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Čerstvý otec nera-
tovického hokeje  

“buldok”  
Martin Chabada
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Písničkář Žalman koncertuje 
předvánočním Neratovicím
Předvánoční čas v Nera-
tovicích obohatí svým 
vystoupením jedna z nej- 
výraznějších postav 
českého folku Pavel  
Žalman Lohonka. 

Dnes již legendární zpěvák 
začínal uměleckou dráhu  
v jihočeské folkové kapele  
Minnesengři v roce 1969, 
následně vystupoval v dalších 
hudebních skupinách. 

V roce 1982 začal novou 
etapu své umělecké činnosti.  

Zakládá vlastní kapelu s neofi-
ciálním názvem Žalman &  Spol.,  
která vznikla na základě 
prvního vystoupení tria  
na hudebním festivalu Porta  
v Plzni, přestože v té době ještě 
vystupoval v hudební skupině  
Minnesengři.  

Od roku 2012 skupina vystu-
puje v nové sestavě. Své hudeb-
ní umění společně se Žalma-
nem předvádějí baskytarista 
Petr Novotný, kytarista Pavel 
Malina a zpěvačka Michaela 
Hálková. 

Pavel Žalman vystoupí  
se svou skupinou 20. prosince 
2014 od 19:00 v malém sále 
Společenského domu. 

Vstupné  je 160 Kč, senioři 
nad 70 let a držitelé průkazu 
ZTP zaplatí 120 Kč.

Přijďte si zpříjemnit před-
vánoční čas poslechem dnes 
již mnoha známých písní, které  
v podání Pavla Žalmana a jeho 
skupiny určitě přispějí k před-
vánoční náladě.

Naděžda Jahodová foto: Michal Maňas / wikipedia.org

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou nulté vydání měsíčníku Neratoviny, 

který navazuje na webovou stránku neratoviny.cz. 
Neratoviny nevydává radnice, a tudíž nejsou oficiálním 

zpravodajem města. Vydává je občanské sdružení Aktivita Nera- 
tovice. Neratoviny nemají být konkurencí Listů města Nerato- 
vice a ani nemohou být. 

Budeme Vám přinášet rozhovory, ankety s občany, jejich 
příspěvky v podobě dopisů, rozhovory se zajímavými lidmi, 
informace o akcích občanských sdružení, glosy, komentáře, 
polemiky a další věci, které se do Listů nevejdou nebo nehodí. 

Naší misí je zpracovávat zajímavá témata událostí ve městě 
odpovědně, kvalitně a eticky. Nebudeme se vyhýbat ani 
tématům, o kterých se hovoří spíše v tzv. kuloárech, tématům, 
na která občané často marně hledají odpovědi. Chceme Vám 
pomáhat lépe se orientovat v dění kolem nás a usnadnit Vám 
zapojení do společenského a veřejného života. 

Budeme rádi za Vaše náměty, postřehy, podněty. Vytváříme 
časopis pro občany, takže je správné, že Vám bude umožně-
no se na obsahu Neratovin aktivně podílet. Budeme také rádi, 
když nám poskytnete zpětnou vazbu na uveřejněné články, 
protože to je dobrá příležitost ověřit si, jak kvalitní naše články 
jsou. Těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Pavel Šanda, šéfredaktor

foto: Petr Najmon

Vzniknou v Neratovicích osadní výbory?

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS: 

Tomáš Roith a Anna Spěváčková  
o výsledcích komunálních voleb

Šťastné  
a veselé!

Neratovice se už 30. listopadu 
ponořily do vánoční atmosféry, 
když se ku příležitosti Svatobar-
borského trhu rozsvítil vánoční 
strom na náměstí. 

Redakce přeje všem čtenářům 
Neratovin příjemné prožití 
vánočního období bez stresu  
a  vypětí, mnoho milých setkání 
se starými přáteli i s novými lid-
mi a skvělý nový rok 2015.

V předvolební kampani  
měla zřízení osadních 
výborů v programu pouze 
ČSSD. Ostatní strany  
se nevyjadřovaly ani pro, 
ani proti. Na druhém lis-
topadovém zasedání nově 
zvoleného zastupitelstva 
města se ale k této myšlence 
přihlásila také starostka 
města Lenka Mrzílková.

Dosud byl osadní výbor pou-
ze v Mlékojedech. Zdá se tedy, 
že by mohly vzniknout také  
v dalších vesnicích, které jsou 
součástí Neratovic. 

Co je to osadní výbor?
Osadní výbor je iniciativní  

a kontrolní orgán zastupitelstva 
obce, který může zastupitelstvo 
zřídit pro část obce. 

Možnost vzniku osadních 
výborů byla nově založena 
Zákonem o obcích 128/2000 Sb. 

Výbory musí být složené  
z občanů obce, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu  
v příslušné části obce. 

Počet členů osadního výboru 
určuje zastupitelstvo. Obvykle 
to bývá 3-5 členů. Na rozdíl  
od jiných výborů mu nemusí 
předsedat člen zastupitelstva.

Co může osadní výbor?
Osadní výbor je oprávněn 

předkládat zastupitelstvu, radě 
i ostatním výborům města  
návrhy týkající se rozvoje části 
obce a rozpočtu obce. 

Může se vyjadřovat k návrhům 
nebo k podnětům a připo- 
mínkám, které se týkají dotyčné 
části obce nebo které před-
kládají obecním orgánům 
občané obce s trvalým pobytem 
v dotyčné části obce. 

Předseda výboru má právo 
na udělení slova na schůzi zastu- 
pitelstva, pokud o to požádá.

Kde všude už jsou?
Osadní výbory fungují  

v desítkách českých měst  
od statutárních měst jako Libe-
rec, Brno či Jihlava po obce pod- 
statně menší než Neratovice. 

dokončení na straně 3

Proměnná plechová tabule s pozván- 
kou na veřejné zasedání osadního 
výboru Andělské Hory, části Chrastavy. 
Foto: ŠJů / wikipedia.org

S vítězi voleb jste si mohli 
přečíst řadu rozhovorů. 
My jsme se ale zeptali 
lídrů dvou stran, které nepře- 
kročily 5% hranici pro 
získání mandátu - Tomáše 
Roitha, lídra Klubu an-
gažovaných nestraníků,  
a Anny Spěváčkové ze Strany 
zelených.

