dílo k výběrovému řízení Údržba městských
hřbitovů. Cena díla činí 120 000 Kč bez DPH.

— RM odvolává na vlastní žádost ze sportovní
komise rady města a z komise prevence krimi-
nality rady města pana Petra Limprechta. RM
odvolává na vlastní žádost ze sportovní komise
rady města pana Kryštofa Marounka.

Projednáno v ZM 30. 10. 2017

— ZM schvaluje účelovou dotaci ve výši
312 000 Kč a veřejnoprávní smlouvu o dotaci
TJ EMĚ Mělník na zázemí volejbalu.

— ZM schvaluje udělení Plakety města Mělníka
Petru Limprechtovi.

— ZM bere na vědomí vzdání se mandátu
člena Zastupitelstva města Mělníka Petra Lim-
prechta.

— ZM bere na vědomí vzdání se mandátu
člena Zastupitelstva města Mělníka Kryštofa
Marounka.

— ZM bere na vědomí vzdání se mandátu Za-
stupitele města Mělníka, prvního náhradníka
za Petra Limprechta, pana Ladislava Hoš-
mánka.

— ZM bere na vědomí složení slibu nového
člena Zastupitelstva města Mělníka pana Mar-
tina Klihavce. Odměna nového člena zastupi-
telstva bude vyplácena ve výši 780 Kč od 1. dne
následujícího měsíce od složení slibu.

— ZM bere na vědomí složení slibu nového
člena Zastupitelstva města Mělníka pana Pa-
trika Suchého. Odměna nového člena zastupi-
telstva bude vyplácena ve výši 780 Kč od 1. dne
následujícího měsíce od složení slibu.

— ZM schvaluje nového člena Rady města
Mělníka Ing. Martina Legnera. Odměna no-
vého člena rady bude vyplácena ve výši
2 250 Kč od 1. dne následujícího měsíce od
schválení.

— Hned na začátku musí být kompletně roze-
brána vozovka a chodníky, aby zůstala jen oce-
lová konstrukce mostu, kdy vzhledem
k navrženým technologickým postupům není
jiné možné řešení. Poté všechny konstrukce
posoudí statik a určí, které díly je třeba vyřezat
a opravit či nově vyrobit. Tyto práce jsou plá-
novány přes zimní měsíce. V době, kdy budou
prvky vyřezány, může nastat období, kdy to
bude vypadat, že se na mostě nic neděje. Zho-
tovitel bude v tomto období provádět dílen-
skou výrobu statikem určených nových prvků
ocelové konstrukce. Podle povětrnostních

podmínek budou veškeré původní nátěry od-
straněny otryskáním. Stávající nátěry obsahují
škodlivé prvky, proto musí být zajištěna jejich
ekologická likvidace a zabezpečeno, že zbytky
nátěrů nebudou padat do řeky. K tomuto za-
jištění musí být provedena i příslušná opatření,
podléhající kontrole technických dozorů
a koordinátorovi bezpečnosti práce. Původní
i nové ocelové konstrukce budou kompletně
ošetřeny čtyřvrstvým protikorozním nátěrem.
Následně bude vybudována nová železobeto-
nová konstrukce mostovky a vlastní povrchy
vozovky a chodníků.

Mrzí nás komplikace, které uzavření mostu ně-
kterým občanům působí, ale pokud by rekon-
strukce neproběhla, havarijní stav mostu by
vedl k jeho uzavření. Na druhou stranu máme
štěstí, že ve městě stojí ještě nový most. Přes
něj jsou vedeny veškeré objízdné trasy pro au-
tomobilovou i autobusovou dopravu, včetně
cyklotrasy. Dopravní spojení v pracovní dny za-
jišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 spojů,
ve špičce i tři za hodinu.

Mgr. Milan Schweigstill, 
1. místostarosta města Mělníka

Proč nelze nechat most J. Straky otevřený
V minulém čísle Mělnické radnice jsme podrobně informovali o tom, proč a jak proběhne rekonstrukce mostu J. Straky. Někteří občané
se podivují nad tím, proč se most úplně uzavře na celý rok. Je třeba si uvědomit, že jde o velkou stavbu a nelze ji realizovat v krátké době
několika měsíců. Technologie neumožňuje, aby byl most průchozí. Celý most je staveništěm ve výšce a nad vodou a zde platí velmi 
přísná bezpečnostní opatření.

Z jednání rady města a zastupitelstva

POZVÁNKA 
NA ZASTUPITELSTVO 
Veřejné zasedání Zastupitelstva města
Mělníka se uskuteční 27. listopadu
od 17:00 hodin ve velké zasedací síni
MÚ Mělník, náměstí Míru čp. 51.
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— Stejně jako u velkých společností, tak
i u měst, která mají mnoho výstupů v podobě
oficiálních dokumentů, tištěných materiálů,
propagačních předmětů, apod. se projeví po-
třeba tyto výstupy sjednotit do ucelené komu-
nikace jednoznačně identifikovatelným
vizuálním stylem. Přistoupili jsme k vytvoření
vlastního jedinečného stylu a zařadili se tak po
bok městům, jako jsou například Karlovy Vary,
Plzeň, Šumperk či Uherské Hradiště. Nutným
prvním krokem byla úprava loga, která vizu-
álně navazuje na předchozí typ, a zároveň je
modernější, lépe vyjadřuje charakter města
a především umožňuje vybudovat a rozvíjet

funkční vizuální systém. Tohoto úkolu se zhos-
tila uznávaná grafička MgA. Věra Marešová 
(k jejím oceněným pracím patří např. vizuální
styl města Brna). „Nové“ logo ubralo rozvlně-
nou dynamiku v písmu, ale přidalo druhou
vlnku jako symbol soutoku dvou řek. Na tyto
prvky pak navázaly další součásti vizuálního
stylu např. dopisní papíry, vizitky, piktogramy,
orientační systém budov městského úřadu či
návrhy prezentačních a propagační formátů
města. Předností nového vizuálu je jeho široká
variabilita a možnost využívání prvku vlnky, se
kterým si grafik může hrát a vytvářet nespočet
dalších forem a významů.

Postupně se s novým vizuálním stylem budou
setkávat občané a návštěvníci města a věříme,
že se brzy stane jasně identifikovatelnou měl-
nickou značkou.

Mgr. Zuzana Jansová, Petr Šťastný

Nový vizuální styl města Mělníka
Loga patří do běžné výbavy moderních měst z důvodu jejich snadnější identifi-
kace v mediích a ve veřejném prostoru. Městské znaky jsou pro laika těžko ro-
zeznatelné, a tak se objevují pouze při oficiálních příležitostech. Město Mělník
začalo používat své logo se zvlněným nápisem před šesti lety. Logo postupně
„zdomácnělo“ na úředních a propagačních materiálech města i dalších subjektů,
které město podporuje.

Výdej parkovacích karet na rok 2018
— Blíží se rok 2018 a s tím i možnost zakou-
pení parkovacích karet na určená místa v cen-
tru Mělníka. O vydání parkovací karty může
požádat občan s trvalým pobytem nebo vla-
stník nemovitosti ve vymezené oblasti města,
v případě podnikatele je pak určující sídlo nebo
provozovna. Žádosti o vydání parkovacích
karet budou přijímány a vyřizovány od 2. ledna
2018 na Odboru dopravních a správních
agend Městského úřadu Mělník (případné in-
formace na tel. 315 635 502 p. Brenn). Na dří-
vější podání žádosti nebude bran zřetel.
Samotným podáním žádosti však nevzniká ža-
dateli automaticky právní nárok na vydání par-
kovací karty, neboť kapacita parkovacích míst

je omezena. Stávající parkovací karty za rok
2017 platí do konce ledna 2018, přičemž nové
karty budou od nyní platných odlišeny barev-
ným provedením, kdy oranžové nahradí par-
kovací karty modré barvy.
Za účelem vydávání parkovacích karet jsou vy-
mezeny tyto oblasti:
a) příjezd a parkoviště pod obytným domem

č. p. 222 v ul. Nová
b) ulice Nová, a to část po levé straně ve směru

jízdy od školicího střediska Ford po vjezd na
veřejné parkoviště za Holdem a část veřej-
ného parkoviště za Holdem

c) ulice Palackého
d) ulice Fibichova před ČSOB - pravá strana od

křižovatky s ul. Kpt. Jaroše
e) ulice Kněžny Emmy od ul. J. Seiferta po kři-

žovatku s ul. Palackého – pravá strana
f) ulice Husova – oboustranně
g) parkoviště na Aušperku
Doba platnosti a určené ceny:
Karta „R“ - pro rezidenty: občan s trvalým po-
bytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené
oblasti 1 měsíc - 100 Kč, 1 rok - 1 200 Kč.
Karta „P“ - pro abonenty: podnikatel se síd-
lem nebo provozovnou ve vymezené oblasti
1 měsíc- 450 Kč, 1 rok - 5 400 Kč.

Mgr. Bc. Josef Daniška, vedoucí Odboru
dopravních a správních agend MÚ Mělník

Na lince 156
— 5. 11. v 16:35 hodin telefonicky oznámila na
úřadovnu MP Mělník zaměstnankyně obchod-
ního střediska v ul. Klášterní, že v prostoru pro-
dejny byl za pokladnami přistižen neznámý
muž po krádeži zboží. Muž odcizil zboží v cel-
kové hodnotě 312 Kč. Lahev rumu a salám vlo-
žil pod bundu v prostoru prodejny a poté
prošel prostorem pokladen, aniž by zboží
uhradil. Muž se ke krádeži doznal.

— 8. 11. v 9:10 hodin na služebnu MP telefo-
nicky oznámila pokladní Českých drah Mělník,
ul. Nádražní, že mají v čekárně opilce, který ne-
chce odejít. Muže z Ukrajiny strážníci z místa
vykázali, po celou dobu prováděných úkonů
byl muž velice arogantní a své chování dopro-
vázel vulgarizmy, včetně vyslovených výhružek
na fyzickou likvidaci strážníků. V 11:38 hodin

se muž do čekárny vrátil. Lehl si na zem
a usnul. Strážníci ho probudili a muž byl opět
velmi sprostý, arogantní a výhružky směřo-
vané k hlídce MP doprovázel fyzickými výpady,
které důvodně nasvědčovaly možnému fyzic-
kému útoku. Při doprovodu muže směrem do
ulice Jiřího z Poděbrad došlo opět k pokusu
o fyzický kontakt a strážníci museli použít do-
nucovací prostředky hmaty a chvaty a jimi
muže umravnili.

— 11. 11. ve 21:17 hodin na lince156 požádala
žena o pomoc strážníků. Měla doma malé dítě,
její opilý druh jí dal facku a ona se teď bojí jít
domů. Hlídka MP se dostavila do místa, kde se
zkontaktovala s oznamovatelkou. Ta sdělila, že
dostala od druha facku a v současné době je
i s jejich synem v bytě, který společně obývají.

Nebyla viditelně zraněná a lékařské ošetření
odmítla. Na otázku hlídky, zda chce podat
trestní oznámení, uvedla, že nikoliv. Hlídka se
následně zkontaktovala s výše uvedeným
mužem, který v náručí držel svého cca půlroč-
ního syna, který nebyl viditelně zraněn.
U muže byla provedena orientační dechová
zkouška s naměřenou hodnotou 1,87 promile
alkoholu v dechu. Po provedení potřebných
úkonů ze strany hlídky, kdy byli oba rodiče se-
známení, jak se bude v celé věci dále postupo-
vat, místo strážníci opustili. O celé věci byla
hlídkou telefonicky vyrozuměna pracovnice so-
ciálně právní ochrany dětí, která byla s celou
věci seznámena a posléze se dostavila na
místo.

Ladislav Hošmánek
ředitel Městské policie Mělník
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— Poslední oblastí v rámci sociálně právní
ochrany dětí, které se budeme věnovat, je ús-
tavní výchova. Jde o opatření, které soud může
nařídit, jsou-li výchova dítěte nebo jeho tě-
lesný, rozumový či duševní stav, anebo jeho
řádný vývoj vážně ohroženy nebo narušeny do
té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte,
anebo jsou-li tu vážné důvody, pro které rodiče
dítěte nemohou jeho výchovu zabezpečit.
Učiní tak zejména tehdy, kdy předchozí opa-
tření nevedla k nápravě.
Soud přitom vždy zvažuje, zda není na místě
dát přednost svěření dítěte do péče fyzické
osoby. Jestliže rodiče nemohou z vážných dů-
vodů zabezpečit výchovu dětí na přechodnou
dobu, svěří soud dítě do zařízení pro děti vy-
žadující okamžitou pomoc, a to nejdéle na
dobu šest měsíců.
Důležité je uvést, že nedostatečné bytové po-
měry nebo majetkové poměry rodičů dítěte
(nebo osob, kterým bylo dítě svěřeno do péče)
nemohou být samy o sobě důvodem pro roz-
hodnutí soudu o ústavní výchově, pokud jsou
rodiče jinak způsobilí zabezpečit řádnou vý-
chovu dítěte a plnění dalších povinností vyplý-
vajících z jejich rodičovské odpovědnosti.
V tento okamžik je nutné v rámci sociální práce
učinit taková opatření, která by tyto problémy
vyřešily nebo alespoň eliminovaly.

Soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní vý-
chovu, uvádí konkrétní zařízení, do kterého má
být dítě umístěno. Přitom přihlíží k zájmům dí-
těte (např. co nejkratší vzdálenost od bydliště
rodičů, aby dítě mohli navštěvovat) a k vyjá-
dření orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD).
Mezi zařízení pro výkon ústavní výchovy patří
v rezortu zdravotnictví dětské domovy pro děti
do tří let a kojenecké ústavy, v rezortu školství
diagnostické ústavy, dětské domovy a dětské
domovy se školou, výchovné ústavy a v rezortu
práce a sociálních věcí domovy pro osoby se
zdravotním postižením.
Ústavní výchovu lze nařídit nejdéle na dobu tří
let. Jestliže důvody pro nařízení ústavní vý-
chovy stále trvají, lze její trvání i opakovaně
prodloužit, vždy však nejdéle na dobu tří let.
Soud je povinen nejméně jednou za šest mě-
síců přezkoumat, zda nadále trvají důvody pro
nařízení ústavní výchovy (kontaktuje sociálního
pracovníka OSPOD, který situaci prošetří) nebo
zda není možné zajistit dítěti náhradní rodin-
nou péči.

PhDr. Drahomíra Pavlíková,  
vedoucí Odboru sociálních věcí  

a zdravotnictví MÚ Mělník

Svoz komunálního odpadu
na Vánoce a Nový rok
Svoz komunálního odpadu o vánočních svát-
cích a na Nový rok bude prováděn dle pravi-
delného harmonogramu svozu, tedy i ve
dnech 25. -26. 2017 a 1. 1. 2018.
Sběrné dvory v ulici Nádražní, Karolíny Světlé,
v Rousovicích a na Vehlovicích budou uzavřeny
ve dnech 25. -26. 12. 2017 a 1. 1. 2018.
Mobilní svoz odpadů na Chloumku proběhne
v řádném termínu v sobotu 30. 12. 2017.

Odbor životního prostředí 
a zemědělství MÚ Mělník

Ústavní výchova

Pane doktore, Alzheimerova choroba je na vel-
kém vzestupu, ale mnoho se o ní neví. Co se ví, je,
že se nedá vyléčit. Pokud je včas rozpoznaná, dá
se její postup do určité míry zastavit a prodloužit
nemocnému důstojný život. Co můžeme udělat
pro to, aby se u nás nemoc neprojevila? Často se
doporučuje – luštěte křížovky, sudoku, choďte na
kurzy trénování paměti.
— Mozek reflektuje celkové zdraví a v tomto
případě jednoznačně platí: co srdce, to mozek.
Když máte zdravé srdce a dobrý tlak, budete
mít i zdravý mozek, protože je správně pro-
krvený, a cévní systém funguje tak, jak má. Zá-
kladem je žít zdravě, což znamená vyhnout se
rizikovým faktorům, jako je kouření a nadváha,
jíst pestrou a vyváženou stravu, pravidelně si
nechat zkontrolovat krevní tlak, jednou za rok
cholesterol a do svého života zařadit hodně
pohybu. Důležité je při cvičení dosáhnout
srdečního tepu 100 – 120 za minutu, a to po

dobu 20 minut. Prostě - ideálně třikrát týdně
se pořádně zapotit. Zdraví prospěšná je i ro-
zumná konzumace červeného vína, které or-
ganismus čistí, zabraňuje stárnoucím
procesům a je prevencí možných kardiovasku-
lárních problémů. Co se týče luštění křížovek
a různých jednostranně zaměřených mozko-
cvičení, je to do jisté míry jen klam. Člověk se
naučí jednu konkrétní dovednost, ale kvalita
celkové paměti se tím o moc nezlepší.