Jak hodnotíte výsledky voleb? 
Proč si myslíte, že jste neprošli 
do zastupitelstva?

Tomáš Roith: Volby dopadly 
podle očekávání. Naše voleb-
ní strana zjevně nenabídla 
občanům dostatečně atraktivní 
program. 

V souvislosti s celostátním 
vývojem popularity stran mne 
překvapilo, že ODS neza- 
znamenala hlubší propad,  
že ČSSD nezaznamenala vze- 
stup a že se KDU – ČSL opět  
nedostala do zastupitelstva. 

dokončení na straně 2



pokračování ze strany 1

V plné míře se projevil dis-
kutovaný problém 5% klauzule  
v komunálních volbách. 

V případě našich voleb,  
s účastí 30 % voličů, si zvolené 
strany rozdělily více než 17 % 
hlasů zúčastněných voličů, kteří 
o služby zvolených stran nestojí.
Anna Spěváčková: Výsledek 
voleb je špatný. Povolební koali- 
ce Neratovice jinak a ODS má 
většinu hlasů a může si dělat co 
chce. 

I kdyby se opozice postavila 
na hlavu, neovlivní a nezmůže 
vůbec nic. Koalice je zatím  
semknutá a odhodlaná držet 
pospolu. 

Doufali jsme, že se do zastupi-
telstva dostaneme, jenže nešlo 
volit 70 % voličů a to už je znát. 

Možná převládla lhostejnost 
nebo nespokojenost, nevím. 
Možná se jim nelíbila Stra-
na zelených, pod kterou jsme 
kandidovali; vztah veřejnosti 
k životnímu prostředí v Nera-
tovicích není příliš dobrý a tzv. 
zelená témata nejsou v popředí 
zájmu. 

Nepřispívá k tomu ani vedení 
města, pro které je kvalita živo-
ta obyvatel města velmi okra-
jovým tématem. Chybí využití 
všech možností, jak v lidech 
pěstovat vztah k prostředí,  
ve kterém žijí.

Co bude podle Vás výsledek vo-
leb znamenat pro další vývoj 
Neratovic?  
Tomáš Roith: To je otázka  
blízké budoucnosti a schopností 
zvolených zastupitelů.
Anna Spěváčková: Obávám 
se, že město bude dál pokračo-
vat v cestě zvolené starono-
vou koalicí. Bude přetrvávat  
neochota vedení zapojit obča-
ny do plánování svých záměrů  
a diskutovat s nimi, změnit své 
plány, i když jsou v rozporu  
s veřejným zájmem a obyvatelé 
s nimi nesouhlasí, spolupraco-
vat s občany s jiným pohledem 
na rozvoj města.

Neochota informovat oby-
vatele o skutečném dění  
na radnici a ve městě, vytvořit 
na webu města a v Listech mís-
to pro odlišné názory, na úřed-
nická místa na radnici vybírat 
zkušené odborníky bez ohledu 
na jejich loajalitu a stranickou 
příslušnost.

Bude se dál hýřit s miliony  
z dotací, prodávat městský ma-
jetek, privatizovat a pronajímat 
soukromým subjektům, místo 
aby město svůj majetek zhod-
notilo a vytvářelo pracovní mís-
ta pro své občany. 

redakčně zkráceno
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ANKETA:
Znáte Neratoviny?  
Co říkáte na to, že budou 
vycházet také v papírové 
podobě?

Na portál Neratoviny jsem  
se nikdy nedostal, bohužel. Byl 
bych rád, kdybych se tam dostat 
mohl, a vůbec by mi nevadi-
lo, kdyby vycházel i v tištěné 
podobě.

Jiří
Bohun
50 let

Petra 
Kolem-
busová
37 let

Jiří  
Bartoš
67 let

Jakub, 
Radek  
a Filip
14 let

Martina
Havlová
28 let

Měli byste  
vědět, že...

Zasedání zastupitelstva 
města se koná ve středu  
17. prosince od 16:00.

Zasedání je veřejné 
a proběhne ve starém 
velkém sále Společen-
ského domu.

Nejdůležitějším bodem 
jednání bude s největší 
pravděpodobností návrh 
rozpočtu města na rok 
2015.

Do 31. 12. se můžete při-
hlásit o práci v komisích 
Rady města: 1) pro správu 
majetku města a inve-
stiční akce; 2) sociální  
a zdravotní; 3) pro vzhled 
města a životní prostředí;  
4) pro kulturu, sport  
a volnočasové aktivity.

 Chcete-li se zapojit  
do těchto iniciativních  
a poradních orgánů Rady, 
zašlete motivační dopis 
s uvedením odborné 
zkušenosti pro danou 
oblast na mailovou adresu  
podatelna@neratovice.cz.

Nabízím 
poradenství 
v oblasti:
 hypoték  konso- 
lidace  úrazového 
a životního pojištění 
 levného pojištění 
vozidel a nemovitostí
 investic do zlata  
a stříbra

Nabízím životní  
příležitost:
Do své firmy hledám 
schopné, pracovité  
a spolehlivé lidi.

Martina Šťastná 
731 138 944
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www.verbum.cz774 714 144 info@verbum.cz

7 000 výtisků se zdarma 
distribuuje do domácností  
v Neratovicích a Libiši,  do vy-
braných kaváren a restaurací.

Inzerujte u nás! 
Bonus je komerční sdělení  

na webové verzi zdarma.
www.neratoviny.cz/inz

Možná přijde i exekutor
Problém prodejních akcí, 
kde se nepoctivci snaží 
zmanipulovat důchodce  
k nevýhodné koupi, je dnes 
už všeobecně znám jako 
fenomén „šmejdi”. 

Obdobně může člověka 
napálit podomní prodejce  
či prodejce po telefonu.

Také vyúčtování energií nebo 
telefonních služeb kdekdo 
shledává podezřelým, ať už 
si dodavatel účtuje něco  

neoprávněně nebo si od vás 
bere „jenom“ bezúročnou půj-
čku prostřednictvím neúměrně 
vysokých záloh. 

Mnoho lidí se ve změti zákonů 
neorientuje a neví, jak se bránit. 
Nejeden takový případ končí 
návštěvou exekutora.

Odbor sociálních věcí a školství  
neratovického městského úřadu 
ale zaměstnává lidi, kteří nežijí 
ve věži ze slonoviny, znají 
problémy běžného člověka  

a chtějí pomoci.
Jedním z nich je Jiří Bohun, 

který zajistil pomoc takto pod-
vedeným v podobě bezplatné 
poradny spotřebitelské organi-
zace dTest. 

Poradnu najdete v budově 
Městského úřadu Neratovice  
v ulici Kojetická v 6. patře hned 
vedle výtahu. Otevřena bude 
každé druhé úterý v měsíci  
od 14:00 do 16:00.

Pavel Šanda

NERATOVINY

Jo známe. – Známe. – Já taky.

Znám. Koukám na ně na in-
ternetu. A v tištěné podobě, 
proč ne?! Člověk se dozví něco 
navíc, že jo.

Dobrá věc. Znám, ano.

Znám. Je to dobrý nápad.

Ptali se Jaroslav Rajchl  
a Lukáš Vacek.

T. Roith a A. Spěváčková o výsledcích voleb

Ubytujete mladé poutníky?
Od 29. 12. do 2. 1. se v Praze koná Evropské setkání mladých,  

organizované křesťanskou komunitou z francouzské vesnice Taizé.
Součástí budou workshopy s tématikou sociální angažovanosti, 

Evropy, hudby, umění, dějin Prahy, biblickou a duchovní tématikou 
apod. Večery budou věnovány společným modlitbám. 

Dopoledne proběhnou v Neratovicích setkání poutníků s míst-
ními lidmi, angažujícími se v různých projektech ve svém okolí. 

Poutníky můžete ubytovat. Přivezou si spacáky a karimatky, 
potřebují jen 2 m2 a prostou snídani, vracet se budou ve 22:00. 

Ti, kdo jsou jim ochotni poskytnout nocleh, mohou kontaktovat 
místní organizátory na tel. čísle 603 868 798 či na emailovové adrese 
taize.neratovice@gmail.com.

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny



Těsně před Vánoci se to 
kulturními akcemi všude 
jen hemží. Firemní večírky, 
vánoční besídky, adventní 
koncerty, vánoční koncerty 
provařených hvězd i méně 
známých interpretů.

Jednou z takových vánočních 
akcí, která by neměla uniknout 
vaší pozornosti, bude jistě kon-
cert neratovické skupiny Pedro 
Zakatchku, který se uskuteční 
v úterý 16. 12. ve Společenském 
domě v prostorách Jazz klubu.

Pedro Zakatchku nejsou  
na (nejen) neratovické hudební 
scéně žádnými nováčky. 

Kapela kombinující elektro- 
nickou taneční muziku  
s tvrdými kytarami a živým 
bubeníkem ušla od svého počát-
ku, kdy frontman Pedro působil 
pouze jako jednočlenný projekt, 
celkem dlouhou cestu.

Osvědčili se na pódiích mno-
ha českých klubů a pod vlivem 
jejich hudby, která je taneční, 
správně rockově hrubá i popově  
chytlavá zároveň, se rozrůstala 
jejich fanouškovská základna.

Okřídlený výrok, že doma 
není nikdo prorokem, v pří- 

padě těchto hudebníků neplatí. 
Největší přízni se vždy těšili 

právě ve svém domovském 
městě a jejich neratovické kon-
certy tak, i díky poctivé podpoře 
místních fanoušků, stály vždy  
za to.

Svým věrným neratovičákům 
tak věnují i svůj poslední  
letošní koncert. 

Jejich živelnou muziku jsme 
byli doposud zvyklí přijímat 
spíš v prostorách jakými jsou 
třeba rocková hospoda Koupák 

či letní scéna Free-D-Baru  
na pískovně v Mlékojedech, kde 
několikrát ukončovali velkým 
večírkem prázdninovou sezónu. 

Věřím však, že jim, zvlášť  
v tomto adventním čase, bude 
stejně tak slušet komornější 
prostor neratovického Jazz  
klubu.

Vstupenky za 100 Kč můžete 
zakoupit v předprodeji ve Spo-
lečenském domě. Přímo v den 
koncertu pak za 130 Kč.

Jakub Horák

SK Roma oslavil 
páté narozeniny 
turnajem
Sobota 29. listopadu 2014 
byla velkým sportovním 
svátkem pro sportovní klub 
SK Roma Neratovice. 

Turnajem v sálové kopané 
oslavili hráči společně s trenéry 
a příznivci již pět let existence 
tohoto klubu. 

Do haly Gymnázia Františka 
Palackého v Neratovicích přije-
ly kromě pořadatelského klubu 
žákovské týmy TJ Junior Děčín 
a romští hráči FC Lobkovice. 

Utkání žáků a přípravek 
probíhala od 8 do 10 hodin. 
Na prvním místě se umístilo 
družstvo SK Roma Neratovice, 
na druhém místě Lobkovice  
a na třetím hosté z Děčína.

Turnaje dorostu a mužů  
se zúčastnilo šest týmů a opět 
mezi nimi dominovali oslaven-
ci. První skončil jejich tým 
mužů a druhé místo si zajistila 
stará garda. 

Třetí skončili Panteři Milo- 
vice, čtvrtý byl Děčín A, pátá 
Plzeň a šestý Děčín B.

Nejlepším mladým hráčem  
byl vyhlášen pětiletý Jan Gabčo, 
hráč přípravky SK Roma Nera-
tovice. V kategorii dorostu při-
padl tento titul odchovanci SK 
Roma Pavlu Tancošovi, který  

si na své konto připsal deset 
gólů, a mezi dospělými hráči 
Děčína Pavlu Bílému.

V turnaji nastoupili i fot-
balové hvězdy, například 
český juniorský reprezentant  
ve futsalu Josef Gabčo mladší 
či jeho otec Josef Gabčo starší, 
který je i ve svých 42 letech stále 
vynikajícím hráčem. 

Inspirací pro (nejen) rom- 
skou fotbalovou mládež je také 
David Surmaj, hráč juniorky 
Sparty Praha, kterého možná 
už v příštím roce uvidíme hrát 
v první lize.

Chtěl bych jménem klubu 
poděkovat všem hráčům a všem 
lidem, kteří pomohli uspořádat 
tuto oslavu, včetně města Nera-
tovice.