Co můžeme pro svůj mozek, tedy pro sebe, 
udělat?
— To, co pomáhá nejvíce, je střídat denně
různé mozkové aktivity, dělat různorodé čin-
nosti – hrát na hudební nástroj, učit se cizí
jazyk, věnovat se nějaké zálibě, třeba sbírat
motýly. Čím více se mozek používá, tím více
zůstanou spoje mezi mozkovými buňkami,
tedy neurony, aktivní. Mozek je jako sval –

pokud se nepoužívá, ochabuje. Proto je výskyt
demence u vysokoškolsky vzdělaných lidí
menší.

Jak člověk stárne, neuronů v mozku neustále
ubývá. Má smysl se učit něco nového, když nám je
třeba šedesát, sedmdesát let?
— V žádném věku nemá smysl rezignovat. Učit
se máme do posledního dne, mozek je scho-
pen budovat nové spoje až do naší smrti. Když
se totiž učíme něco nového, mozek zaměst -
náme a začnou se tvořit nové spoje v jakém-
koliv věku. Mozek je jako fotbalové hřiště,
jehož kvalitu určuje náš životní styl. Pokud je
hřiště samá díra a louže, není udržované, máte
jen omezenou plochu, kde můžete hrát.

(dokončení na straně 6)

Pečujte o svůj mozek. Vyplatí se to.
V poslední době stoupá počet seniorů, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou či jinou demencí. Péče o pa-
cienty je po všech stránkách náročná, choroba člověka změní i povahově. Blízcí pacientů se mnohdy velmi
trápí výčitkami svědomí, když mají člena své rodiny umístit do ústavní péče, berou to jako selhání. Ti, kteří se
o nemocného celodenně starají, jsou po určité době zcela vyčerpaní. S Mgr. Janou Hostákovou z Centra seniorů
Mělník chystáme od příštího čísla sérii článků, kde se pokusíme vysvětlit otázky kolem této nemoci. Zajímalo
mne, co všechno může člověk udělat pro to, aby vůbec neonemocněl. Jsem velmi poctěna, že pozvání k roz-
hovoru na toto téma přijal známý česko-americký neurolog Martin Jan Stránský, který se specializuje na vývoj
mozku, jeho rozhodování i myšlení.

Hřbitov 
sv. Václava o Vánocích
24. 12. 2017 bude hřbitov sv. Václava v Pražské
ulici na Mělníku otevřen do 20.00 hodin.
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(dokončení ze strany 7)
Hraje nějakou roli při tomto onemocnění stres
a deprese?
— Pokud někdo trpí permanentní depresí, je
u něj riziko onemocnění demencí větší. Je
ovšem choulostivé bavit se jen o jednom zá-
sadním faktoru – člověk s depresí je mnoho-
krát méně mentálně i fyzicky aktivní, uzavírá se
spíše doma. Je otázkou, co bude oním hlavním
spouštěčem demence - absence pohybu, ab-
sence pestrých myšlenek, nebo povaha a sklon
k depresi. Jsou to spojité nádoby.

V jednom z Vašich rozhovorů jste uvedl, že nárůst
počtu nemocných souvisí i s tím, že se délka na-
šich životů stále prodlužuje, že před sto lety Alz-
heimerova choroba neexistovala.
— Je nutné si uvědomit, že naší hlavní rolí je po-
rodit a vychovat děti. Když postavíme děti do
života, stáváme se z biologického hlediska nad-
byteční. Zní to hrozně, ale je to tak. Už tři ge-
nerace žijeme v blahu, což je z hlediska nejen
dějin, ale i evoluce nepřirozené a vede to naši
společnost k totálně deformovaným prioritám,
mezi které patří to, že se soustřeďujeme na
prodlužování života za každou cenu. Ovšem
uniká nám to důležité - jaká je kvalita toho pro-

dlouženého života. V některých zemích (Ka-
nada, Nizozemí) se k tomuto faktu staví velmi
otevřeně a je v nich povolena euthanasie.
Před námi stojí velmi ožehavé otázky – napří-
klad zda a v jakých případech vydávat velké pe-
níze na to, aby se o několik měsíců prodloužil
život těžce anebo nevyléčitelně nemocným pa-
cientům, a nebo finance využít pro jiný účel,
který pomůže mnohem více lidem, například
pro vznik kliniky preventivní medicíny. Odpo-
vědi nejsou jednoduché a vždy budou vychá-
zet z kulturně-historického vývoje dané
společnosti.

Jak se jako neurolog díváte na fenomén dnešní
doby – děti od útlého věku vyrůstají s mobilním
telefonem v ruce, starší pak surfují na internetu,
baví se přes sociální sítě.
— Vědecky je potvrzeno, že pokud děti a mladí
lidé tráví mnoho času na internetu, znamená
to, že se s kamarády baví téměř jen pomocí rů-
zných aplikací. Dostávají se tak do falešného
světa sociálních sítí, což doslova vede nejen
k jejich stupidifikaci, ale i k tomu, že přestanou
umět přemýšlet o věcech, vysvětlovat, obhajo-
vat a řešit problémy jinak, než jednou krátkou
větou, tedy stejným formátem, jaký používají,

když mezi sebou neustále textují. Prokazatelně
dochází ke snížení jejich vyjadřovacích schop-
ností, schopností řešit problémy, klesá jim IQ.
Na základě toho, že víme, že vznik demence
souvisí s omezením schopností mozku, je více
než reálné, že se prokáže dramatický růst de-
mence u dnešní mladé generace, která je do-
slova připoutaná k obrazovce. Jinak řečeno,
prokáže se, že aktivita na sociálních sítích
a nadměrné množství času trávené surfováním
na internetu má přímou souvislost se zvýše-
ným rizikem onemocnění demencí.

Když bychom to shrnuli, člověk má ve svých rukou
do značné míry to, zda demencí onemocní, či ni-
koliv. Pokud opravdu chce, může na sobě začít
pracovat třeba hned teď a je úplně jedno, kolik je
mu let. Nejen, že má velkou šanci předejít stařecké
demenci, ale jeho život začne být mnohem zají-
mavější a barvitější. Život prožije, ne jen přežije.
— Ano, přesně tak. A když nás potká nemoc,
kterou jsme si nepřivolali, mozek je fantastický
v tom, že i při takové události si díky svým
schopnostem stále může tvořit pocity vlastního
štěstí.
Pane doktore, moc děkuji za rozhovor.

Helena Vavřinová

Vojtěch Cimbolinec 
oslavil 102. narozeniny
— V Růžové kavárně Centra seniorů Mělník se uskutečnila
velmi sympatická oslava narozenin jednoho z jeho obyvatel.
V pátek 13. října oslavil a také se před 102 roky v roce 1915
narodil nejstarší obyvatel centra seniorů pan Vojtěch Cim-
bolinec. K jeho neuvěřitelnému věku mu přišlo popřát vše
nejlepší mnoho přátel, představitelé města i nejbližší. Přesto,
že pan Cimbolinec prožil nelehký život a těžce pracoval a lec-
cos zažil, třeba boje u Dukly, nebo práci báňského záchra-
náře v Jáchymově, tak ho tyto skutečnosti příliš
nepoznamenaly a jeho svěžest duševní i fyzickou bychom
mu mohli všichni závidět.

PhDr. Jiří Vronský
ředitel CSM
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Narozeniny 
válečného veterána
— V Centru seniorů na Mělníce se 13. října sla-
vilo. Tohoto dne se válečný veterán Vojtěch
Cimbolinec dožil 102. narozenin. Po předání
darů a přání zdraví do dalších let ředitelem
centra Jiřím Vronským, starostou města Ctira-
dem Mikešem, zástupci ČsOL, Jednoty ČsOL
Mělník, OV ČSBS Mělník, zaměstnanci centra,
rodinou a přáteli Vojtěch Cimbolinec si se
všemi přiťukl skleničkou sektu. Poté si vzal své

housle a zahrál několik písní. Do dalších let Voj-
tovi přejeme hodně zdraví a elánu.

Bohuslav Bubník

Neděle 3. prosince od 14.00 hodin
— Koncert pěveckého souboru Chrapot

Koncert pro seniory a předvánoční pohodu

Středa 6. prosince od 9.30 hodin
— Veselé písničky

Vystoupení dětí ze ZŠ Byšice, které si připravily
pásmo písniček pro seniory

Čtvrtek 7. prosince 14.00 hodin
— Mikulášská slavnost

Společná oslava Mikuláše a zábava pro seniory
a jejich rodinné příslušníky s hudbou pana
Křováčka

Pátek 8. prosince od 9.30 hodin, RC Chloumek
— Vícegenerační tvoření seniorů a dětí

Úterý 12. prosince od 9.30 hodin
— Vánoční pohádka

Vystoupení dětí z MŠ Kly

Čtvrtek 14. prosince od 14.00 hodin
— Cestovatelská přednáška Martina Košťála

o východní Africe

Pátek 15. prosince od 9.30 hodin
— Pohádka Slyšte, slyště pastuškové

Vystoupení hudebně dramatického kroužku
pod vedením p. učitelky Kloboučkové ze ZŠ
Seifertova

Sobota 16. prosince od 14.00 hodin
— Beseda s hostem Českého rozhlasu spojená

s natáčením
V rámci projektu Ježíškova vnoučata připravil
Český rozhlas pro naše seniory besedu se
zajímavým hostem, jehož jméno bude
překvapením.

Neděle 17. prosince od 14.00 hodin
— Koncert Zory Jandové

Rádio Junior Českého rozhlasu připravilo
koncert této známé zpěvačky, šansoniérky
a performerky jako dárek pro naše seniory

Pondělí 18. prosince od 10.00 hodin
— Písničky pro babičky a dědečky

Vystoupení dětí z MŠ Pod Vrchem Mělník

Úterý 19. prosince od 14.00 hodin
— Hudební vystoupení Lenky Ducháčkové

Hudební vánoční dárek této zpěvačky našim
seniorům

Čtvrtek 21. prosince od 14, 00 hodin, jídelna DL
— Letem vánočním světem

Hudebně zábavný pořad Jana Víznera a Heleny
Krupové

1. – 31. prosince, předsálí Růžové kavárny
— Výstava Posvátná místa města Mělníka

Připravili pracovníci Regionálního muzea
Mělník

Centrum seniorů
Mělník
Program na prosinec

— Pěvecký soubor seniorů a seniorek z Centra
seniorů Mělník dobře reprezentuje svůj
domov i zřizovatele, kterým je město Mělník.
V letošním roce soubor úspěšně vystoupil
v několika domovech důchodců i jiných zaříze-
ních. 17. 10. 2017 se zúčastnil pěvecké soutěže
seniorských souborů a jednotlivců ve Velva-
rech. V silně obsazené soutěži jednotlivců zví-

tězila členka Cesmíny Jaroslav Vokálová před-
nesem dvou komorních písní W. A. Mozarta.
Soubor Cesmína přednesl Sbor Židů z Verdiho
opery Nabucco a získal stříbrnou medaili.
První místo obsadil profesionální soubor se-
niorů z Olomouce.

Jitka Koláčná, CSM

Cesmína opět vítězí

Vánoční bohoslužby
24. 12. Štědrý den
9.30 - 4. neděle adventní - kostel sv. Petra a Pavla
16.00 - Půlnoční mše pro děti – kostel sv. Petra a Pavla
24.00 - Půlnoční mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla
25. 12. Slavnost narození Páně
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla
26. 12. Slavnost sv. Štěpána Prvomučedníka
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla
31. 12. Svátek Svaté Rodiny
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla
1. 1. - Slavnost matky Boží, Panny Marie
8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla

Přijďte se podívat do kostela na betlém
Ve dnech 25. 12. a 26. 12. vždy od 14.00 hod. do 16.00 hod. se mohou přijít podívat zá-
jemci na betlém do kostela sv. Petra a Pavla.



mělnické organizace

mělnická radnice | zpravodaj rady města | 12 | 20178

— Vážení čtenáři, advent, Vánoce, chvíle k pře-
mýšlení a vděčnosti, také chvíle radosti a na-
děje. Do toho předvánočního vděčného
přemýšlení mi vstupuje jedna dvojice starších
manželů. Láska, tolerance a práce je spojovala.
Zatímco paní šla v neděli ráno do kostela, pro-
tože to k životu potřebovala, pán obdělával za-
hradu, zaléval, rouboval, okopával, protože to
potřeboval k životu on. Ona mu pak ráda po-
máhala. O společné lásce toho mnoho ne-
namluvili. Chvíle s nimi u kávy, u skvělých
moštů, chvíle v blízkosti jejich srdcí však o lásce
mluvily významně, i když slova nepotřebovaly.
Přibývalo let, zima za zimou, Vánoce za Váno-
cemi, a starý pán se ocitl v nemocnici s vážným
onemocněním. Paní za ním chodila na ná-
vštěvy a doufala… Vypráví mi. „Tak jsem ti jed-
nou přišla ke dveřím Járova pokoje, když tu
náhle sestra: Co tady děláte, za kým jdete?“ „Za
manželem, “ odpovídám. „Tak za tím už ne-
choďte, to už nemá smysl, ten je v kómatu, ten
o vás už neví,“ řekla mi hrubě. „Tak jsem ji po-
slala do …“ (myslím, že v tu chvíli nic lepšího
udělat nemohla). „Vešla jsem do pokoje, sedla
si k manželovi, hladila jsem ho, povídala mu,
co jsem cítila, dívala se na něj, no a cítila jsem,
jak se mu chvěje ruka, jak mě chtěl zmačknout,
ale již neměl síly. „On o mě věděl, “ dodala.

A skončila slovy: „Mirku, nikdy nevěř, když ti
budou povídat, že umírající o tobě neví. On
o tobě ví, jenom ti to už neumí říct.“ Nesu si ta
slova v sobě dodnes.
— Nedlouho poté se nejbližší a přátelé loučili
s Jaroslavem naposledy. Uběhlo pár týdnů, při-
šly Vánoce. Krátce před nimi jsem šel tu paní
navštívit. Sedíme, povídáme si. „Tak vy tady teď
budete na Vánoce sama. Nechcete přijít
k nám?“ ptám se s nehranou obavou. A to
jsem neměl. Byl konec sedmdesátých let mi-
nulého století, končil jsem tehdy studium teo-
logie, chystal se na povolání faráře. A dostal
jsem lekci živé víry. Významně niterně zauja-
tým, zvýšeným hlasem mi ta žena řekla: „Co to
říkáš? Copak se pro mě Kristus Pán nenarodil?
Ty máš lidi vést a povzbuzovat, Ty máš vědět,
že se narodil pro každého, že je s těmi, kdo
jsou sami, aby nebyli sami, že je se smutnými,
aby nebyli smutní, že je s plačícími, aby se ra-
dovali. Nikam nepůjdu, tady budu. A nebudu
tu sama. Narozený Ježíš tady bude se mnou.“
Nějak mi došla slova. Panečku, taková víra, to
je síla.
— Uběhla řádka let. Ta vzácná žena přišla byd-
let do domova pro seniory, který jsem tehdy
řídil. Mnoho jsme spolu povídali, starala se
o knihovnu, pečovala o květiny. Obohacovala

nejenom mě. V jejich posledních dnech jsem
za ní přicházíval posedět k lůžku. A jednou bylo
naposledy. Sedím u lůžka, hladím ji po rukách,
po tváři (jak mnoho něžnosti je v takové chvíli
potřeba), potichu se modlím, citlivě zpívám její
známé písně. Leží nehnutě, komunikace spíš
pocitová. Ví o mně, neví o mně? Za chviličku se
její ruka, kterou dosud měla nehybně sepjatou
s druhou, pomaličku začne posunovat smě-
rem k mé ruce. Trvá to dlouho, ale čas zde ne-
hraje roli. Cítím, jak se její ruka dotýká mé,
klade ji na mou ruku. Ona o mně ví. Kruh se
uzavírá. Co do mě před léty zasela, to nyní
sklízí. Přichází pokoj. Má přítomnost je nadby-
tečná. Zásadní výměna. Přichází a zůstává ten,
kdo se přece i pro ni narodil. Kristus Pán. Jeho
náruč je otevřena. Já s vlhkýma očima a srd-
cem plným vděčnosti odcházím. Začínají mi
Vánoce. Začínám se usmívat. „Narodil se Kris-
tus Pán, veselme se“. Jdu se radovat a veselit.
Mám k tomu moc dobrý důvod.
— Přeji vám Vánoce naplněné láskou a poko-
jem. A ujištěním, že i vám, milí čtenáři, se na-
rodil Kristus Pán. Je v tom veliká síla a dobrý
důvod k radosti. Věřte mi.

Miroslav Erdinger, evangelický farář

A copak pro mě se Kristus Pán nenarodil?