Před zahájením sezóny  
si SK Roma dal cíl postoupit  
do vyšší soutěže. Druhé místo 
v tabulce v půlce sezóny je přís-
libem, že  bychom se v příští 
sezóně mohli znovu utkávat  
v místních derby s FC Lobko- 
vice B a TJ Start Mlékojedy  
ve III. třídě okresního přeboru.

V nejbližší době budeme 
muset vyřešit také další finan-
cování činnosti klubu. Bez 
sponzora se zřejmě neobej-
deme.

Našim hráčům, fanouškům, 
jejich rodinám a přátelům, ale 
i všem ostatním bych chtěl 
popřát hezké prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, rodinné 
pohody a úspěšný vstup do roku 
2015.

Martin Demeter

Pedro Zakatchku 
Punk-elektronická tančírna v Jazzovém klubu

Petr Ledvina (vlevo), Adam Jareš (vpravo)    foto: Martin Hvězda

Touto společnou fotografií vyjádřili účastníci turnaje solidaritu  
s mužstvem TJ Junior Roma Děčín, s nímž soupeři odmítli hrát, raději 
kontumačně prohráli a zaplatili pokutu za nenastoupení do utkání, 
jen proto, že jsou Romové.         Foto: Gyulla Banga

Palackého 1, Lobkovice

pondělí – čtvrtek  11:00 – 22:00 
pátek - sobota  11:00 – 23:00

Restaurace | Pivnice | Dětský koutek

www.mlynrestaurace.cz

Moderní gastronomie
poctivé burgery, steaky, 
pečená žebírka, BBQ 
křídla

Prémiové pivo 
nejchutnější ležáky 
Stella Artois, Leffe Bruin, 
Hoegaarden, Granát
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Vzniknou v přidružených 
obcích osadní výbory?
pokračování ze strany 1

Osadní výbory mají například 
Poděbrady, Žatec či Kroměříž. 

V Pelhřimově je 23 osad-
ních výborů, pouze centrální 
část města jej nemá. Havlíčkův 
Brod má dokonce osadní  
výbory pro všechny své části.

Osadní výbor u vás?
Starostka Neratovic na zmí-

něném zasedání zastupitelstva 
představila zatím jen předběž-
nou představu. 

Nabídka na zřízení osad-
ního výboru má být směřová-
na kromě Mlékojed, kde již 
osadní výbor byl, také Lobko- 
vicím, Byškovicím, Korycanům  
a možná i Horňátkám.

Vznik osadního výboru  
je podmíněn zájmem občanů 

dané části města, jak již dala sta-
rostka města najevo. 

Ten by se měl ukázat při set-
káních s občany.

Bude-li zájem, je pravdě- 
podobnost ustavení osadních 
výborů zastupitelstvem velká. 
Jde o iniciativu starostky,  
a tak ji koaliční zastupitelé spíše  
podpoří. 

I kdyby ji nepodpořili všichni, 
lze v této věci očekávat podpo-
ru přinejmenším od opozičních 
zastupitelů, kteří měli zřízení 
osadních výborů ve volebním 
programu.

Zapřemýšlet nad tím, koho 
navrhnout do osadního výboru, 
a promluvit o tom se sousedy 
tak není vůbec od věci... 

Pavel Šanda

Je chladné podzimní do- 
poledne 29. listopadu  
a v Restauraci Mlýn začíná 
akce občanského sdružení 
Lobkovice nazvaná Advent 
ve Mlýně.

Při příchodu jsem cítil vůni 
vánočního čaje a teplé medovi-
ny. Prodávaly se adventní věnce, 
svíčky ze včelího vosku, jmelí 
různých barev, vánoční cukroví, 
sušené plody i teplé ponožky.

Uvnitř restaurace si děti 
mohly vyzkoušet svou zručnost 
při výrobě vánočních i jiných 
ozdob z korálků, zdobení per-
níčků, výroby řetězů z papíru, 
atp.

Lidé sledovali paličkování 
krajek, výrobek si pak mohli 
zakoupit. Uznávaný výtvarník 
Vladimír Dvořák kreslil kari-
katury návštěvníků. 

V průběhu celého dne přichá-
zeli další a další lidé.

Později byl rozsvícen vánoční 
stromeček, na což se všichni 
těšili už od začátku.

Nadšení v obličejích dětí  
i dospělých bylo důkazem vy-
dařené akce.

Jaroslav Rajchl

Lobkovické adventní rozjímání  

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny



Martine, začněme náš 
rozhovor u zrodu tvého hoke-
jového života. Jak ses dostal  
k hokeji?

V první třídě jsem přišel 
na nábor hokejového klubu 
Kaučuk Kralupy nad Vltavou  
ve Veltrusích. Jako každé dítě 
jsem hledal koníčky a vybral 
jsem si harmoniku a hokej.

Táta hrával fotbal. Zkoušel  
ke sportu přivést staršího bratra, 
ale ten na to moc nebyl. 

Takže jsi sportování musel 
vzít za bratra?

Nemusel, ale chtěl jsem spor-
tovat.

Jaké máš vzpomínky na svoje 
hokejové začátky v Kaučuku?

Vybavuji si ještě nezastřešený 
zimní stadion v Kralupech nad 
Vltavou. Z tréninků mi utkvělo, 
jak jsme se učili narážet na hra-
zení, což se normálně v tomhle 
věku nenacvičuje.

Později se ti to ale hodilo… 
(smích) To rozhodně.  

V 5. třídě jsem pak přešel do 
sportovní třídy v základní škole 
v Korunovační ulici na Letné  
a začal hrát ve Spartě.

Takže jsi byl talent od malička?
V tomhle věku se to ještě úplně 

nepozná. Máš někoho, kdo  
v 10 letech na ledě všechny  
válcuje a za dva roky ostatním 
sotva stačí, nebo naopak.

Rozhodující je puberta,  
ve které se rozhoduje, kdo  
u sportu zůstane a kdo sport 
pověsí na hřebík.

Kdy se tedy ukázalo, že z tebe 
bude špičkový hokejista?

Měl jsem skvělý rok v sedmé 
třídě, v osmé to naopak byla 
strašná sezóna. Střídalo se to.

V mladším dorostu mě Sparta 
poslala do ČLTK na hostování. 
Byl to horší tým, ale hodně mi 
to pomohlo.

Měl jsem štěstí na výborné 

trenéry Hlinku a Pecku. Hrál 
jsem v první lajně, byl jsem 
pořád na ledě. Další rok si mě 
Sparta stáhla z hostování. Byl to 
boj, konkurence byla velká. 