Vánoce, Vánoce přicházejí…
— Vánoční výzdobu v obchodech již vídáme
více než měsíc, s příchodem prosince se jí
 doč káme i v Domečku. A nezůstane samoz-
řejmě jen u výzdoby. V adventním čase děti
čeká Mikulášská nadílka, a to v úterý 5. 12.
(dopoledne pro školy a školky, odpoledne
v 17:00 pro veřejnost). Počet vstupenek,
které jsme začali prodávat 13. 11., je omezen
kapacitou sálu. O případných volných mís-
tech se informujte na recepci DDM Mělník.
V pátek 15. 12. vyrazíme se všemi předem
přihlášenými na Adventní trhy do Drážďan.
O případných volných místech se můžete in-
formovat na recepci DDM Mělník. V neděli
17. 12. se mezi 14:00 - 17:00 z DDM Mělník

stane Živý Betlém, kde nebudou chybět díl-
ničky s vánoční tematikou, vystoupení ně-
kterých zájmových útvarů, scénka o narození
Ježíše Krista nebo živá betlémská zvířátka.
Závěr roku bude patřit dvěma také již tradič-
ním akcím. Děti se mohou těšit na přespávací
akci Silvestr na oko (29. - 30. 12.), na níž si
společně připraví a užijí večer plný jídla, pití,
her, soutěží a další zábavy. Začátek akce je
v 18:00 hodin a zakončení druhý den v 9:00
ráno. Cena je stanovena na 100 Kč a přihla-
šování bude probíhat elektronicky od 1. 12.
2017. Celá rodina pak může poslední den
v roce (31. 12.) vyrazit na zimní stadion na Sil-
vestrovský karneval na ledě. Od 10:00 do
12:00 na vás za 50 Kč/os. čekají kromě brus-
lení také soutěže a hodnocení masek. Na
tuto akci není přihlašování předem, vstupné
se platí až na místě.
Činnost zájmových útvarů bude letos zakon-
čena v pátek 22. 12. Po Novém roce se na vás
budeme těšit od 3. 1. 2018. Některá cvičení
pro dospělé budou probíhat již od úterý 2. 1.
2018. Více na www.ddm-melnik.cz nebo fa-
cebooku.
Přejeme vám radostné vánoční svátky a do
roku 2018 spoustu nové energie a elánu.

kolektiv zaměstnanců DDM Mělník

Dům dětí a mládeže Mělník
Na Polabí 2854, 276 01 Mělník, www.ddm-melnik.cz, info@ddm-melnik.cz
tel.: 315 623 028 nebo 602 232 566

Vánoční otevírací
doba v knihovně

Upozorňujeme, že knihovna bude letos napo-
sledy otevřena pro veřejnost ve čtvrtek 21. pro-
since. V roce 2018 budeme mít poprvé
otevřeno v úterý 2. ledna. Dovolte mi, abych
všem našim čtenářů popřála jménem celé kni-
hovny příjemné a pohodové vánoční svátky
a těšíme se s nimi na shledání v novém roce.

Mgr. Hana Lumpeová

Poděkování
Advokátní kanceláři Klimeš & Černý děkujeme za
poskytnutou právní pomoc v posledním roce.
Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na provoz
denního stacionáře a všem příznivcům i hlouběji
sociálně cítícím spoluobčanům v akci Burza fi-
lantropie za poslání hlasů ve veřejném hlasování.

Stacík Slunečnice Mělník z. s.
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—  1. 12. Vázání adventních věnců (od
16.00) - předvánoční tvoření, cena
60Kč/věnec, další ozdoby možno dokoupit
na místě, oblíbené ozdoby s sebou.

—  3. 12. Mikulášská v Kašpárku - v 15.30
a 17.00 hod. nás navštíví Mikuláš
s doprovodem a přinese dětem nadílku.
Kapacita omezena, přihlášení nutné.

—  4. 12. Nosíme zdravě i na Mělníku (10.00
– 13.00) - setkání rodičů nosících své děti
na těle v šátcích a nosítkách.

—  6. 12. Návrat do zaměstnání beze
strachu (9.00 – 12.00) - workshop o tom
jak správně napsat životopis, motivační
dopis. Vede personalistka Karla Štětková.

—  7. 12. Kašpárkova herna s Andělem
(9.30 – 11.30) - nadílka pro nejmenší! Kdo
se bojíte čertů a chcete zvolit jemnější
variantu, máme pro vás to pravé. Děti
navštíví anděl a obdaruje je drobným
dárkem.

—  15. 12. Ovečka Betlémská (v 10.00) –
vánoční zázrak očima chundelaté ovečky
a starého pastýře. Pohádkové představení
v podání divadla DAMÚZA. Přihlášení na
rc. kasparek@email.cz, vstupné
50Kč/rodinu.

—  22. 12. Vánoční zahrada (od 16.00)
Setkání u zdobení vánočního stromku na
zahradě RC Kašpárek.

—  7. 1. 2018 Tříkrálové putování za
mělnickými betlémy (15.30 – 17.30) -
hravé divadelně hudební odpoledne pro
velké i malé. Sraz v 15.30 v Husově domě
(Krombholcova ulice).

Rodinné centrum 

Kašpárek
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník 
tel: 777 573 442, www.kasparek-melnik.cz

— Ve dnech 29. 9. - 9. 10. 2017 se uskutečnila
50. rekondice pobočného spolku Svazu diabe-
tiků ČR Mělník v rekreačním zařízení v Domě
Bílina ve Sloupu v Čechách. Jedná se o edu-
kačně ozdravný pobyt členů našeho spolku,
dříve územní organizace. Je škoda, že z orga-
nizačních důvodů naše organizace končí, není
nikdo, kdo by ze 150 členů dále tuto organizaci
vedl. Za dobu 27 let jsme uskutečňovali pod
odborným dohledem diabetologické ordinace
MUDr. Jiřího Březiny velmi bohatou činnost
pro občany postiženými s cukrovkou. Naši čle-
nové byli zakladateli samotného ústředního
Svazu diabetiků ČR. Dnes vzhledem ke stáří
a mnohým úmrtí činnost našeho spolku končí.

Chceme poděkovat za sponzorskou pomoc
nadaci ČEZ, Středočeskému krajskému úřadu,
MÚ Mělník, Neratovice, Liběchov a dalším
obecním úřadům. Dále za podporu naší čin-
nosti firmám FAN Tišice, lékárně Centrum Měl-
ník, Soukromé střední zdravotnické škole
Mělník, VZP a dalším. V neposlední řadě i sa-
motnému ústředí Svazu diabetiků ČR v Praze.
Dne 13. prosince 2017 bude uskutečněna po-
slední schůze v podobě konference, kde se
ohlédneme a vyhodnotíme 27 let naší činnosti
a malou pozorností ohodnotíme naše 
činovníky.

V. Papež

Čeština pro cizince,
angličtina pro Čechy
V Mělníku probíhá intenzivní kurz češtiny pro
cizince. V ZŠ Jungmannovy sady se scházejí
mírně pokročilí studenti, aby si procvičili běžné
fráze, psaní i gramatiku. Kurz byl podpořen do-
tací z rozpočtu města Mělník na kulturu a zá-
jmovou činnost. 
V pondělí 18. 12. od 18.00 naopak zvou an-
glicky mluvící cizinci ke společnému posezení
a konverzaci; tzv. „English Club“ se odehrává
jednou do měsíce v galerii a café Ve Věži. Ten-
tokrát si budeme anglicky povídat o tom, jak
slavíme (či neslavíme) Vánoce. Akci pořádá
Centrum pro integraci cizinců ve spolupráci
s MEKUC. Vstup volný.

Kristýna Šlajsová, 
Centrum pro integraci cizinců

Činnost diabetiků končí

n 9. 11. 2017 v podvečer došlo k dopravní ne-
hodě osobního vozidla a chodce. 58letý řidič
zahýbal v ulici Nemocniční do ulice Bezručova.
Na semaforu svítila zelená. Za křižovatkou na
přechodu pro chodce přecházel na zelenou
chodec. Řidič ho přehlédl a došlo ke střetu.
Oba účastníci se na místě podrobili dechové
zkoušce. Chodec nadýchal více než dvě pro-
mile alkoholu, řidič téměř dvě promile. Poli-
cisté šoférovi na místě zadrželi řidičský průkaz
a zakázali mu další jízdu. Chodec utrpěl zra-
nění, s kterými byl převezen do nemocnice.
Řidič je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod
vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest
odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, pe-
něžitý trest nebo zákaz činnosti.

n 13. 11. 2017 39letá žena napadla fyzicky
v jedné z bank v Mělníku zaměstnance společ-
nosti. K napadení došlo poté, co žena nedos-
tala požadovanou finanční hotovost, neboť
nepředložila potřebné doklady pro výběr
peněz. Vše se odehrálo za přítomnosti zamě-
stnanců a klientů banky. Naštěstí poškozený
neutrpěl žádná zranění. Ještě téhož dne po-
dezřelé policisté OO PČR Mělník sdělili ve zkrá-
ceném přípravném řízení podezření ze
spáchání přečinu výtržnictví, za což může
skončit za mřížemi až na dvě léta.

n Policisté Obvodního oddělení Mělník na

konci října 2017 sdělili ve zkráceném příprav-
ném řízení podezření ze spáchání přečinu vý-
tržnictví a ublížení na zdraví 39letému muži
z Mělnicka. Koncem srpna v brzkých ranních
hodinách po předchozích slovních neshodách
fyzicky napadl před barem v Mělníku pětadva-
cetiletého mladíka. Jeho útok byl natolik bru-
tální, že napadený upadl do bezvědomí
a následně byl převezen do nemocnice. Něko-
lik dní se z napadení léčil. Útočníkovi za jeho
jednání v případě odsouzení hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta.

n Ve zkráceném přípravném řízení sdělili po-
licisté Obvodního oddělení Mělník dne 8. listo-
padu 2017 podezření z přečinu ublížení na
zdraví osmadvacetiletému muži. Ten přišel
v polovině září letošního roku do bytu své bý-
valé přítelkyně. Pod záminkou, že chce vidět je-
jich děti, ho žena pustila dovnitř. Po
přetahování se o mobilní telefon, v němž si
chtěl prohlédnout jeho obsah, ji fyzicky napadl.
Zranění, které žena utrpěla, si vyžádalo lékař-
ské ošetření v nemocnici. Léčila se ještě téměř
celý měsíc. Násilníkovi za jeho jednání v pří-
padě odsouzení hrozí trest odnětí svobody na
šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

Policie ČR informuje

Mikulášská pohádka 
s nadílkou
V úterý 5. prosince čeká na děti v Masarykově kul-
turním domě tradiční zábavné setkání s Mikulášem,
anděly a čerty. Chybět nebude ani mikulášská
 nadílka. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
nejpozději 4. prosince. V ceně dětské vstupenky ve
výši 80 Kč je zahrnut i dárkový balíček, vstupné pro
dospělý doprovod je 60 Kč.
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2. 12. 2017 od 15.00
—  Adventní tvoření
Advent se blíží a každá správná hospodyňka
by měla mít na svém stole čtyři adventní svíčky
připravené k zapálení. Pojďte si svou výzdobu
vytvořit spolu s námi, inspirujte sebe i ostatní
a zároveň ušetřete čas ztracený sháněním ma-
teriálu. Cena dle použitého materiálu.

3. 12. 2017 od 16.00 
—  Venkovní Mikulášská nadílka spojená

s rozsvěcením stromečku
Do prosincového programu našeho rodinného
centra již neodmyslitelně patří Mikulášská
nadílka. Tentokrát poprvé venku uvítáme vzác-
nou návštěvu – Mikuláše, anděla a čertíka.
Komu bude zima, bude si moci uvnitř v herně
nazdobit perníčky či vyrobit papírové ozdoby.
Celá akce vyvrcholí rozsvícením vánočního
stromečku před budovou našeho centra.
Místo na Mikulášské nadílce si rezervujte na e-
mailu rcchloumek@gmail.com, počet míst je
omezen. S sebou podepsané balíčky pro děti.
Vstupné: 80,-/rodina.

5. 12. 2017 od 10.00 
—  Andělská nadílka pro nejmenší
Žádné strašení! Protože nejmenší dětičky nez-
lobí, není čertů třeba. Nutná rezervace na e-
mailu rcchloumek@gmail.com. S sebou
přezůvky a podepsané balíčky pro děti.
Vstupné: 50,-/ rodina.

8. 12. 2017 od 9.30 
—  Vícegenerační tvoření
Oblíbené tvoření pro všechny generace orga-
nizované ve spolupráci s Centrem seniorů Měl-
ník. Vstup zdarma.

11. 12. 2017 od 15.30 
—  Šikulky pečou vánoční dekorace

z perníku
Nedělejte si nepořádek v kuchyni a přijďte si
„zapéct“ s námi a zároveň udělejte v tomto
krásném čase i něco dobrého. 
Vstupné: 50,-/ rodina.

12. 12. 2017 od 14.00
—  Senior klub: „Babi, dědo, přijďte se
podívat na vystoupení školkových dětí“
Oblíbené vánoční vystoupení nejen pro naše
seniory v podání dětí z chloumecké Mateřské
školy Zvoneček. Určeno pro širokou veřejnost. 

Rodinné centrum Chloumek bude 
od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 uzavřeno.

Tým RC Chloumek přeje všem návštěvníkům
krásné prožití vánočních svátků a budeme se těšit
na shledání v roce 2018.

Rodinné centrum 

Chloumek
Trojická 2803, Mělník-Chloumek 
Tel.: 608 470 597,  www.rcchloumek.cz

„Na výši vodného a stočného pro rok 2018 se
dohodlo vedení představenstva VKM s pro-
vozní společností Středočeské vodárny (SVAS),“
řekl Mgr. Milan Volf, předseda představenstva
VKM a primátor Statutárního města Kladna.
„Jedním z hlavních dlouhodobých cílů naší spo-
lečnosti je nezvyšovat cenu vody. To, že se nám
podařilo udržet cenu z roku 2015 i pro rok ná-
sledující, považuji za zcela výjimečný výsledek
dnešního jednání. Je to dobrá zpráva nejen pro
Kladeňáky, ale i pro ostatní koncové odběra-
tele Středočeských vodáren“, komentoval
dnešní rozhodnutí Milan Volf (Volba pro
Kladno).
„To, že se již třetím rokem nezvýší cena vody, je
výsledkem dobře nastavené spolupráce mezi
oběma společnostmi, “ sdělil generální ředitel

SVAS Ing. Jakub Hanzl a zmínil, že díky vstříc-
nému přístupu VKM se nebude poprvé zvyšo-
vat nájemné za provozování vodohospodářské
infrastruktury.
„Nájemné, které každoročně VKM získává od
provozní společnosti Středočeské vodárny, je
určeno na obnovu a rozvoj vodohospodář-
ských zařízení VKM, “ vysvětlil Milan Volf. „To,
že letos se přistoupilo nezvyšovat nájemné od
provozní společnosti, nikterak neovlivní naplá-
nované investiční akce v příštím roce, jako jsou
rekonstrukce úpravny vody Klíčava nebo čer-
pací stanice Mělnická Vrutice, “ doplnil Milan
Volf.

Ing. Lenka Kozlová, tisková mluvčí
Středočeské vodárny, a. s.

Cena vodného a stočného 
se i nadále zvyšovat nebude
26. 10. 2017 na svém jednání představenstvo vlastnické společnosti Vodárny Kladno 
– Mělník, a. s. (VKM) rozhodlo, že i v dalším roce budou odběratelé platit za vodné a stočné
stejně jako letos 92, 92 Kč za metr krychlový včetně DPH.
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— Už po sedmé uspořádala Mgr. Zdeňka Se-
kulová charitativní volejbalový turnaj. Tento-
krát pro Nikolku Čížkovou, trpící spinální
atrofií. Tentokrát za účasti všech tříd, včetně
žáků nižšího gymnázia, kteří si změřili své síly
v přehazované. Tentokrát v nové sportovní
hale gymnázia, jejíž kapacita tří hřišť byla
během pátečního dopoledne plně využita.
Celému projektovému dnu předcházela

dlouhá příprava samotné organizátorky. Pro
Nikolku napekla ovocné čaje; se třídou kvintou
se postarala o propagaci a program. Zapojila
rozhodčí z řad dalších pedagogů či studentů
a fanoušky. Připravila herní plán, rozlosování
družstev, pravidla. A konečně vlastnoručně
upletla Nikolce teplé ponožky, uháčkovala pro
organizátory z kvinty sovičky moudrosti a ob-
starala dárky jak pro malou školačku, tak ceny

pro nejlepší hráče a pro vítěze. Každá zúčast-
něná třída přispěla cukrovinkami, které zpří-
jemňovaly naše školní snídaně, přestávky
a samotný turnaj.
Dopolední čekání na finále a příjezd Nikolky si
studenti krátili povzbuzováním týmů, absolvo-
vali přednášku z genetiky a besedu se spor-
tovním komentátorem České televize Jiřím
Rejmanem. Za přítomnosti celé školy a sta-
rosty města Ctirada Mikeše nastala nejemotiv-
nější a nejdůležitější část dne, kdy paní
profesorka se zástupci kvinty s radostí předala
Nikolčině mamince finanční obnos na nákup
kompenzačních pomůcek.
A jak dopadlo celé klání? Nejlepším volejbalo-
vým týmem se ukázal výběr ze tříd nižšího
gymnázia, druhá skončila septima a bronzo-
vou pozici obsadili oktaváni. V přehazované
byla nejlepší tercie, stříbrná kvarta a sekunda
skončila na třetím místě.
Díky zápalu paní profesorky a její schopnosti
nadchnout studenty pro dobrou věc jsme za
sedm let mohli pomoci již osmému dítěti.

Tereza Drápalová Šajtarová
foto: Dominik Chalupka

GJP hrálo pro dobrou věc... a s úsměvem

Vánoční nabídka pro vás
— Krásné vánoční dárky s mělnickými motivy nabízí také Turistické informační centrum. Nástěnný
kalendář 2018, mělnické víno včetně exkluzivního ryzlinku lahvovaného do designového „kala-
máře“ se skleněnou zátkou, dárkové předměty a publikace, vonné svíčky či originální kosmetika
s omlazujícími výtažky z vinných hroznů potěší a zahřejí u srdce připomínkou krás našeho sta-
robylého města. mekuc

Veřejné bruslení
na zimním stadionu 

Prosinec 2017
neděle 3. 12. 12.30 - 13.30
středa 6. 12. 13.30 - 15.15
sobota 9. 12. 15.00 - 16.30
neděle 10. 12. 9.00 - 10.15
středa 13. 12. 13.30 - 15.15
sobota 16. 12. 13.00 - 14.30
středa 20. 12. 13.30 - 15.15
sobota 23. 12. 13.00 - 15.00
neděle 24. 12. 9.00 - 10.30 a 13.00 - 15.00
pondělí – pátek 
25. 12. – 29. 12. 9.00 - 11.00 a 14.00 - 16.00
sobota 30. 12. 10.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00
neděle 31. 12. 14.00 - 16.00
pondělí 1. 1. 2018 12.30 - 14.30
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Adventní koncert
ZUŠ Mělník 2017
— Letošní Adventní koncert, který připadá na
čtvrtou adventní neděli, připravila Základní
umělecká škola trochu jinak než v předcháze-
jících letech. Celým koncertem, který začíná
v MKD Mělník v 15.00 hodin, budou znít popu-
lární vánoční melodie v podání hudební sku-
piny Fox X a jejich sólistů. V pořadu také
vystoupí DPS Červánek, Komorní sbor, 5TET
a žáci tanečního oboru.
Srdečně vás na tento koncert zveme. Nene-
chte si jej ujít, protože se již nebude opakovat.

Učitelé a žáci ZUŠ Mělník

Symboly Mělníka
na radnici

— 1. listopadu 2017 se na mělnické radnici ko-
nala vernisáž s názvem Symboly Mělníka. Žáci
ZUŠ Mělník vystavují díla, která vznikla pro
soutěž mezi ZUŠ královských věnných měst. Již
18. výtvarný salon královských věnných měst
na téma Symboly měst se tentokrát konal
v Poličce. Vznikla celá řada prací inspirovaná
například soutokem, kostelem Petra a Pavla,
budovou radnice, košíkářskou tradicí, vinnou
révou a v neposlední řadě Karlem IV. a králov-
nami. V soutěži bylo úspěšné dílo „Splynutí“
Š. Lískové, které získalo druhé místo a na místě
třetím dílo s názvem „Původu burgundského“
K. Jahodové. Vernisáží provázela paní PaedDr.
I. Wenkeová, vyučující výtvarného oboru ZUŠ
Mělník a starosta města Mělníka
MVDr. C. Mikeš. Slavnostní atmosféru umoc-
nilo hudební vystoupení pana učitele ZUŠ Měl-
ník L. Starého a jeho žákyně V. Sládečkové.

PaedDr. Irena Wenkeová, 
vyučující výtvarného oboru ZUŠ Mělník

— Dne 10. 11. 2017 proběhl již 22. ročník akce
Průvod sv. Martina. Při této příležitosti se us-
kutečnil tradiční vánoční prodej drobných

předmětů, dekorací a teplých nápojů. Do pro-
deje přispěli žáci školy, jejich rodiče, žáci ZŠ J.
Matiegky a studenti České zahradnické akade-
mie Mělník. Podpořili nás i zástupci města Měl-
ník. Celkový výtěžek akce je 23 277 Kč.
Získanými penězi můžeme proto tradičně po-
moci občanskému hnutí Přátelé Stonožky a zá-
roveň i přispět na rehabilitaci a léčebné výdaje
naší žákyně třídy I. A Nikolky Čížkové, která trpí
spinální svalovou atrofií a je nucena se pohy-
bovat na vozíku. 
Děkujeme z celého srdce všem, kteří se jakko-
liv podíleli na zdárném průběhu svatomartin-
ského setkání a kteří podpořili tento
smysluplný projekt.
Vaší pomoci si nesmírně ceníme.

ZŠ Jungmannovy sady Mělník

Svatý Martin pomůže potřebným
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— Letos jsme si na Pšovce připomněli 220 let
od postavení první školní budovy. Oslavy začaly
v sobotu 7. 10. 2017 zahájením výstavy prací
žáků ZŠ Mělník – Pšovka a jejích partnerských
škol z Chorzowa a Žiliny v prostorách mělnické
radnice. Rodičům a hostům se otevřel svět dětí,
svět, jaký by si přály. Spravedlivý, třeba i po-
hádkový, o němž hrály a zpívaly děti 2. třídy
v Budulínkovi.
Odpoledne se uskutečnilo vystoupení žáků
v hale školy v Blahoslavově ulici. Program za-
hájil ředitel školy Mgr. Martin Kružica a s po-
zdravy přišli i hosté. Škola není jen „učení
mučení“, ale také radost, vtip a dovádění, jak to
ukázali členové kroužku Poškoláci, který tvoří
žáci 1. stupně. Ti starší pak přítomné provedli
životem školy minulé a současné. Cestu časem
doprovázely výstupy a písničky, které někdy di-
váky až zaskočily.
V neděli se sešli bývalí a současní učitelé a za-
městnanci školy. A věřte, bylo o čem vyprávět,
na co vzpomínat a co obdivovat.
Po celý víkend probíhaly Dny otevřených dveří
v obou školních budovách. Nevíme přesně,

kolik lidí školu navštívilo, ale všechna setkání
byla dojemná. V některých rodinách chodili na

Pšovku všichni, rodiče i prarodiče. Někteří se
našli nejen na dobových fotografiích, ale své
jméno objevili i ve sborníku slohových prací
nebo na nástěnkách se sportovními výkony.
Mnozí své dojmy zapsali do knihy návštěv.
Ani po skončení oficiální části oslav vzpomínání
neskončilo. Na školu se obraceli bývalí žáci se
svými postřehy, upřesňovali informace, které
se nám nepodařilo dohledat v kronikách.
Posledním dějstvím oslav byla aukce obrázků,
které si po celý měsíc mohli prohlédnout ná-
vštěvníci kavárny Marlen. Autorkami byly dívky
z výtvarného kroužku. Výtěžek bude použit na
charitativní akci Děti pomohou dětem.
Kruh oslav se uzavřel. Škola jde dál. Její žáci
a učitelé jsou bohatší o prožitky minulých dní
a věříme, že i trochu pyšní na to, co se školá-
kům a jejich učitelům ze Pšovky kdy povedlo.
Děkujeme všem, kteří si zavzpomínali s námi.

žáci a učitelé ZŠ Mělník - Pšovka

Škola na Pšovce stojí již 220 let

— O tom, že se množí extrémní klimatické jevy,
dnes už není pochyb. Výkyvy počasí v podobě
přívalových dešťů, extrémního sucha, pru-
dkých bouří, holomrazů a podobných jevů si
vybavíme asi všichni. Vědecké prognózy praví,
že právě jejich četnost se bude zvyšovat. Bez
ohledu na skutečnost, do jaké míry se na nich
člověk podílí, je nejvyšší čas, začít se připravo-
vat na situace, které mohou nejrůznějším způ-
sobem omezit či ohrozit chod našich měst.
— Složité téma klimatické změny, jejich příčin
a důsledků zpracovali pracovníci Ekocentra Ko-
niklec a představili ho studentům formou si-
mulační deskové hry v rámci realizace
programu dne 1. listopadu. Podobný program
bude v tomto školním roce realizován v něko-
lika dalších městech Středočeského kraje
a v Praze.
— V první části programu studenti pracovali
s fiktivní časovou osou nečekaných událostí,
které zasáhly město. Studenti spolu s lektorem
diskutovali o možných hrozbách, které přiná-
šejí změny klimatu, jejich příčinách a možné
prevenci a ochraně města. V rámci deskové hry
si studenti vyzkoušeli vybudovat vlastní město,
které bylo následně vystaveno nečekaným
událostem. Na základě živých zkušeností ze si-
mulační hry vymysleli konkrétní adaptační opa-
tření, která lze v Mělníku zavést pro zmírnění

negativních vlivů změn klimatu.
— Největší pozornost studenti věnovali
ochraně města proti povodním, které vnímají
jako zásadní hrozbu pro jejich město. Mezi ná-
vrhy se často objevovalo vybudování umělých
slepých ramen Labe před městem a současně
dostavění kvalitních protipovodňových zábran
podél toku, případně vybudování suchých  pol -
drů v oblasti za loděnicí. Studentům by se zdálo
vhodné osázet levý břeh řeky kulturou lužních
lesů pro lepší vsakování vody. Jako problema-
tická místa z pohledu kvalitní protipovodňové
ochrany studenti označili umístění obcí Bro-
zánky, Hořín a Mlazice. Důkladnější pozornost
by se měla věnovat také areálu chemičky Spo-
lana v Neratovicích, který představuje v případě
velké vody pro město Mělník a blízké okolí po-
tenciální riziko z pohledu znečištění ovzduší,
vody a půdy.
— Z pohledu prevence přívalových dešťů stu-
denti navrhli v některých částech obnovit
 meandry potoku Pšovka. Kachní rybník u au-
tobusového nádraží by mohl být nějakým způ-
sobem na potok napojen tak, aby v něm voda
cirkulovala a nekazila se. Žáci by se přimlouvali
za to, aby u rybníka bylo zakázané krmit
kachny a nutrie (znečištění rybníka, výskyt po-
tkanů).
— Nápady se objevovaly také v oblasti zkvalit-

nění infrastruktury města. Studentům by se lí-
bila přestavba parkoviště na náměstí Karla IV.
s využitím zatravňovacích dlaždic pro celkové
ozelenění prostoru a lepší vsakování srážkové
vody. Místo plánovaného supermarketu  
(v místě bývalého řepného placu) by studenti
raději využili prostor jako parkoviště s parčí-
kem. Navrhli přestavbu areálu Amerika na kul-
turní centrum. Budova by mohla mít zelenou
střechu a zelené fasády pro ozelenění města.
— Z pohledu dopravní infrastruktury města by
uvítali co nejdřívější výstavbu obchvatu města
pro kamionovou dopravu.
— Z realizace programu bylo patrné, že stu-
denti znají své město a jeho problémy velmi
dobře a že realizace navrhovaných opatření
není v některých případech složitou záležitostí.
Uvědomili si, že ne všechna opatření musí být
realizována na úrovni města. Může se pro ně
rozhodnout kdokoliv, například při přestavbě
rodinného domu.
— Projekt Ekocentra Koniklec, o. p. s. „Simu-
lační hra pro žáky středních škol v ČR o adap-
taci sídel na změnu klimatu – Adapťáci“ byl
podpořen Ministerstvem životního prostředí.
Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Alžběta Škodová

Akční simulační desková hra „Adapťáci“
Jak připravit město Mělník na častější výskyt extrémních klimatických jevů? Kvalitní protipovodňová ochrana
města, zkvalitnění infrastruktury města, více zeleně a úprava vodních prvků ve městě nebo vybudování obchvatu
města. To vše jsou nápady studentů mělnického gymnázia, kteří se s tímto úkolem snažili vypořádat prostřed-
nictvím akční simulační deskové hry „Adapťáci“.
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— 20. 9. 2017 Soukromá střední zdravotnická
škola Mělník, o. p. s. opět pořádala soutěž
v první pomoci pro žáky 9. tříd ZŠ z Mělníka
a okolí. Po předběžné výuce základů první po-
moci vyběhlo postupně 10 čtyřčlenných druž-
stev na trasu závodu, která probíhala centrem
města, a řešilo modelové situace ohrožení
zdraví a života přímo v terénu. Jednalo se např.
o resuscitaci řemeslníka zasaženého elektric-
kým proudem, pomoc u ztrátového poranění
ruky s amputací prstu po manipulaci s nevy-
buchlou ohňostrojovou rachejtlí či řešení pří-
padu úrazu hlavy cyklistky nebo bezvědomí po
mozkové příhodě seniorky.
Nejlépe si s úkoly poradilo družstvo ze ZŠ Ne-
ratovice, na 2. místě skončili deváťáci ze  

ZŠ J. Matiegky a na 3. místě žáci ZŠ Jungman-
novy sady. Gratulujeme však všem zúčastně-
ným, neboť výhrou jsou jejich pro život tolik
potřebné zkušenosti.
Za účastníky ještě děkujeme dvojici ze 4.A za
poutavý doprovodný program prezentace laic-
kého defibrilátoru a seznámení s mobilní apli-
kací Záchranka. Našemu absolventovi Lukáši
Pletichovi i společnosti Pragomedika, a. s. za
ukázku vozu RZS. Dále děkujeme studentům
3. A za výuku první pomoci a za herecké vý-
kony na stanovištích, které sklidily aplaus
i u kolemjdoucích školáčků MŠ. Děkujeme
vstrm. Radce Havelkové z MP Mělník za pomoc
s organizací záboru stanovišť v centru města.
A hlavně sponzorům, kteří věnovali drobné

ceny pro vítěze i po-
ražené. Spolek Prak-
tická první pomoc
Mělník při SSZŠ Měl-
ník, o. p. s., město
Mělník, Pekařství
U Nováků, Mělník,
Dobrovského ul., Ne-
mocnice Mělník,
Vamed mediterra,
Benu lékárna, Ne-
mocnice Na Bulovce,
Všeobecná zdravotní
pojišťovna, pobočka
Mělník, Městská poli-
cie Mělník.

Tým SSZŠ Mělník

Mělnické základky se vytáhly

— V minulém čísle jste si mohli přečíst, jak se
letos v Nedamově dala dohromady parta chyt-
rých a šikovných dětí. Říkají si sice Kámoši, ale
oficiálně je to třída 6. B Základní školy Jindřicha
Matiegky v Mělníce. Školní rok má za sebou 1.
čtvrtletí a musím říct, že Kámoši mají skvělý
prospěch. Pyšní ale mohou být i na svou akti-
vitu a iniciativu. Už podruhé navštívili interak-
tivní program v Regionálním muzeu Mělník.

Zaujala je velmi výstava Kyberprostor, na které
se jim věnovala nejen muzejní pedagožka J.
Králová, ale i Martin Moták z městské policie.
Na návštěvu k nim do školy přišla archeoložka
Alena Veselá, která si s nimi povídala o pravěku
na Mělnicku. Teď už se těší na besedu s měl-
nickým kronikářem Martinem Klihavcem. Nej-
více je ale zaujala návštěva Státního archívu
v Mělníce. Velice mile je přijal sám ředitel Dali-

bor Státník. Děti se tě-
šily, až je pracovnice
archívu provedou míst-
nostmi, kde se scho-
vává tolik vzácností.
Pracovníci archívu
dětem ještě odpověděli
na jejich všetečné do-
tazy. Moc děkujeme
všem pracovníkům ar-
chívu za milé přijetí!

Za své svěřence 
Marcela Antonínová, 

třídní učitelka

Kámoši v akci

Halloweenský
lampionový průvod
— V podvečer halloweenské noci se děti z mla-
zické školky vydaly na strašidelnou cestu ztem-
nělými ulicemi mělnické čtvrti Mlazice.
Smyslem průvodu bylo odehnat duchy a os-
tatní strašidelné bytosti z blízkosti našich do-
movů. Děti moc dobře věděly, že pokud budou
pořádně svítit lampionky, nemůže se jim nic
špatného přihodit, a proto v doprovodu svých
rodičů neohroženě vyrazily vstříc nástrahám
tmavého města. Musely projít kolem příbytku
ošklivého žabáka, hrůzostrašného domu bu-
báků a ještě zvládnout stezku odvahy na do-
pravním hřišti města Mělník, což byl cíl cesty.
Po zdolání dobrodružného putování, čekala na
všechny zúčastněné zasloužená odměna v po-
době sladkého i slaného občerstvení a grilova-
ných buřtíků. Akci by nebylo možno uspořádat
bez pomoci a sponzorských darů rodičů, a to
nejen školkových, a bez vstřícného přístupu
města Mělník, zejména p. Podivínské, která
nám umožnila vstup do areálu dopravního
hřiště a věnovala nám svůj čas. Pomoci všech
si velice vážíme, moc za ni děkujeme a bu-
deme se těšit zase na příště.