Největší zlom podle mě 
byl při přechodu z mladšího  
do staršího dorostu. 

V seniorské kategorii si nej- 
prve odehrál šest úspěšných 
sezón ve Spartě, odkud tě zná 
asi každý, kdo se jen trochu 
zajímá o hokej. Ale byl jsi také 
draftován do NHL.

Draftovali mě New York  
Islanders. Hrál jsem sezónu  
a něco na jejich farmě Bridge-
port Sound Tigers.

Odehrál jsi tam hodně zápasů 
a vstřelil jsi dost branek. 

Kvůli zlomenému zápěstí jsem 
několik zápasů vynechal, ale 
dařilo se mi. První tři měsíce 
byly peklo. Byl jsem tam jediný  
Čech a neuměl jsem moc  
anglicky. 

Jenže když zrovna začína-
la tvoje druhá sezóna, vrátil 
ses do Sparty. Nechtěl jsi ještě 
zkusit prosadit se do Islanders? 

Nechtěl jsem hrát další roky 
na farmě. Bridgeport bylo malé 
město asi 70 km od New Yorku. 
Bylo to ghetto. Nikdo z hráčů 
tam nebydlel. Nechtěl jsem už 
dojíždět šest hodin tam a zpát-
ky na zápasy. A přišla zajímavá 
nabídka ze Sparty.

Kdybys  v Bridgeport vydržel, 
měl bys přece větší šanci se pro-
sadit do NHL.

Těžko říci. Tomáš Plekanec 
vydržel na farmě čtyři roky, než 
se prosadil v NHL, ale spoustě 
jiných se to nikdy nepovedlo.

V zámoří si vás zaškatulkují, 
do jaké lajny patříte, a to se 
nemění. Zařadí si vás třeba  
do třetí lajny a pak se pros-
tě připravujete na hru ve třetí  
lajně.

Mě zařadili do první až druhé 

lajny, kam je těžší se prosadit 
než třeba do třetí lajny. Navíc 
byla celou sezonu stávka v NHL. 

Takže zkušenost z USA 
nepatří mezi tvoje nejlepší?

Byla to obrovská zkušenost 
hlavně z hlediska přístupu  
k hokeji od hráčů i od trenérů. 

Po necelých třech sezónách  
ve Spartě jsi opět odešel do za-
hraničí, tentokrát do švédského 
týmu Lulea FK. Jaké to tam 
bylo?

Lulea je asi sedmdesátitisícové 
město na severu Švédska. Tamní 
hokejový klub hraje stabilně nej- 
vyšší švédskou soutěž. Ligové 
vítězství má sice jen jedno,  
ale patří mezi dobré týmy.

Hrálo tam hodně Čechů  
a Slováků a trénoval nás Sláva 
Lener, který si mě taky do týmu 
vybral. Měli jsme tam dobrou 
partu. 

Domluvíš se švédsky?
Rozumím, ale mluvím málo, 

i když jsme měli povinné kurzy 
švédštiny. Ve Švédsku i pro-
davačka v samoobsluze mluví 
anglicky, nic tě nenutí mluvit 
švédsky.

Strašně se mi líbí jejich vy-
jadřování souhlasu. Zní to jako 
srkání polévky. (smích)

Jak se ti v Lulea žilo?
Nejsou tam žádná sídliště, 

všechny domy jsou nízké  
bytovky nebo rodinné domy. 
Letiště je jen 10 km od města. 

Atmosféra je tam rodinná, 
v dobrém slova smyslu malo- 

městská. Každý tě tam zná, něco 
jako v Neratovicích.

Město žije hokejem a basket-
balem. V nich je Lulea úspěšná. 
Fanoušci jsou super. Přátelští, 
ale ne otravní.

Nejhorší je tam zima. Čtyři 
měsíce nestoupne teplota nad 
-20 °C.

Ze Švédska jsi odešel hrát Kon-
tinentální hokejovou ligu za Lev 
Poprad. Jak na to vzpomínáš? 

Měli jsme super tým, super 
kabinu. Trenér Radim Rulík 
nás připravil, abychom byli  
v tak kvalitní soutěži konkuren-
ceschopní. Měli jsme přípravný 
kemp s pětifázovými tréninky. 

Byli jsme dobře fyzicky při- 
praveni, ale chvíli trvalo, než  
si to sedlo. 

Klubu ale ke konci sezony 
došly peníze, rozprodal hráče 
a poslední čtyři zápasy sezóny 
dohrával s juniorkou. Mě prodal 
do švýcarského Bielu.

Jak sis zahrál tam?
Odehrál jsem jen tři čtyři 

zápasy. Ve Švýcarsku posuzují 
kvalitu hráče podle toho, jest-
li má kanadský pas. V každém 
zápase mohou nastoupit jen 
čtyři cizinci a mě koupil klub 
jako náhradníka, kdyby se něk-
do z nich zranil.

Na závěr své hráčské kariéry 
jsem si udělal skvělou dovole-
nou s manželkou v této krásné 
zemi.

Jak bys popsal působení  
v KHL? 

V Rusku jsou hodně techničtí 
hráči, je to velmi kvalitní soutěž. 
Musíš do nich jít hodně fyzicky, 
jinak ti napráskají.

Nejhorší na KHL je cestování. 
Hraje se 14 dní doma a pak 14 
dní venku. Pořád se vyrovnáváš 
s časovým posunem. Ten je  
v každé části Ruska jiný, takže 
tomu ani nemůžeš přizpůsobit 
trénink. 

Po jedenáctihodinovém letu 
jdeš rovnou z letadla na zápas.

Jak bys porovnal fanoušky  
v jednotlivých zemích? 

Američani si jdou na hokej 
dát hranolky nebo hamburger a 
občas zatleskají. Švédi hokejem 
vysloveně žijí. 

V KHL je to v každém městě 
úplně jiné. Na náš zápas  
v Moskvě proti CSKA přišlo 
nějakých 150 lidí, atmosféra nu-
lová. Jinde zas byly plné arény 
fandících lidí.

Výborná atmosféra byla třeba 
v kazašské Astaně. Navíc je to 
nádherné město.

Některé stadiony byly opravdu 
hrozné, například v Novosibir-
sku. Jinde zas hokejové paláce 
jako třeba v Ufě, v Petrohradu,  
v Magnitogorsku, i v bělo-
ruském Minsku.

V Magnitogorsku byl běžný 
plat v přepočtu 8-10 tisíc ko-
run, ale na Jardu Jágra, který 
bral několik milionů dolarů, lidi 
chodili.

Už jsi zmínil jiný přístup  
k hokeji v USA. Jak to bylo 
jinde?

STRANA 4 NERATOVINY — PROSINEC 2014 — NULTÉ ČÍSLO

DO NERATOVIC PŘES TŘI SVĚTADÍLY
Rozhovor s trenérem HC Buldoci Neratovice a bývalým elitním  
hokejistou Martinem Chabadou
Martin Chabada hrál za svoji dlouhou  
a úspěšnou hokejovou kariéru v pěti ligách  
na třech kontinentech. 
Byl draftován týmem NHL New York Islanders. 
Nastoupil také v několika reprezentačních  
utkáních v době zlaté generace českých hokejistů.
Bývalé levé křídlo pražské Sparty či švédského 
Lulea HF se stalo charismatickým lídrem  
obnoveného neratovického hokeje. Ptali jsme  
se ho na věci hokejové i nehokejové.

foto: Petr Najmon

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny



V každé zemi je to trochu jiné. 
V Česku jsi 12 měsíců pod kon-
traktem, trénuješ, jak ti klub 
řekne. V USA jsi naopak pod 
kontraktem jen 6 měsíců a letní 
příprava je na tobě, i když klub 
ti nabídne tréninkové programy 
i trenéry.

Ve Švédsku je to jako u nás. 
Jakožto cizinci jsme ale byli  
s týmem 8 měsíců a 4 měsíce 
jsme trénovali doma. Pak byly 
vstupní testy.

V české lize jsem hrál za Spar-
tu a proti ní se chce každý tým 
vytáhnout, takže se hraje na 
krev. 

Ve Švédsku se hodně zabý-
vají detaily ve hře. Před zápasy 
jsou rozbory na videu, taktická 
příprava je velmi pečlivá.

Češi jsou hodně „hračičkové“, 
disciplína není tak pevná a nej-
de se do takových detailů. 

Jaká soutěž ti vyhovovala  
nejvíc? 

Každá má svoje specifika. 
Švédská liga je hodně kvalitní, 
porovnatelná s KHL. Oproti 
nám mají ve Švédsku mnohem 
větší hráčskou základnu, mají 
pak z čeho vybírat. 

Je tam velká podpora dětí  
ve školách. Děti chodí v rámci 
školy na rozličné sporty. 

Ráno si vyberou, jestli půjdou 
na hokej, basketbal, fotbal nebo 
jiný sport. Odpoledne pak cho-
dí na sport, kterému se věnují 
vážněji.

Do určitého věku mají sport 
jen jako zábavu. Desetileté děti 
trenér staví do utkání všechny 
bez ohledu na výkon. To je u nás 
nepředstavitelné.

Láme se to až v nějakých 14 
letech, kdy začnou opravdu dřít. 
Ve Švédsku je na třicet hokejo-
vých akademií, kde děti hrají 
hokej i chodí do školy. 

U nás je jich šest a těm 
švédským se vyrovnají jen  
v Chomutově a Liberci.

Kde se ti žilo nejlépe?
Nejlepší čtyři roky mého živo-

ta byly ty strávené ve Švédsku. 
Tam je opravdu vysoká kvalita 
života. Hodně se věnují dětem. 
Právě děti tam mají velké vyžití. 
Všechno tam funguje.

A co vysoké daně?
ABBA platila daně 80 %. Já 

třeba platil daně 32 %. Jako hráč 
tam nejsi OSVČ jako u nás, ale 
regulérní zaměstnanec. 

Švédům daně nevadí, protože 
dostanou odpovídající služby. 
Vidí, že věci fungují, ne jako  
u nás. Školství, zdravotnictví a 
vůbec celá infrastruktura je vel-
mi kvalitní. 

Jakmile přijde sněhová ka-
lamita, vyjede velký počet pluhů 
a sypacích vozů a za chvíli je vše 
sjízdné. Na tom to vidíš.

Ani u nás by lidem nevadi-
ly vysoké daně, kdyby viděli, 
že jsou dobře využity. Jak má 
člověk chtít platit daně, když 
peníze skončí třeba v tunelu 
Blanka?!

Ve Švédsku neexistuje pro-
tekce. Hokejisté mají speciální 
kliniku ve Stockholmu, kam 
vás převezou při zranění nebo 
na magnetickou rezonanci.  
V běžné klinice čekáte jako 
každý jiný.

Na řízení auta pod vlivem 
alkoholu a krácení daně je 
nahlíženo jako na největší zlo-
činy.

Kriminalita je ale přece i tak 
ve Švédsku nízká…

Na severu je normální ne-
zamykat si kolo. Ve městech 
na jihu jako Malmö se ale 
kriminalita zvýšila v důsledku 
imigrace. Noví přistěhoval-
ci se nepřizpůsobují švédské 
společnosti tak dobře jako před-
chozí vlny imigrace.

S kým se ti za tvoji kariéru 
hrálo nejlépe?

S některými hráči si vysloveně 

sedneš, například s Honzou 
Hlaváčem a Jirku Zelenkou 
(1997-98) nebo s Ondrou Kratě-
nou a Michalem Brošem (titul 
2000-01) a znovu s Kratěnou a 
Jardou Hlinkou (2005-06). 

Ve Švédsku pak s Linusem 
Omarkem a Johanem Harju.  
Z beků s Pavlem Skrbkem,  
Jirkou Vykoukalem nebo  
s Frantou Ptáčkem. 

Po skončení hráčské kariéry  
jsi u hokeje zůstal a zakotvil  
u nás v Neratovicích. 

V roce 2012 jsem v Nera-
tovicích vedl soukromou hoke-
jovou školu SH Centrum.

V říjnu 2013 jsme založi-
li hokejový klub a začali  
s náborem dětí z ročníku 2006  
a mladších. Přihlásilo se kolem 
80 dětí na hokej nebo na brus-
lení.

Letos jsme ročník 2007  
přihlásili do soutěže, která  
se skládá ze 6 turnajů. Aktivně 
hraje hokej 40-45 dětí, do ško-
ličky bruslení jich dochází 35. 
Některé se dají na hokej později. 
Dnes na turnaji třeba hrály dvě 
děti z ročníku 2010.