Mgr. Hana Doušová

Návštěva galerie
v Roudnici nad Labem

— V pondělí 16. 10. jsme se vydali na výtvar-
nou exkurzi do galerie v Roudnici nad Labem.
Zde nás uvítala paní průvodkyně a ukázala
nám krásnou galerii. Krajinomalby, abstraktní
umění, překrásné sochy z recyklovaných ma-
teriálů. Celou výstavou nás provázely aktivity,
které nás pobavily a vtáhly do života umělců.
Mezi tyto aktivity patřilo i tisknutí. Ptáte se
jaké? Inspiroval nás pan Michálek, který každý
den obtiskuje věci, které najde. Exkurze se
nám moc líbila a těšíme se na další!

Zuzana Kulíková 
a žáci 7. B ZŠ J. Matiegky Mělník
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Den stromů
— 20. října se žáci 7. a 8. třídy ZŠ Mělník –
Pšovka zúčastnili výukového programu, který
u příležitosti Dne stromů uspořádala Česká za-
hradnická akademie Mělník. Děti musely pro-
jít šesti stanovišti, kde plnily různé úkoly.
Čekala na ně ochutnávka ovoce, sadovnická
výstava, zahradnické kreslení. U památného
stromu se seznámily s pravidly ochrany
stromů, na dalších zastávkách je zaujala
ukázka stromolezení, naučily se vázat základní
typy uzlů a vyzkoušely si také výsadbu dřevin.
I přes mírně nepříznivé počasí tak žáci naší
školy prožili zajímavé a příjemné dopoledne.

ZŠ Pšovka

Slavnostní otevření zrekonstruované
tělocvičny Tyršova domu
— 16. října 2017 byla za přítomnosti význam-
ných hostů otevřena a znovu zprovozněna tě-
locvična Tyršova domu na Mělníce. Události
se, společně se zástupci TJ Sokol na Mělníce,
zúčastnili starosta MVDr. Ctirad Mikeš, místo-
starosta Mgr. Milan Schweigstill, předseda
sportovní komise Petr Limprecht a ředitel ZŠ
Jungmannovy sady Mělník PaeDr. Dalibor 
Ullrych.
Předmětem opravy historické budovy z roku
1904 byla zejména stabilizace základových po-
měrů a následná oprava dřevěné sportovní
podlahy, což byl u takto staré budovy velmi ná-
ročný úkol. Tělocvična Mělničanům slouží již

113. rokem a letos na jaře byla její podlaha za
hranicí životnosti. Rekonstrukce byla nezbytná.
Jak stabilizace základových poměrů, tak re-
konstrukce dřevěné sportovní podlahy se v re-
kordním čase 4,5 měsíce podařila a nyní se již
v tělocvičně čile sportuje.
Náš velký dík patří městu Mělník, bez jehož
podpory bychom takto rozsáhlou opravu ne-
byli schopni realizovat. Tato významná inves-
tice do sportovní vybavenosti jistě sehraje
pozitivní roli v mělnickém sportu v příštích
mnoha desetiletích.

Bohuslav Bubník, 
starosta TJ Sokol na Mělníce

Soutěž „Barvy podzimu“
má vítěze
— Soutěž s názvem Barvy podzimu probíhala
od 18. 9. do 3. 11. 2017 a mohly se do ní zapo-
jit kolektivy prvního stupně základních škol
z Mělníka a okolí. Kromě hledání odpovědí na
soutěžní otázky plnili školáci i řadu praktických
úkolů, mezi které patřila například výroba lé-
tajícího draka, bramborových razítek, nebo fi-
gurek z kaštanů. V průběhu soutěže se žáci
dozvěděli mnoho nových informací o pod-
zimní přírodě. První místo obsadili žáci 3. A ze
ZŠ J. Matiegky pod vedením paní učitelky
Mgr. Marie Maříkové, na druhé příčce se umís-

tila třída 3. C ze ZŠ Jungmannovy sady pod do-
hledem paní učitelky Mgr. Radky Koláčné. Mezi
další úspěšné a oceněné řešitele patří kolektiv
2. B. ze ZŠ J. Matiegky (paní učitelka Mgr. Diana
Ketnerová) a třídy 4. A. a 4. B. ze ZŠ Jungman-
novy sady (paní učitelky Mgr. Lenka Tichotová
a Mgr. Iva Kopecká). Všechny zapojené třídy
obdržely od Regionálního muzea Mělník ve
spolupráci se Správou CHKO Kokořínsko – Má-
chův kraj zajímavé a zábavné ceny.

Libor Praus

Mělnické jezdkyně
úspěšné
— Český skokový pohár 2017 vyvrcholil v září
v Hořovicích. Jezdecký klub Mělník zde opět
dokázal svou sílu v práci s mládeží. Skvěle zde
reprezentovala čtyři děvčata - 14letá Eliška
Hasnedlová s Conkirou 13letá Aneta Červená
s Paydayem a 15letá Markéta Miková s Rad-
kem. Do kategorie mladých jezdců postoupila
loňská vítězka Junior cupu Denisa Vegrichtová.

Děvčata se svými mladšími koňmi ještě starto-
vala v Kralovicích: zde dvakrát vyhrála Denisa
Vegrichtová s Phoebe, jednou Markéta Miková
s Lindou. Společně s Denisou Ryndovou tato
vítězství doplnila ještě řadou umístění na dal-
ších místech.
Závodní sezonu ukončila za JK Mělník Denisa
Vegrichtová vítězstvím a druhým místem
s Phoebe na prestižních závodech v Hradištku
u Sadské. Hned po skončení závodní sezony se
Denisa Vegrichtová zúčastnila výběru do re-
prezentačního kádru mladých jezdců pro rok
2018. Přesto, že Denisa momentálně nedispo-
nuje odpovídajícím koňským materiálem, po-
zvánku na první soustředění plánované na
konec listopadu obdržela, stejně jako Eliška
Hasnedlová do kategorie dětí.

mest

— Více než 120 atletů a atletek se 4. října sešlo
na víceúčelovém hřišti pod Tyršovým domem,
aby se zúčastnili XII. ročníku běžeckých závodů
všech věkových kategorií O pohár starosty Tě-
locvičné jednoty Sokol na Mělníce, jehož sou-
částí je už pátý rok také Memoriál

Ing. Bohuslava Bubníka v běhu mužů na 3000
metrů. Věkové rozpětí účastníků bylo už tra-
dičně široké, kdy nejmladšímu závodníkovi
byly necelé tři roky a nejstaršímu bylo 77 let.
Hlavní závod Memoriál Ing. Bohuslava Bub-
níka v běhu mužů na 3000 metrů už popáté

v řadě vyhrál Jiří Miler
z AC Mladá Boleslav
s časem 9:15,3 min.
Kompletní výsledky na
www.sokol-melnik.cz.
Jako organizátoři do-
ufáme, že se všichni
zúčastnění, stejně jako
my, těší na příští, už XIII.
ročník.

Ing. Igor Veterník
místostarosta TJ
Sokol na Mělníce

O pohár starosty TJ Sokol



sport

mělnická radnice | zpravodaj rady města | 12 | 201716

Martine, jak se stane z někoho, kdo si koupí jen
tak silniční jízdní kolo, během několika málo let
úspěšný profesionální sportovec?
— Sportu jsem se věnoval v nějaké podobě už
od dětství - hrál jsem hokej a později závodil
na motorkách. Pak jsem si koupil první kolo
a tím to vše začalo. Asi to budou mou pova-
hou, když něco dělám, tak vždycky na sto pro-
cent. Sportu jsem podřídil úplně celý svůj
současný život – spánek, jídlo, trénink, nic víc
už se do denního programu nevejde. Závody
na horských kolech jezdím teprve druhou se-
zónu.

Seriál závodů Kolo pro život jste letos vyhrál. Který

z nich byl pro Vás nejtěžší?
— Během jedné sezóny se jede celkem 14 – 15
závodů v náročných terénech. Trasa měří vždy
50 – 70 kilometrů. Asi nejtěžší, ale zároveň
i nejhezčí byl 58kilometrový závod s výstižným
názvem Drásal, který se jede v Holešově
u Zlína. Je to závod fyzicky velmi náročný a já
ho letos vyhrál. Moc si toho cením.

Říkal jste mi, že tréninky nelze skloubit s tím,
abyste chodil do práce.
— To je pravda, abych dosáhl co nejlepších vý-
sledků, musím trénovat denně cca 5 hodin
a najet 150 – 200 km, což nelze skloubit s tím,
abych chodil do práce. Zkoušel jsem to několik
měsíců, ale skutečně se to nedá zvládnout. Na
sezónu potřebuji dvě kola – jedno stojí
250 000 Kč. Finance sháním, jak se dá - oslo-
vuji firmy a jsem vděčný za každou pomoc
sponzorů a kamarádů.

Máte svého trenéra?
— Jsem členem týmu České spořitelny
a máme trenéra, který vždy v prosinci s kaž-
dým připraví individuální tréninkový plán na
celou sezónu.

Je v roce vůbec nějaké období, kdy na kolo ne-
sednete?
— Po sezóně, která trvá od dubna do října, od-
jedu na 14 dní na dovolenou a tam na kole  ne -
jezdím. Po návratu už ale na kolo zase musím,
je to moje droga. V lednu odlétám na soustře-
dění na Kanárské ostrovy, kde je výborné klima
a terény. Nemám rád jízdu na trenažéru, na
kole venku je to mnohem lepší a dá se jezdit
téměř za každého počasí, pokud je cyklista

dobře oblečen.

Sestavujete si nějaký speciální jídelníček?
— Říkám, že každý vrcholový sport začíná už
v kuchyni. Kvalitní strava je v životě sportovce
zcela zásadní. Každý si musí vyzkoušet, co mu
nejvíce vyhovuje, každé tělo je jiné. Já snídám
ovesnou kaši a ovoce. A nesmí chybět káva. Při
tréninku piji iontové nápoje a po návratu
domů je třeba doplnit potřebné kalorie, takže
rýže, těstoviny, maso.

Existuje nějaké oblíbené místo, kam si rád na kole
zajedete jen tak?
— Několik let jsem bydlel a studoval v Mladé
Boleslavi a celý kraj kolem řeky Jizery mám
moc rád. Občas vyrazím do Bakova nad Jizerou
do cukrárny Flóra na výbornou kávu. Sjíždí se
tam hodně cyklistů.

Letos jste vyhrál Kolo pro život, jaký cíl máte pro
příští rok?
— Velmi rád bych se pokusil v červnu získat
titul mistra republiky.

Děkuji za rozhovor a přeji, ať se Vám to podaří.

Helena Vavřinová

Mělnický Martin Zeithammer
zvítězil v seriálu závodů Kolo pro život
Před pěti lety si koupil jen tak pro radost silniční jízdní kolo a letos obsadil Mar-
tin Zeithammer (30 let) ve své kategorii 30 – 39 let první místo v seriálu závodů
Kolo pro život. Je to největší šampionát horských kol na světě, kdy se každého
závodu účastní 2–3 tisíce cyklistů.

Zahrát si hokej na playstationu nebo na něj kouknout v televizi je určitě
fajn. Ale co si radši zkusit přímo na ledě, jak těžké nebo naopak lehké je
udělat backhandový blafák jako Jaromír Jágr?

Tým HC Junior Mělník přivítá chlapce i děvčata (ročník 2008 a mladší) kdykoliv na
trénincích přípravky, které se konají vždy v pondělí od 15:15, v úterý od 16:30
a ve čtvrtek od 15:00. Zájemci se mohou hlásit u trenérů přípravky nebo kdyko-
liv na tel. č. 608 233 340 (J. Krejsa) nebo 720 408 110 (V. Šebík). Dětský hokej ne-
patří vysloveně mezi kontaktní sporty. V žákovských kategoriích se nehraje do
těla a ke zranění dochází jen velmi zřídka. Dostatečnou ochranu navíc posky-
tuje i kvalitní výstroj, kterou do klubů v rámci projektu Výstroj nejmenším dodává
i Český svaz ledního hokeje. Výstroj pro začátek zapůjčíme zdarma. Noví hráči
u nás mají první tři měsíce zdarma.

Lukáš Semelka

Hokejový nábor
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Kulturní dům plný bojovníků
— V sobotu 4. listopadu 2017 se v zaplněném
Masarykově kulturním domě uskutečnil
III. ročník Galavečera bojových sportů. Diváky
čekalo celkem jedenáct zápasů v boxu, thaj-
ském boxu a K-1. Samotný galavečer předzna-
menaly tři předzápasy začínajících mělnických
boxerů a thajboxerů. Galavečer zahájil
MVDr. Ctirad Mikeš a ukázka izraelského bojo-
vého systému Krav Maga – členové tohoto od-

dílu divákům předvedli, jak by mohl vypadat
teroristický útok na zaplněný kulturní dům
a následný zásah specializované jednotky. Pak
už následovalo představení všech borců
v ringu a začalo se zápasit. Jako soupeře bor-
cům z domácích klubů SK BOX Mělník, SK Bo-
xing Mělník a Muay Thai Sokol Mělník se letos
pořadatelům podařilo na Mělník pozvat zá-
pasníky s mnoha tituly, ať už těmi republiko-

vými, světovými
nebo s tituly různých
profesionálních or-
ganizací. Mělničtí
borci zvítězili zhruba
v polovině velmi ná-
ročných zápasů
hlavní části galave-
čera. To považujeme
za úspěch a hlavně
věříme, že se vyrov-
nané a napínavé zá-
pasy líbily divákům.
Zápasy doplnily
ukázky aikida a chair
dance. Některé do-

mácí borce do ringu svým vystoupením do-
provodil mělnický rapper Reginald. Cenu
města Mělníka za přínos sportu převzal před-
seda sportovní komise a trenér taekwonda
Petr Limprecht. Za pořadatele děkuji všem di-
vákům za podporu domácích boxerů a těším
se na setkání při příštím ročníku.

Bohuslav Bubník

Povídání o mělnických ulicích
Dovoluji si předložit čtenářům hrst vzpo-
mínek mé matky paní Jiřiny Petrželkové na
jednotlivé obchody a krámky, které se na-
cházely v některých ulicích a náměstích na-
šeho města počátkem třicátých let
minulého století.