V týmu máme i 6 holek. Linda 
dnes dala dva góly. 

Najdou se mezi nimi budoucí 
reprezentanti nebo reprezen-
tantky?

Jestli jim to jde, se zjistí v 16 le-
tech. V tomto věku jde o to, aby 
bojovali. Nechávám jim dost 
volnosti ve hře, aby rozvíjeli 
všechny dovednosti.

Nepotřebuji dva, co umí 
bruslit, jednoho, co umí bránit, 
a jednoho, co umí dávat góly. 
Chci, aby se všichni snažili 
podržet kotouč, nebáli se hrát 
jeden na jednoho, obejít pro-
tihráče a aby bruslili. V tom není 
mezi kluky a děvčaty rozdíl. 

Rodiče zápas svých potomků 
na tribuně hodně prožívali. 
Nepřenášejí někteří rodiče až 

příliš své ambice na své děti?  
Sportování dětí se v Česku 

zvrhlo někam, kam se zvrhnout 
nemělo. Mezi rodiči se najdou 
výjimky. Jsou rádi, že dítě něco 
dělá a že ho to baví. Ale všude 
máš rodiče, kteří už vidí své dítě 
přinejmenším v NHL.

Děti by měly mít hlavně ra-
dost ze hry. Nemá cenu řešit, 
jestli budou hrát i v dospělosti.  
To není na pořadu dne. 

Každý rok pořádáme zápas, 
kde proti sobě hrají rodiče  
a jejich děti. Pak dokážou rodiče 
jinak ocenit, co děti umí, než 
když jen pokřikují z tribuny.

V hokeji je potřeba koordi-
nace pohybů, musíš sledovat 
kotouč, bruslit a sledovat hru 
celkově. Není to tak snadné, jak 
si někteří představují.

Může ještě rodič přihlásit své 
dítě?

Každou sobotu ráno od 8 do 
9 hodin probíhá školička brus-
lení, kam mohou přijít kluci 
i holky od 4 do 8 let. Stačí mít 
zájem o hokej, brusle a helmu.

Na trénování dětí se podíle-
jí také Czech Vikings, což je  
skupina bývalých vrcholových 
hráčů. Nacvičují s dětmi indi-
viduální dovednosti, věnuje se 
jim několik trenérů zároveň. 
Pomáhají i rodiče.

V sobotu ráno probíhají na 
zimním stadionu turnaje, kam 
zveme malé hokejisty Sparty, 
Slávie, Mělníka, Kralup nad  
Vltavou, Letňan a další. 

Buldočky rozdělíme na dva 
týmy, aby si všichni zahráli a 
načerpali hodně zápasových 
zkušeností.

A co A-tým HC Buldoci?
Do toho mě uvrtal Vilda 

Zdebski. Moc se mi do toho 
nechtělo, ale teď jsem rád,  
že jsem kývl.

Za Buldoky hrají převážně 
hokejisté z Neratovic, kteří 

předtím hráli jinde, ale také 
několik hráčů, které znám třeba 
ze Sparty.

Hraje se hlavně pro radost. 
Nic jiného z toho hráči nemají, 
naopak si vše platí sami.  

Dosavadní průběh soutěže 
ale nenapovídá tomu, že jste 
jejími nováčky…

Nevěděl jsem, do čeho přesně 
jdeme, jakou kvalitu mají 
soupeři. 

Díky letní přípravě jsou 
na tom hráči dobře fyzicky.  
V prvních zápasech jsme nara-
zili na nejtěžší soupeře a teprve 
jsme se hledali. 

Teď ale máme za sebou sérii 
šesti výher v řadě. Máme navrch 
kondičně, většina soupeřů  
ve třetí třetině odpadne fyzicky. 
Ale stále ještě sbíráme zkuše- 
nosti.

Každá vítězná vlna někdy 
skončí, ale doufám, že skončí až 
v březnu. (smích)

Takže chcete postoupit?
Chceme vyhrávat, aby lidi 

bavilo chodit na hokej a fan-
dit nám. Hokej má být hlavně 
zábava. Do vyšší ligy se nehr-
neme, ale o vítězství v soutěži  
se popereme.

Diváků chodí v Neratovicích 
hodně. Někteří to popisují jako 
neratovickou hokejovou mánii. 
Co na to říkáš?

Jsem hrozně rád, že fandí tolik 
lidí. Vždyť nehrajeme jen pro 
sebe, ale pro diváky.

V takové atmosféře je radost 
hrát a za to chci fanouškům 
poděkovat.

Kdyby bylo Buldokům nejhůř, 
jsi připraven obout brusle  
a naskočit ze střídačky na led?

(smích) No registraci jsem  
si nechal udělat. Bude-li hodně 
zranění, jsem připraven na-
stoupit.

Ptal se Pavel Šanda
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Vše pro rodinné 
domy, byty, 
firmy, ordinace, 
restaurace, atd.
 pracujeme s mnoha druhy 

materiálů
 nabízíme různé povrchové 

úpravy
adresa: ulice Práce 1367, Neratovice

telefon: 315 68 12 81, fax: 315 68 12 81
mail: info@mares-zamecnictvi.cz
web: www.mares-zamecnictvi.cz www.restaurant-cylindr.cz

Restaurace Cylindr 
Masarykova 1474

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny
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Neratoviny  zamýšlíme jako 
co nejvíce interaktivní časopis 
pro všechny, kdo bydlí v Nera-
tovicích a jejich nejbližším 
okolí.

Proto považujeme rubriku 
dopisů našich čtenářů  
za důležitou a dostane větší 
prostor, než byste čekali.

Můžete nám napsat, o čem 
chcete, pokud se to bude 
jakýmkoliv způsobem týkat 
Neratovic. 

Vybírat budeme z těch 
dopisů čtenářů, které 
budou napsány slušně, 
nebudou obsahovat nepod-
ložená obvinění jiných osob  
či porušovat zákony ČR, 
a budou samozřejmě také  
podespané.

Autoři a autorky dopisů, 
které vybereme k otištění, se 
od nás navíc dočkají drobné  
odměny... velmi drobné.

Uzávěrka dopisů do příštího 
čísla je 7. ledna 2015. Dopisy 
zasílejte na e-mail: redakce@
neratoviny.cz nebo na adresu 
uvedenou v tiráži.