— Na rohu naproti dnešní základní škole 
J. Seiferta, úplně na počátku, kdy ještě nestál
dům s kulatým rohem, který dnešní pamětníci
pamatují ještě jako Mototechnu, se nalézal po-
někud nevzhledný zarostlý parčík, kde stála
úplně prapůvodně, ještě někdy koncem dva-
cátých let minulého století, Maxova socha
Karla IV., ta, která dnes stojí na vyhlídce za zá-
mkem.
— Vraťme se z dnešních dnů do třicátých let
minulého století a začněme právě tou moto-
technou, kde na rohu bývala prodejna aut
Auto Praga, kterou provozoval majitel domu
pan Blažík. Vedle byla velká domovní vrata,
kterými se vcházelo do opravny aut a motocy-
klů. Napravo od vrat měla sídlo pojišťovna
a následně holičství a kadeřnictví pana Nez-
bedy. Ulice se tehdy jmenovala Vlasákova, po
válce do roku 1990 Švermova a do dnešních
dnů Jaroslava Seiferta. V místě nedávno zru-
šené trafiky býval krám Vlasty Chloubové, la-
hůdkářství s denní zásilkou pražské uzeniny.
Vedle se nalézal obchod Josefa Řehořka
s obuví (dnes Fokus optik). A už přecházíme na
dnešní náměstí Karla IV. V domě, kde se dnes

nalézá knihkupectví u Kubešů, byly dva ob-
chody - knihkupectví, prodej novin a školních
potřeb pana Vrby a prodejna obuvi firmy Po-
pper, provozovaná bratrem Josefa Řehořka
Antonínem. Ve vedlejším domě provozoval La-
dislav Šafránek v první polovině příjemnou vi-
nárnu s výborným občerstvením a teplou
polévkou a ve druhé lahůdkářství, s občas ve
výloze vystaveným obrovským bochníkem pra-
vého švýcarského ementálu. Ve druhém patře
Šafránkova domu bydlel tehdy umělecký foto-
graf a portrétista Emil Synek, který zde měl i fo-
tografický atelier. Za malou slepou uličkou
mezi domy, kde je dnes bar Stará mydlárna,
sídlila v dalším domě prodejna firmy Baťa 
- v přízemí pánská a dámská obuv a do
prvního patra se chodilo na manikúru a pedi-
kúru. V rohovém domě u Hauptů byla dámská
a pánská konfekce a na rohu pak firma RUPA,
která nabízela cukrovinky. Z tohoto sladkého
rohu se dalo pokračovat k Pražské bráně.
Vlevo Hauptovo železářství a pak malý voňavý
krámek Strakův, kde se dalo koupit „Strakovo
mýdlo-čistoty zřídlo“ i dovážená kosmetika.
Z celé řady mělnických publikací z té doby je
znám slogan: Bratři Strakové vaří mýdlo již 130
let!
— Na pravé straně ulice zdola k bráně byl na
rohu obchod pana Rohlíka, kde se prodávala
galanterie. Následoval obchod pana Knappa
s železným a železárenským zbožím. Krám
tento byl pro malé děti tajemným, neboť byl

málo navštěvován a majitel byl tak trochu po-
divín (alespoň se to dětem zdálo). Když jste
vešli do krámu, ozval se hlučný zvonek a chvíli
trvalo, než se objevil v krámě pan Knapp. Děti
s oblibou otevřely dveře a pak rychle utekly.
Vedle se v maličkém krámečku se prodávaly
květiny. Tam děti k svátku matek nakupovaly
hortensie.
— O něco výš směrem k bráně bylo známé 
Havlíkovo cukrářství, vonící vanilkou a čokolá-
dou. Potom následoval ráj dětí. Velká výloha
s hračkami, která patřila obchodnímu domu
pana Živného. Zde se ale dalo koupit pomalu
všechno, na co si člověk mohl vzpomenout. Vý-
bava pro nevěsty, porcelán, nádobí, prádlo, ko-
žená galanterie apod. Dále v ulici bylo i malé
řeznictví a obchod s látkami bratří Rubínů, Be-
nešovo pekařství a přímo u brány drogerie
pana Zimáka. Tenkrát byla zařízena tmavým
dubovým nábytkem s mramorovými deskami
na pultech a vonělo to tam přesně tak, jak to
má v drogerii vonět.
— Nad Pražskou bránou bývalo vlevo nožířství,
později kožešnictví. Tam, co je dnes ovoce a ze-
lenina, se nacházelo Šimonkovo a později Dvo-
řákovo lahůdkářství. Tam se chodívalo na
dobrý „gábl“ (z německého vidlička, tedy něco
na vidličku), tak se tenkrát říkávalo svačině.
Teplé uzené koleno, ovar a přímo v krámě stá-
čená plzeň. Za krámem byl krásný sál obložený
tmavým dřevem a malířem Štikou malovanými
fauny na stěnách.
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— Naproti Šimonkovu lahůdkářství, tam, co je
dnes drogerie u Fajtů a z druhé strany obchod
se sportovními potřebami, byl tehdy snad nej-
lepší hotel na Mělníce. Hotel Vykysal. Místo
dnešní drogerie byla velká vrata do průjezdu,
kudy projížděli formani s kočáry a povozy do-
vnitř areálu. Tam se nachází nádvoří, kde jsou
dnes vystaveny sazenice květin z květinářství
paní Ing. Váchové, dnes přístupné z náměstí
Míru vedle prodejny sportu.
— Když se vrátíme trochu zpátky k bráně, tak
napravo byl první obchod s prádlem, galante-
rií, svetry atd. pana Čvančary. Směrem k ná-
městí následovalo pánské holičství a malý
krámek hokynářky Veselé. Pak následoval
druhý krámek pana Čvančary. Nad ním, tam
co je dnes otevřené podloubí, které tenkrát ne-

bylo otevřené, bylo
jako první řeznictví
pana Horáčka. Vedle
pan Brzobohatý pro-
dával kola a šicí stroje.
— A teprve nyní začí-
nalo podloubí, které
se táhne po celé
straně dnešního ná-
městí Míru až ke kapu-
cínskému klášteru.
Zde se nacházela celá
řada krámků. Začínalo
to malým hodinář-
stvím a zlatnictvím
pana Hejnala (dnes
směnárna), jehož
malý výklad do po-
dloubí obsahoval

nejen vystavené klenoty, ale i pana Hejnala
s lupou na oku, který přímo před diváky opra-
voval různé hodinky a budíky. Následoval hotel
Beránek (Stádník), kam děti chodívaly do sálu
v prvním patře na divadelní představení s Ka-
špárkem, Škrholou a Pivoňkou. Hráli je pánové
Lhotský, Řehák a další.
— Vedle hotelu byla Tuscherova trafika s roz-
dělovnou tisku a cukrářství pana Březiny, který
jezdíval se zmrzlinovým vozíkem po městě.
Když odklopil jednu ze dvou zářících mosa-
zných poklic, to potom nabíral lžící žlutou nebo
růžovou, zatímco mlsouni kolem se nemohli
dočkat. Následoval koloniál u Vykysalů. Z dal-
ších obchodů a obchůdků tu sídlilo Růzhovo
řeznictví s restaurací, koňské řeznictví pana Zu-
zánka, koloniál u Malých, kde nad pultem vi-

sela plechová mořská pana a před tím v pyt-
lích bylo různé sypké zboží. Flusovi měli dále
pod podloubím obchod s látkami a pak byla
slečna Rákosníková se svým krupařstvím.
V budově radnice vedle průchodu bylo kadeř-
nictví pana Fučíka.
— Nejen všechny ty krámky, ale také týdenní
trhy na náměstí, kde se procházelo mezi nů-
šemi, na kterých měly ženy vystavené čtvrtky
másla, tvaroh, vejce a někdy i plástve medu
a v létě v malých hrnečcích lesní jahody, tvořily
obrázek velkého náměstí. Podloubí se hemžilo
hospodyňkami, které vybíraly, ochutnávaly
a kupovaly. K večeru pro nás to nejpříjemnější.
Promenáda studentů, chlapců a děvčat, ale
i starších občanů města. Ve výlohách obchodů
i maličkých krámků se všude svítilo a nejhezčí
to bylo kolem Vánoc. V koloniálech vystavené
datle, fíky, v cukrárnách naplněné punčochy
a metly na Mikuláše. U Malých v pytlích před
krámem byly vystavené buráky a svatojánský
chleba. Od Růzhů to vonělo z udírny čerstvými
párky. Ty buráky nedaly mnohým uličníkům
pokoj, dokud si nesáhli do pytle. Bylo to chutí!
Všechno to bylo hezké a pěkné, byli jsme
mladí.
— Tolik ze vzpomínek mé maminky paní Jiřiny Pe-
trželkové, která zemřela 22. října 2017 ve svých
94 letech. Níže uvedený její článek se vzpomín-
kami vyšel v původní verzi v pátém čísle Mělnické
radnice v dubnu 1992. Toto periodikum vychází
již šestadvacátým rokem.  To je myslím, docela 
úctyhodné!

Přeji všem čtenářům požehnané Vánoce.

Jan Petrželka

Domy, které na Mělníku postavil Václav Nový
— Dochované historické fotografie staré více než 80 let většinou zachycují jen nejznámější stavby, patřící k historickým památkám
v našem městě. A téměř vždy jsou to objekty v samém centru města. Je vzácné objevit takto starou fotografii, která by zachycovala jed-
notlivé domy, určené pouze k bydlení, stojící mimo střed města. Nedávno se mi však dostal do ruky unikátní soubor několika fotogra-
fií, na kterých jsou vily a domy, které ve 20. a 30. letech 20. století postavil mělnický stavitel Václav Nový. Děkuji jeho vnučce Iloně Bagge,
která mi dala souhlas s uveřejněním těchto snímků. Vybral jsem několik budov, které dodnes stojí. Posuďte sami, v jak původním či po-
změněném stavu se do současnosti dochovaly. Martin Klihavec, kronikář města Mělníka

Roh Fričovy ulice a Zborovského náměstí Nerudova ulice, postaveno v roce 1925

sál hotelu Vykysal
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Křižovatka ulice Italské a Jugoslávské, postaveno v roce 1927 Roh ulic U Sadů a Jarošova, postaveno v roce 1927

Roh Krombholcovy ulice a ulice U Cihelny, okolo roku 1932 Ulice 28. října, postaveno v roce 1930

Roh ulice Pražské a Cukrovarské, postaveno v roce 1927 Dvořákova ulice, postaveno v roce 1932

Koncert v kapucínském kostele
Ve středu 13. 12. se od 17.00 hod. uskuteční v kapucínském kostele (vedle muzea) 

3. předvánoční koncert pěvecké třídy ZUŠ Mělník pod vedením paní uč. Lenky Knechtlové 
při příležitosti navrácení zrestaurovaného oltářního obrazu sv. Felixe.
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pod stromeček
www.mekuc.cz

Vánoční sleva  
na vybrané pořady
17. 1. |   Divadlo v Celetné,  

Kašpar: Cyrano  
(350, 320 Kč)

30. 1. |    Vosto5: PROTON !!!  
(250 Kč)

8. 2. |   Městské divadlo Mladá 
Boleslav: Chaplin  
(350, 320 Kč)

28. 2. |   Koncert kapely  
Poutníci  
(160 Kč)

21. 3. |  Divadlo v Řeznické:  
Odvolání  
(250, 220 Kč)

17. 4. |   Losers Cirque Company: 
Walls and Handbags 
(350, 320 Kč)

18. 4. |   Pavel Šporcl  
a Gipsy Way Ensemble  
(400, 380 Kč)

–   ceny divadelních představení jsou  
uvedeny pro I. a II. kategorii sedadel

–  vstupenky (včetně zarezervovaných) je  
nutné zakoupit do 21. 12. 2017 v pokladně 
MKD (v TIC do 22. 12. 2017), poté budou 
vstupenky v prodeji za běžnou cenu

17. 1. Divadlo v Celetné, Kašpar: Cyrano
Klasické představení o hrdinovi s velkým
nosem i velkým srdcem v režii Jakuba Špalka
s Martinem Hoffmannem, Jitkou Čvančarovou
a Miloslavem Tichým v hlavních rolích.
30. 1. Vosto5: PROTON!!!
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé
ostravské kapely, která byla umlčena těsně
předtím, než se stačila stát slavnou.
8. 2. Městské divadlo Ml. Boleslav: Chaplin
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh
krále komiků Charlieho Chaplina přibližuje po-
hnutý život velkého umělce, kterého je možné
považovat téměř za symbol 20. století.
28. 2. Koncert kapely Poutníci 
Legenda české bluegrass a country scény kon-
certuje již od roku 1970.

21. 3. Divadlo v Řeznické: Odvolání
Divadelní představení na téma nezávislosti je-
dince v tradičně až zkostnatěle fungující insti-
tuci, kterou zde zastupuje katolický kněžský
seminář.
17. 4. Losers Cirque Company: Wall(s) &
Handbags 
Novocirkusové představení o pěti mužích,
malém chlapci a velké a věčné klukovské fan-
tazii i překonávání překážek.
18. 4. Pavel Šporcl a Gipsy Way Ensemble
Nespoutaná virtuozita vynikajícího houslisty se
skvěle doplňuje s ohnivou „cikánskou“ cimbá-
lovkou, a dává tak nový rozměr skladbám kla-
sického repertoáru i filmovým a populárním
melodiím.

mekuc

Divadelní 
předplatné
Mekuc vychází vstříc věrným návštěvní-
kům divadelních představení zvýhodněnou
nabídkou předplatného „4 z 5“. 

Při výběru alespoň čtyř z pěti hlavních před-
stavení získává předplatitel výhodu nejen stá-
lého sedadla dle vlastního výběru a nižšího
vstupného 330 Kč (u levnějších představení
240 Kč), ale rovněž průkaz, který vstupenky na-
hrazuje a je možné ho zapůjčit jiné osobě,
nebo darovat jako dárek. Je možné využít zá-
roveň studentskou či seniorskou slevu. Jako
bonus získává držitel průkazu navíc zdarma
volný vstup na dvě cestovatelské nebo vý-
tvarné přednášky mekuc.
Vybírat je možné z následujících činoherních
představení: 8. února Městské divadlo Mladá
Boleslav: Chaplin, 21. března Divadlo v Řez-
nické: Odvolání, 6. dubna Divadlo na Jezerce:
Manželské vraždění, 10. května StageArtCZ
a Divadlo Bolka Polívky: Odhalená pravda
a 5. června Klicperovo divadlo Hradec Králové:
Vincenc. mekuc

Mělnické soubory
s vánočním 
programem
Vánoce už tradičně vnímáme jako svátky, které
je nejkrásnější trávit v rodinném kruhu. I v Ma-
sarykově kulturním domě se symbolicky ve
třetím adventním týdnu sešla předvánoční vy-
stoupení „rodiny“ mělnických interpretů. 
— V úterý 12. prosince vystoupí Nové divadlo
Mělník se svojí původní muzikálovou komedií
Šeherezáda.
— Středa 13. prosince bude patřit pěveckému
sboru Chrapot a Vánočnímu koncertu na scho-
dech.
— Folklorní soubory Jarošovci a Jarošáček pře-
nesou diváky 16. prosince do světa lidových
písní, tanců a tradic našich předků.
— Sváteční atmosférou bude prodchnutý 
i Vánoční koncert ZUŠ 17. prosince.

mekuc

Dárkové poukazy
Ne každý má bohužel možnost si plánovat
kulturní program dlouho dopředu a k ná-
vštěvě koncertu, kina či divadla se pak roz-
hoduje až krátce před představením. I pro
takového diváka připravil Mekuc dárek na
míru. Dárkový poukaz Mekuc v hodnotě 500,
1000 či 1500 Kč lze zakoupit na pokladně
MKD, lze jej čerpat postupně a je možné jej
využít k zakoupení vstupenek na představení
pořádaná Mekuc.

Tipy Mekuc na vánoční dárky
Před vánočními svátky vychází Mělnické kulturní centrum zvýhodněnou nabídkou pořadů
vstříc všem, kdo si přejí své blízké potěšit dárkem v podobě kulturního zážitku. Až do 
21. prosince v MKD a do 22. prosince v TIC je možné zakoupit na vybrané pořady vstupenky
se speciální vánoční slevou. Vybírat je možné z následujících pořadů:
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

NOVÉ KNIHY

Městská knihovna Mělník, Husova 40–41, www.mekuc.cz

Z naučné literatury:
n Fišera, Zdeněk: Moravské a slezské hradní

kaple - turistický původce

n Gato, Martin: Domácí výrobky z léčivých
rostlin - encyklopedie pro každého, kdo
chce bylinkařit

n Řehounek, Jan: Svatojiřským lesem mezi
Labem a Jizerou - tajemné stezky

n Šimánek, Leoš: Pobřeží Pacifiku - na
nafukovacích člunech z Kanady na Aljašku

n Šimánek, Leoš: Z Kanady na Aljašku - na
člunech panenskou přírodou podél
pobřeží severního Pacifiku

Z krásné literatury:
n Adams, Michelle: Ta druhá - rodinu si

nevybíráte…

n Cook, Eileen: Se záští - psychologický
thriller

n Doyle, Catherine: Vendeta - román
z temného podsvětí Chicaga

n Grimaldi, Virginie: Pochopíš, až budeš
velká - stárnutí je jedna velká jízda…

n Rottová, Inna: Třicet sezon lásky - román
pro ženy

V dětském oddělení:
n Březinová, Ivona: Hurvínek a kouzelné

muzeum

n Huštan, Radek: Příhody notového sešitu

n Kvasnovská, Barbora: Dráček Drápek
a Království ohně - příhody malého dráčka
v zemi lávy, plamenů a kouře

n Mrázek, Petr: Příběh zemního plynu - Jak
Honzík zjistil, k čemu slouží zemní plyn

n Šenková, Svatava: Jogínci na cestách -
odhalte s námi tajemství jógy

Pavel Švec vystavuje v archivu
„Miluji přírodu a krajinu,
výtvarné umění, otčinu,
poezii a knihy….“ Z to-
hoto rčení vychází
tvorba Pavla Švece, který
bude vystavovat ve Stát-
ním okresním archivu
Mělník. Výstavu zahájí
vernisáž 19. 12. 2017
v 17.00 hodin. Sám
o sobě říká: „Jsem ve
všem zapálený amatér,
zoolog, ornitolog, kraji-
nomalíř, spisovatel a sní-
lek“. Jeho obrazy jsou
tvořeny převážně paste-
lem, a kdo již měl mož-
nost vidět jeho tvorbu, tak ocení její profesionální provedení. Zveme vás na tuto určitě velice
zajímavou výstavu.

Jiří Čermák, Dalibor Státník
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1. 12. | pátek | 19.00 | MKD

Zabiják Joe
Představení Divadla Kalich.
Vstupné 380 Kč

5. 12. | úterý | 16.00 | MKD

Mikulášská pohádka s nadílkou
Vstupné dítě 80 Kč, dospělý 60 Kč

6. 12. | středa | 19.30 | MKD

Dixieland Messengers Praha 
s Václavem Fialou
Swingový večer.
Vstupné 100 Kč

7. 12. | čtvrtek | 15.00 | Městská knihovna

Výtvarná dílna pro dospělé
Textilní tvoření.
Cena 200 Kč

7. 12. | čtvrtek | 19.00 | MKD

Dvojitý milenec
Psychologické drama i rozpustilá žánrová 
pocta erotickým thrillerům.
Režie: François Ozon | Film mekuc
Vstupné 60 Kč

8. 12. | pátek | 9.00 | Městská knihovna

Výtvarná dílna pro dospělé
Textilní tvoření.
Cena 200 Kč

8. 12. | pátek | 19.00 | MKD

Čechomor 
Kooperativa 
Tour 2017
Koncert v rámci vánočního turné.
Vstupné 550 Kč

11. a 18. 12 | pondělí | 16.15 | MKD

Trénování paměti
Otevřená lekce s A. Rohde Kabele.
Vstupné 50 Kč

11. 12. | pondělí | 18.00 – 20.30 | MKD

Kurz malování 
na hedvábnou vitráž 
Výtvarný kurz Jany Heidenreichové.
Přihlášky: lesnerova@mekuc.cz, 606 613 406.
Cena kurzu včetně materiálu 300 Kč

11. 12. | pondělí | 18.00 | MKD

Island – krajina sopek a ledovců
Cestopisná přednáška Saši Ryvolové.
Vstupné 80 Kč

12. 12. | úterý | 19.00 | MKD

Šeherezáda
Představení DS Nové divadlo Mělník v rámci 
cyklu Divadelní večery Vladimíra Dědka.
Vstupné 100 Kč

13. 12. | středa | 10.00 | MKD

Setkání před Betlémem
Představení pro děti od 3 let, žáky 1. stupně 
ZŠ a veřejnost. Účinkuje Divadlo Víti Marčíka.
Vstupné 60 Kč

13. 12. | středa | 18.00 | MKD

Vánoční koncert na schodech
Tradiční koncert mělnického pěveckého 
smíšeného sboru Chrapot.
Vstupné dospělí 100 Kč, děti 30 Kč

15.12. – 17.12. | pátek–neděle 
náměstí Míru Mělník

Vánoční trhy
Vstup volný

16. 12. | sobota | 17.00 | MKD

Vánoční koncert
folklorních souborů 
Jarošovci a Jarošáček
Adventní vystoupení mělnických souborů.
Vstupné dospělí 100 Kč, 
děti a senioři 60 Kč

17. 12. | neděle | 15.00 | MKD

Adventní koncert ZUŠ Mělník
Tradiční vánoční koncert žáků 
a studentů ZUŠ Mělník.
Vstup volný

18. 12. | pondělí | 15.30 | MKD

Vánoční trdlovačka s Tancovačkou
Hudební pořad.
Vstup 100 Kč

19. 12. | 20.30 | MKD 

LiStOVáNí: Už je tady zas 
Akční scénické čtení z knihy Timura Vermese. 
Vstupné 100 Kč

28. 12. | čtvrtek | 19.00 | MKD

Druhá strana naděje
Hořkosladká komedie o velkém rozhodnutí 
stárnoucího podomního obchodníka.
Režie: Aki Kaurismäki | Film Mekuc
Vstupné 60 Kč

2. 12. | středa | 19.00 | MKD

Volejbalový bál
Vstupenky v prodeji u pořadatele.

Masarykův kulturní dům

Jazz World Photo
Výstava vítězných snímků mezinárodní 
fotografi cké soutěže.
Výstava potrvá do 18. prosince 2017.

Galerie Ve Věži

Robin Kaloč: Příběhy duše
Výstava malby a grafi ky potrvá 
do 7. ledna 2018.

Městská knihovna | Husova 40–41
Info: gajdosikova@mekuc.cz | tel. 315 622 783
Pravidelné pořady pro děti

Pondělky v dílničce
pro děti 2–5 let | 10.00–12.00

Středy pro tvořivé | 13.00–16.30

Předprodej vstupenek v MKD každý všední 
den od 13.00 do 18.00 hodin a vždy hodinu 
před začátkem každého představení. 
V TIC každý den od 9.00 do 17.00 hodin.

On-line prodej a rezervace na www.mekuc.cz

Cyrano – představení divadelního spolku Kašpar

PROTON !!! – představení Divadla Vosto5

Libushe – představení DS Nové divadlo Mělník

16 000 kilometrů vejšlap | Posvátná místa 
buddhismu – přednášky

Divadlo dětem 2018 – přehlídka amatérských 
divadelních souborů

plesy konané v MKD

probíhající výstavy

knihovní dílnička

předprodej vstupenek

připravujeme na leden 2018

prosinec
2017

Facebook: www.facebook.com/Mekuc



kultura

mělnická radnice | zpravodaj rady města | 12 | 2017 23

Vánoční ozdoby 
v muzeu 
Mělník, 23. 11. 2017 – 7. 1. 2018

— Tradiční vánoční výstava, věnovaná feno-
ménu zdobení vánočního stromečku v ději-
nách, je k vidění v Regionálním muzeu Mělník
o letošním adventu. Výstava s prostým ná-
zvem „Vánoční ozdoby“ představí skleněné i li-
dové vánoční ozdoby z přírodních materiálů
z období od 2. poloviny 19. století až do 80. let
20. století. Nejstarší vystavený exponát po-
chází z roku 1880. Oko potěší např. domácí
sněhové pečivo zdobené obrázky, jablonecké
skleněné figurky a zvířátka nebo historické vá-
noční řetězy. Nechybí ani obaly od vánočních
kolekcí a světýlka.

krf

— Za několik dní nastane Štědrý večer, vánoční
svátky a prázdniny pro děti. Každý, kdo může,
bude slavit Štědrý večer. K tomu patří si zazpí-
vat koledy. Někdo je zpívá u stromečku doma.
Podle tradice je vhodné zpívat vánoční koledy

až od Štědrého večera, od narození Krista. Při-
jďte si vyslechnout koncert vánočních koled,
který se uskuteční dne 25. prosince 2017 v kos-
tele sv. Petra a Pavla, u zámku, v 16, 00 hodin.
Zpívat budou: Vlasta Šamanová – soprán, Jana
Grossová – alt. Na varhany je bude doprovázet
Vladimír Hradec.
Každý účastník dostane text zpívaných písní.
Každý se rozhodne sám, zda bude jenom po-
slouchat, nebo se přímo zúčastní zpěvu. Malé
děti mohou mít i malé zvonečky, aby zdůraznily
rytmičnost některých zpívaných koled.
Dobrovolné příspěvky budou vítány a budou
využity na opravy varhan v kostelích farnosti
Mělník.

Vladimír Hradec, 
varhaník kostela sv. Vavřince, Pšovka

Přijďte si do kostela zazpívat koledy SPOLEČENSKÁ 
KRONIKA

BLAHOPŘÁNÍ

Dne 23. 12. oslaví Anna a Ctibor Paškovi
65 let společného života. Do dalších let
přeje vše nejlepší rodina.

VZPOMÍNKA
Dne 14. 11. již uplynuly čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustila paní Alena Kápič-
ková. Se stálou bolestí v srdci vzpomíná
celá rodina. Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte
spolu s námi.

VZPOMÍNKA
Dne 19. 12. již uplyne osm smutných let,
kdy nás navždy opustila naše drahá ma-
minka, tchýně, babička a prababička paní
Marie Štajncová. Se stálou bolestí v srdci
vzpomíná celá rodina. Kdo jste ji měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.
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21. 11. – 7. 1. 2018 
SNÍH, STROMEK, DÁRKY A KAPŘI…VÁNOCE JSOU, JAK SE PATŘÍ
Výstava prací žáků ZŠ J. Seiferta Mělník pod vedením Klementiny Průchové. Vstupní prostory.

24. 11. 2017 – 7. 1. 2018
VÁNOČNÍ OZDOBY
Tradiční vánoční výstava věnovaná fenoménu zdobení vánočního stromečku v dějinách
představí skleněné i lidové vánoční ozdoby z přírodních materiálů z období od 2. poloviny 19.
stol. až do 80. let 20. stol. Velký sál.

2. 12., 9:00 – 17:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
Tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea s dílničkami pro děti. Doprovodný
program: Setkání s ornitologem Liborem Prausem na téma krmení ptáků v zimě přímo
u muzejního krmítka v 10.00 a v 13.00 hodin.

7. 12., od 17:00 hod.
KRESLENÍ VÁNOČNÍCH OZDOB A MOTIVŮ NA HEDVÁBNOU VITRÁŽ
Workshop malování na hedvábí v muzejní kavárně pro dospělé a děti od 10 let. Je nutné
přihlášení na jana@zvetrnehurky.cz nebo v kavárně. Cena 250 Kč. V ceně je zahrnuta vitráž,
barvy na hedvábí, kontury, štětce a další pomůcky.

13. 12., od 17:00 hod.
JEDOVATÉ HOUBY A DRUHY OTRAV
Přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea od 17:00 hodin.

19. 12., od 16:00 hod.
SLYŠTE, SLYŠTE PASTUŠKOVÉ
Vystoupení žáků hudebně dramatického kroužku ze ZŠ J. Seiferta pod vedením 
Mgr. Evy Kloboučníkové

Vánoce jsou, 
jak se patří

3D KINO ŠTĚTÍ Vstupenky: www.kiz.steti.cz  tel.: 416 812 512, 416 812 715

Vánoce představují na své první společné vý-
stavě v mělnickém regionálním muzeu žáci
z 1.B ZŠ Jaroslava Seiferta ze třídy paní učitelky
Bc. Klementiny Průchové. Obrázky plné rozzá-
řených stromků, kapříků, a dalších vánočních
symbolů s dychtivým očekáváním sváteční
atmosféry vytvářeli prvňáčci během podzim-
ních týdnů. Převážně pracovali s temperami,
voskovkami, procvičili lepení a stříhání, využili
pastelky. Slavnostní zahájení proběhlo ve
středu 22. listopadu v malém sále muzea s hu-
debně dramatickým programem malých ma-
lířů. Barevnými vánočními obrázky z výstavy
„Sníh, stromek, dárky a kapři…Vánoce jsou, jak
se patří“ se mohou návštěvníci potěšit nejen
během adventu, ale až do 7. ledna příštího
roku.

Jitka Králová, 
Regionální muzeum Mělník

Regionální muzeum Mělník
úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30–17.00 hodin
nám. Míru 54, Mělník, tel.: 315 630 936; www.muzeum-melnik.cz

PÁTEK 1. 12.
17.30 KVARTETO, ČR
20.00 METALLICA QUEBEC MAGNETIC, USA

SOBOTA 2. 12.
17.30 PADDINGTON 2, Vel. Británie/ Francie
20.00 KVARTETO, ČR

NEDĚLE 3. 12.
15.30 PADDINGTON 2, Vel. Británie/ Francie
17.30 KVARTETO, ČR

ÚTERÝ 5. 12.
18.00 7 ŽIVOTŮ, USA

STŘEDA 6. 12.
18.00 7 ŽIVOTŮ, USA

ČTVRTEK 7. 12.
19.00 VÁNOČNÍ KONCERT PRO DESET STRUN

Koncert houslového virtuosa J. Svěceného 
a kytaristy M. Klause

PÁTEK 8. 12.
17.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ, ČR
20.00 NÁDECH PRO LÁSKU, Velká Británie

SOBOTA 9. 12.
17.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ, ČR
20.00 NÁDECH PRO LÁSKU, Velká Británie

NEDĚLE 10. 12.
15.30 SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO 

– O pyšné noční košilce
17.30 KVARTETO, ČR

ÚTERÝ 12. 12.
18.00 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH, USA

STŘEDA 13. 12.
10.00 ZAHRADNICTVÍ: Nápadník, ČR, (dopolední

představení za zvýhodněné vstupné)
18.00 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH, USA

ČTVRTEK 14. 12.
00.01 STAR WARS: Poslední z Jediů 3D, USA, 

PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
18.00 STAR WARS: Poslední z Jediů 3D, USA

PÁTEK 15. 12.
18.00 STAR WARS: Poslední z Jediů, USA

SOBOTA 16. 12.
18.00 STAR WARS: Poslední z Jediů, USA

NEDĚLE 17. 12.
15.30 PŘÁNÍ K MÁNÍ, ČR
17.30 THELMA, Norsko

ÚTERÝ 19. 12.
17.00 VÁNOČNÍ KONCERT 

pěveckého oddělení ZUŠ Štětí

STŘEDA 20. 12.
18.00 MADAM SLUŽEBNÁ, Francie

ČTVRTEK 21. 12.
18.00 ŠPINDL, ČR

PÁTEK 22. 12.
17.30 ŠPINDL, ČR
20.00 TŘI TENOŘI – VÁNOČNÍ KONCERT

Záznam vystoupení z vídeňského Koncerthaus
nabídne překrásný zážitek. Luciano Pavarotti,
José Carreras a Plácido Domingo zazpívají na
dvacet tradičních vánočních písní.

23. – 24. 12. KINO NEHRAJE

ÚTERÝ 26. 12.
18.00 STAR WARS: Poslední z Jediů, USA

STŘEDA 27. 12.
18.00 JUMANJI: Vítejte v džungli 3D, USA

ČTVRTEK 28. 12.
18.00 JUMANJI: Vítejte v džungli, USA

PÁTEK 29. 12.
17.30 ŠPINDL, ČR
20.00 ŠPINDL, ČR

30. – 31. 12. KINO NEHRAJE
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Pátek 1. prosince 
19.00  MKD

Zabiják Joe
Představení Divadla Kalich

21.00 Stará mydlárna 

MANKÝZ MAN,  HIGH STREET ,
HUFFLERS 
Večírek nadupaný svižnou muzikou slibuje
skvělou zábavu

Sobota 2. prosince 
9.00 Regionální muzeum Mělník

Předvánoční řemeslný jarmark
9.00 – 17.00 hod.

9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 

14.00 Stará mydlárna 

MEMORIÁL MARKA VOJTÍŠKA 
14:00 tradiční turnaj v Člověče nezlob se 
20.00 koncert: Budoár Staré dámy, Postižená
oblast 

19.00 MKD

Volejbalový bál
Neděle 3. prosince

9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

14.00 Centrum seniorů Mělník

Koncert pěveckého souboru
Chrapot
Koncert pro seniory a předvánoční pohodu

16:00 kostel sv. Petra a Pavla

Adventní koncert
Úterý 5. prosince

16.00 MKD

Mikulášská pohádka s nadílkou
Středa 6. prosince 

19.30 MKD

Dixieland Messengers Praha 
s Václavem Fialou
Swingový večer

Čtvrtek 7. prosince 
17.00 Regionální muzeum Mělník

Kreslení vánočních ozdob a zim-
ních motivů na hedvábnou vitráž
Workshop malování na hedvábí 

19.00 MKD

Dvojitý milenec
Psychologické drama i rozpustilá žánrová
pocta erotickým thrillerům.  Film mekuc.

Pátek 8. prosince 
19.00 MKD

Čechomor 
Kooperativa Tour 2017
Koncert v rámci vánočního turné

21.00 Stará mydlárna

JEFF BIOGRAF
Legendární trumpetista, zpěvák a skladatel 
to opět v Mydlárně pořádně rozjede

Sobota 9. prosince 
9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

Neděle 10. prosince
9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

Pondělí 11. prosince
Radnice

Andělé na Mělníku
Výstava ZUŠ Mšeno, potrvá do 5. ledna

15.30 RC Chloumek

Šikulky pečou vánoční dekorace
z perníku
Nedělejte si nepořádek v kuchyni a přijďte si
„zapéct“ s námi 

18.00 MKD

Kurz malování na hedvábnou 
vitráž 
Výtvarný kurz Jany Heidenreichové

18.00 MKD

Island – krajina sopek a ledovců
Cestopisná přednáška Saši Ryvolové

Úterý 12. prosince  
19.00 MKD

Šeherezáda
Představení DS Nové divadlo Mělník v rámci
cyklu Divadelní večery Vladimíra Dědka

Středa 13. prosince  
10.00 MKD

Setkání před Betlémem
Představení pro děti od 3 let, žáky 1. stupně ZŠ
a veřejnost. Účinkuje Divadlo Víti Marčíka.

17.00 Regionální muzeum Mělník

Jedovaté houby a druhy otrav
Přednáška Mykologického kroužku Mělník 

17.00 kapucínský kostel
Předvánoční koncert  
Pěvecká třída ZUŠ Mělník 
paní uč. Lenky Knechtlové 

18.00 MKD

Vánoční koncert na schodech
Tradiční koncert mělnického pěveckého 
smíšeného sboru Chrapot

Čtvrtek 14. prosince 
14.00 Centrum seniorů Mělník

Cestovatelská přednáška 
Martina Košťála 
o východní Africe

17.00 kostel sv. Petra a Pavla

Varhanní půlhodinka
Pátek 15. prosince 

9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

9.30 Centrum seniorů Mělník

Pohádka Slyšte, 
slyště pastuškové 
Vystoupení hudebně dramatického 
kroužku pod vedením p. učitelky Kloboučkové
ze ZŠ Seifertova

10.00 RC Kašpárek

Ovečka Betlémská 
Pohádkové představení v podání 
divadla DAMÚZA

21.00 Stará mydlárna

BLADDERSTONES (křest desky) 
Slánská kapela se vrací na další křest do Staré
mydlárny

Sobota 16. prosince 
9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

14.00 Centrum seniorů Mělník

Beseda s hostem Českého 
rozhlasu spojená s natáčením 

17.00 MKD

Vánoční koncert folklorních 
souborů Jarošovci a Jarošáček
Vystoupení mělnických souborů

www.melnik.cz
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21.00 Stará mydlárna

BAŤA & KALÁBŮF NĚŽNÝ BEAT 
Přijďte si vychutnat pohodový večer a svátečně
se naladit, nežli se rozzáří vánoční stromečky  

Neděle 17. prosince
9.00 náměstí Míru 

Adventní trhy
9.00 – 18.00 hod.

14.00 Centrum seniorů Mělník

Koncert Zory Jandové
15.00 MKD

Adventní koncert ZUŠ Mělník
Tradiční vánoční koncert žáků a studentů 
ZUŠ Mělník

Pondělí 18. prosince
10.00 Centrum seniorů Mělník

Písničky pro babičky a dědečky
Vystoupení dětí z MŠ Pod Vrchem Mělník

15.30 MKD

Vánoční trdlovačka 
s Tancovačkou
Hudební pořad

Úterý 19. prosince 
14.00 Centrum seniorů Mělník

Hudební vystoupení Lenky Du-
cháčkové
Hudební vánoční dárek této zpěvačky našim
seniorům

17.00 Státní okresní archiv

Pavel Švec vystavuje v archivu
Vernisáž výstavy

20.30 MKD

LiStOVáNí: Už je tady zas
Akční scénické čtení z knihy Timura Vermese

Čtvrtek 21. prosince 
14.00 Centrum seniorů Mělník 

Letem vánočním světem
Hudebně zábavný pořad Jana Víznera 
a Heleny Krupové 

Neděle 24. prosince
22.00 Stará mydlárna

TOMÁŠ HOMUTA 
- PIANO BLUES NIGHT 
Bluesový vánoční dárek všem návštěvníkům
mydlárny 

Pondělí 25. prosince
16.00 kostel sv. Petra a Pavla

Koncert vánočních koled
Čtvrtek 28. prosince

19.00 MKD

Druhá strana naděje
Hořkosladká komedie o velkém rozhodnutí
stárnoucího podomního obchodníka.  Film
Mekuc.

Neděle 31. prosince
10.00 zimní stadion

Silvestrovský karneval na ledě
Pořádá DDM Mělník
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Benefice se vydařila

V neděli 5. listopadu 2017 hostoval Divadelní soubor Nové
divadlo Mělník na prknech Činoherního klubu v Praze. Měli
jsme možnost zahrát si na této přední profesionální praž-
ské scéně inscenaci „TETIČKY“. Všichni účinkující, včetně
techniky, cítili napětí a velkou zodpovědnost, jestli se bude
představení líbit, zda to zvládneme bez zádrhelů, kolik při-
jde diváků? Počet diváků nás zajímal hlavně proto, že výtě-
žek ze vstupného bude použit na úhradu zimního
sportovního pobytu handicapovaných klientů Sportovního
klubu Jedličkova ústavu v Praze. Naše obavy byly nakonec
zbytečné. Hlediště bylo zaplněno z 85%. Je potěšující, že
český člověk na dobročinnost slyší, o čemž svědčí i výtěžek
z představení. Podle reakce diváků během i po představení
nám to vyšlo. „Dobrý skutek a projev milosrdenství,“ řekly
by tetičky. Máme dobrý pocit, že jsme úspěšně reprezen-
tovali město Mělník, Mekuc o.p.s. a DS Nové divadlo Mělník
a trochu se odvděčili za podporu, která je našemu spolku
poskytována. Chci takto veřejně poděkovat všem, co se na
inscenaci Tetičky podílejí. 

Ivan Neubauer, režisér 
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Starosta města Mělníka vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení pracovního místa:

Strážník městské policie
Místo výkonu práce: Městská policie Mělník
Platové zařazení: platová třída podle příslušných platových předpisů
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: fyzická osoba, která je státním občanem ČR, dosáhla věku
18 let, je tělesně a duševně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., je bezúhonná
dle § 4 a zák. č. 553/1991 Sb., je spolehlivá dle § 4 b zák. č. 553/1991 Sb.
Požadavky: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, řidičský průkaz skupiny B, znalost práce na
PC, morální předpoklady pro výkon pracovní činnosti strážníka. 
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo
občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí tyto doklady: • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se činností městské policie • výpis z evidence
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (případně čestné prohlášení o podané žádosti o výpis z RT) • čestné
prohlášení o spolehlivosti podle zák. č. 553/1991 Sb. § 4b ne starší 3 měsíců • ověřená kopie dokladů
o nejvyšším dosaženém vzdělání • výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíc
Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2018
Doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou
Lhůta pro podání přihlášky: 10. 12. 2017
Způsob podání přihlášky: písemně na adresu MÚ Mělník, personální a mzdové oddělení, 
nám. Míru 1, 276 01 Mělník, bližší informace na tel. č. 315635184, 130, 131

TILIA MĚLNÍK

NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY

n Kompletní služby v oblasti 
nakládání s odpady

n Výkup druhotných surovin
n Skartace tiskopisů
n Přistavení kontejnerů - sutě, 

objemné odpady
n Kontejnerová doprava

Provozovna Vlíněves:
Tel.: 315 692 552

GSM: 604 207 989
E-mail: info@tiliamelnik.cz

www.tiliamelnik.cz

spol. s r.o.

Město Mělník
zveřejňuje záměr prodeje nemovité věci
formou obálkové metody

Nemovitá věc k prodeji: Budova č. p. 3238 na pozemku
p. č. 2892/2, stavba občanského vybavení, pozemek
p. č. 2892/2 o výměře 495 m2, zastavěná plocha, pozemek
p. č. 2892/16 o výměře 886 m2, ostatní plocha, manipulační plo-
cha, oddělený geometrickým plánem č. 7807-2963/2016 z po-
zemku p. č. 2892/1. Budova je určena k demolici dle rozhodnutí
o odstranění stavby č. j. 1791/ZP/16/MaKr, spis. zn. Výst. 2148-
o/16/He a spis. zn. Výst. 2831/17/HE. Prodávající nechal zpra-
covat rozpočtové náklady na odstranění stavby a znalecký
posudek č. 5307-84/16 z 22. 12. 2016 na ocenění předmětu
prodeje. Dokumenty jsou zájemcům k dispozici k nahlédnutí na
majetkoprávním oddělení MÚ. Smluvně bude zajištěna povin-
nost zájemce (kupujícího) budovu zbourat dle uvedených roz-
hodnutí o odstranění stavby. Smluvně bude zřízeno předkupní
právo ve prospěch prodávajícího do doby, než kupující doloží
doklady o provedení demolice.

Způsob prodeje: obálkovou metodou zájemci s nejvyšší nabíd-
kou, minimální cena 982 471 Kč + DPH (tj. 1 Kč + DPH cena bu-
dovy a příslušenství; 982 470 Kč + DPH cena pozemku
a porostů)

Podmínky účasti ve výběrovém řízení: složení kauce ve výši
100 000 Kč na bankovní účet města Mělník, číslo účtu 20036-
0460004379/0800, VS 3238 V případě odstoupení zájemce od
podané nabídky propadá složená kauce ve prospěch prodávají-
cího. Nebude-li nabídka zájemce v průběhu výběrového řízení
vybrána nebo dojde-li ke zrušení výběrového řízení na prodej
nemovité věci ze strany prodávajícího, bude složená kauce vrá-
cena zpět zájemci. Nevybraným zájemcům bude kauce vrácena
do deseti dnů po podpisu kupní smlouvy a uhrazení kupní ceny
na účet prodávajícího vybraným kupujícím.

Obsahové náležitosti nabídky: označení nemovitých věcí, uve-
dení katastrálního území, nabízená cena, včetně uvedení způ-
sobu úhrady kupní ceny, identifikační údaje žadatele, kontaktní
údaje: telefonní spojení, emailová adresa; (smlouva o prodeji
nemovité věci bude uzavřena s osobou žadatele, jehož identifi-
kační údaje budou uvedeny v příslušné nabídce), doklad o slo-
žení kauce na účet prodávajícího

Způsob podávání nabídek: Nabídka musí být učiněna v pí-
semné formě a v zalepené obálce označená viditelně heslem
„NEOTVÍRAT – budova č. p. 3238 ul. Na Staré cestě“ a identifi-
kačními údaji (jméno a příjmení) a adresou trvalého pobytu ža-
datele, případně adresou pro doručování. Obálky s nabídkami 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: 27. prosince 2017

Další podmínky a informace: Prodávající si vyhrazuje právo ne-
vybrat žádného z žadatelů, případně s žádným žadatelem ne-
uzavřít 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 pro-
dávajícímu ke dni podání nabídky na odkoupení nemovité věci
žádné závazky.

Kontaktní osoba: Jaroslava Sedlecká, majetkoprávní oddělení,
tel. 315 635 152, j. sedlecka@melnik.cz
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Pohřební služba BENDA s.r.o.

Zajistíme pro Vás kompletní pohřební služby při ztrátě Vašeho nejbližšího.

Najdete nás na adrese: Mělník, Pražská 381 (nad Průmyslovou školou)
Tel: 315 622 469 (kancelář)

PO a ST: 8.00–16.00, ÚT a ČT: 8.00–15.00, PÁ: 8.00–14.00
(po telefonické dohodě kdykoli)

732 660 706 602 863 503

Více informací naleznete na našich webových stránkách:
www.pohrebnisluzbabenda.cz

Výběr nabízených služeb:
Rozloučení se zesnulými • v obřadní síni v Mělníku - Chloumku 

(i na obřadních síních dle Vašeho přání) • z kostela, domu smutku apod. 
• přímo u hrobu na hřbitově • bezobřadní kremace

Vývozy zesnulých NONSTOP

� Služby poskytujeme nepřetržitě.

� Převozy a vývozy zesnulých kdykoli, po celé České
republice i Evropě. Zaručujeme vysokou profesionalitu
poskytovaných služeb.

� Lze i samostatně objednat smuteční kytice, věnce atd.
KANCELÁŘE:

Neratovice
L. Jirmusová
315 682 652

Mělník
H. Jelínková
315 623 209

Mšeno
L. Němcová

315 693 077

NEPŘETRŽITÁ TELEFONNÍ LINKA: 315 682 652

JIŘÍ NAJMAN
POHŘEBNÍ SLUŽBY s.r.o.

JIŘÍ NAJMAN
POHŘEBNÍ SLUŽBY s.r.o.
Pražská 532 (vedle Alzy), Mělník
Tel.: 605 577 407

PODLAHÁŘSTVÍ BUKAČOVÁ

Kpt. Jaroše 3808, Mělník, tel.: 315 671 358, 603 457 268, 737 733 722
otevírací doba: pondělí - pátek 8.00 - 17.00

Prodej a montáž 
podlahových krytin

galanterie - záclony - bytový textilgalanterie - záclony - bytový textil

www.podlahybukacova.cz

NOVĚ V SORTIMENTU

-

 

-
-

 
 
 

E-mail: obe
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www.pksokna.cz

PKS okna a.s.
Palackého 607
277 46 Veltrusy 
 
724 861 319 

e-mail: veltrusy@pks.cz

OKNA  
PROVĚŘENÁ 
VYSOČINOU

� MAXIprodejna - Vodárenská 219, Mělník - tel.: 315 625 158

HRAČKY

www.jaku.cz jaku@jaku.cz

LEGO
SLEVA 10 %

1. 12.–10. 12. 2017

PŘEDVÁNOČNÍ 

20% SLEVA
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1. 12.–10. 12. 2017

PŘEDVÁNOČNÍ 

20% SLEVA

přijďte zkontrolovat 
naši nabídku!

Po – Pá 8.00 – 17.00
Stříbrná sobota 9.00 – 15.00
Stříbrná neděle 13.00 - 17.00
Zlatá sobota 9.00 – 15.00
Zlatá neděle 10.00 - 17.00
Štědrý den 9.00 – 12.00

DENNÍ AKCE
výprodejové položky 

= výprodejové CENY

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR V NAŠEM MĚSTĚ

HRAČKY
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5 x týdně do práce
21.000,- měsíčně

Práce u nás je vhodná skoro pro všechny.  
Umíme přizpůsobit pracovní dobu Vašim specifickým 
potřebám a autobusovému spojení z Mělníka č. 369. 

Hlavní náplní práce je příprava jídla, ale stejně  
důležité je usmívat se na zákazníky za pokladnou  

a také se starat o čistotu a vzhled restaurace.  
To vše Vás naučíme v rámci pracovní doby.

Nabízíme Vám za to 120 Kč/h na plný úvazek / 38,75 
odpracovaných hodin týdně / 7,75 hodin denně. Pokud 

máte zájem o brigádu, pak je nabídka 110 Kč/h.

Máme pro Vás samozřejmě mnoho benefitů 
a zaměstnaneckých výhod, které Vám rádi představíme 

na osobním pohovoru v naší restauraci.

Pokud Vás naše nabídka oslovila,
kontaktujte nás na telefonu 776 825 947,
nebo e-mail: amirestaurant@seznam.cz,
případně navštivte naše webové stránky

www.amirestaurant.cz

Nám. Míru 4, 276 01 Mělník, info@astratour.cz, PO-PÁ 8.00-16.00

Dovolená bez starostí

www.astratour.cz tel.: +420 603 142 023

Chystáme na r. 2018:
Český Krumlov s divadlem
Legoland
Jarní Vídeň
1 den na Hluboké
... a další
sledujte www.astratour.cz

Všem našim zákazníkům děkujeme 
za důvěru a přízeň,

přejeme pohodové svátky
a těšíme se na Vás v novém roce.

SOLÁRNÍ STUDIO
HORIZONTÁLNÍ SOLÁRIUM
VERTIKÁLNÍ TURBO SOLÁRIUM

Po soláriu 0,3 l multivitamínu
a krém po opalování.
Ke každému cvičení 0,5 l Multi-
vitamínu Nutrend dle výběru.
Naše solária splňují novou
normu Evropské unie

& FITNESS POUZE PRO ŽENY

www.solariummelnik.cz

Dále vám nabízíme 
PERMANENTKY (časově 
neomezené) s 10% SLEVOU.

Solární studio
Pod Vrchem 680, Mělník
Tel.: 736 619 706, 315 623 806

Po - Út 13.00 - 20.00
St 15.00 - 20.00
Čt - Pá 13.00 - 20.00
So 9.00 - 12.00

NOVĚ INSTALOVANÉ
MEGASOLÁRIUM! !
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ZPRACUJEME VÁM PRŮKAZ
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO POVOLENÍ,
PRODEJE NEBO PRONÁJMU VAŠÍ 

NEMOVITOSTI 

ODBORNÉ PORADENSTVÍ
PETR ŠOHAJ
energetický specialista č.o. 0653
tel.: +420 608 336 969
e-mail: sohajpetr@seznam.cz

C

A

Zpracování odborných i předběžných posudků
                                    a projektové dokumentace 
                                    pro dotační programy:

NOVÁ 
ZELENÁ ÚSPORÁM
a nově také

KOTLÍKOVÁ 
DOTACE

EVŽEN ZAVADIL
osobní kancelář zástupce

Allianz pojišťovny, a.s.

▪ kontaktní místo pro současné a nové klienty 
    Allianz pojišťovny a Allianz penzijní společnos�

▪ poradenská činnost v oblas� pojištění

▪ služby v oblas� hypotečních úvěrů

Provozní doba

Palackého 134/9, Mělník

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

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

po-čt   9.00 - 13.00   13.45 - 18.00
pá        9.00 - 13.00   13.45 - 15.00

Přejeme Vám
krásné Vánoce
a šťastný
Nový rok

2018

INTERIÉRY HORYNA - vzorková prodejna
Kokořínská 3701, Mělník (vedle OD Legato - nábytek)

Tel.: 737 246 163, www.interiery-horyna.cz
PO - PÁ 8.00-17.00 hod. SO 8.00-12.00 hod.

Vestavěné skříně, kuchyně na míru, řezání LTD, pokládka laminátových i dřevěných podlah,
QS, PARADOR, MEISTER, PAR-KY, KÄHRS, STEIRER, pokládka PVC, vinylových dílců, marmolea, koberců,

žaluzie, rolety, markýzy - veškerá stínící technika, vnitřní parapety, vnitřní dveře na míru CAG, SAPELI, PRÜM,
kování TWIN, obklady schodiště, schodišťový systém TOP STEP.