DOPISY NAŠICH 
ČTENÁŘŮ

Neratoviny – nezávislý měsíčník pro Neratovice. Vydává občanské sdružení Aktivita Neratovice, Mládežnická 471/17, 277 11 Neratovice. Web: www.neratoviny.cz, e-mail: redakce@neratoviny.cz.  
Šéfredaktor: Pavel Šanda. Telefon: 603 864 934. Tisk: VERBUM Publishing s.r.o., V Hajnovkách 560, 277 11 Neratovice, telefon: 774 714 144. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor.  

Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Neoznačené materiály jsou redakční. Evidenční číslo: MK ČR E 21870.

V tisku se letos na podzim  
vyrojily zprávy o pořádání 
hospodských kvízů v růz- 
ných městech. V Nerato- 
vicích ale máme hospodský 
kvíz už půl druhého roku. 

Za tuto dobu si našel nema-
lou skupinu příznivců i pravi-
delných soutěžících.

Ve čtvrtek 18. prosince  
se od 20:00 bude konat v pořadí  
už devátý. Prostory pro kvíz 
poskytuje od počátku hospoda 
Koupák. Týmy, tvořené dvě-
ma až čtyřmi hráči, se utkávají  
o hodnotné ceny.

Ve Vánočním kvízu si zahrají  
o vánoční stromeček a další 
ceny od firmy Květinové  
zahrady, poukaz do fotoateliéru 
Profoto Vosáhlo, knihy od na-  
kladatelství Verbum, výborné 
moselské víno od firmy  
OHMS, pohlednice od sdru- 
žení Svět patníků, vstupenky  
do Společenského domu a ceny 
od hospůdky Koupák. 

V neposlední řadě se bojuje 
také o odznaky kvízu. Placky 
různých barev obdrží všichni 
účastníci, ale pouze členové 
vítězných týmů se mohou chlu-
bit plackou barvy zlatavého 
moku s nápisem „vítěz“.

Jak kvízy probíhají?
Kdo nechce riskovat, že na 

něj nezbude místo, přihlásí 

svůj tým na mailové adrese  
kviz@neratoviny.cz. 

Zhruba od půl osmé se začínají 
scházet jednotlivá družstva, vy-
plňují jednoduchou přihlášku, 
platí vstupné a dostávají for-
muláře pro vyplnění odpovědí.

S osmou hodinou večerní  
je kvíz oficiálně zahájen před-
stavením týmů, sponzorů a cen, 
které věnovaly. A pak přijde čas 
na 27 více či méně záludných 
otázek rozdělených do devíti 
tematických okruhů, které jsou 

vždy zveřejněny v internetové 
verzi Neratovin týden před 
konáním kvízu.

Na promítacím plátně  
se postupně objevuje jedna 
otázka za druhou, moderátor 
vždy otázku uvede, přečte  
či okomentuje. 

Slyšet jsou občasné výkřiky 
plné nesprávných odpovědí, 
které mají ostatní týmy svést 
na scestí při hledání té správné. 
Formuláře se postupně zaplňují 
odpověďmi. 

Pak organizátoři vyberou 
formuláře a soutěžící napjatě 
čekají na odhalení správných 
odpovědí. Po krátké přestávce 
přichází na řadu hodina pravdy. 

Soutěžícím se postupně 
odkrývá, zda se mýlili či měli 
pravdu.

V této fázi se tradičně některé 
týmy snaží uhádat uznání té  
či oné odpovědi stejně odhod-
laně jako marně. 

Pak ale horké hlavy vychlad-
nou, vyhlašují se výsledky, 
rozdávají ceny a kvízový večer 
končí v duchu dobré nálady.

Hlavně nebýt za blbce?
Hospodské kvízy pocházejí  

z Velké Británie, kde se inspi- 
rovali i organizátoři kvízu  
neratovického. 

Ten se ale od svého britského 
vzoru přeci trochu liší.

Obtížností otázek bývají  
v Británii k soutěžícím milosrd-
nější. 

V neratovickém kvízu nena-
jdete otázky ze života celebrit 
či z bulvárních novin. Naopak 
je vždy obohacen o pár oprav-
dových chuťovek, které řádně 
poškádlí mozkové buňky.

„Koukal jsem na ty vaše otáz-
ky a byl bych tam za blbce,“ 
říkají mnozí. Jenže otázky jsou 
pro všechny stejné a vlastně  
o to vůbec nejde.

Hospodský kvíz dal za rok  
a půl své existence v Neratovicích 
dohromady prima partu lidí, 
kteří by se jinak zřejmě ne- 
setkali. Navíc tato parta mezi 
sebe bere každého, kdo dá  
s pár přáteli dohromady 
soutěžní tým.

Pavel Šanda

Zahrajete si s námi Vánoční hospodský kvíz?

Jak se 
rodila  
Aktivita
Na založení občanského 
sdružení potřebujete tři 
lidi, abyste jej mohli za-
registrovat. Před rokem  
a půl jsme s Kubou 
Horákem dlouho nemohli 
najít toho třetího. 

Pověstný trn z paty nám  
vytrhl Lukáš Vacek a sdružení 
mohlo oficiálně vzniknout, pod 
názvem Aktivita Neratovice.

Měli jsme za sebou první 
hospodský kvíz a spolu  
s lobkovickým sdružením jsme 
připravili besedu s profesorem 
Hudečkem o Japonsku s výs-
tavou japonských novoročních 
přání, ochutnávkou suši a saké 
a ukázkou japonského karate  
v podání Shotokanu.

Besedy jsme pak pořáda-
li ještě dvě – o náboženství a 
ateismu, kde jsem „za ateisty“ 

debatoval s kazatelem Olinem 
Kadlecem, a s Jiřím Silným  
o fair trade, čili spravedlivém  
obchodu.

Mezitím se naše řady rozšíři-
ly o Ondru Honse, Jardu  
Rajchla a Veroniku Chlád-
kovou. Začali jsme pořá-
dat akce pro děti, počínaje  
Velikonocemi ve Mlýně opět 
spolu s o. s. Lobkovice.

Pak přišel nápad udělat 
velký dětský den místo mnoha 
malých, dát dohromady co nej-

více pořadatelů dětských akcí. 
Přišlo minimálně sedm 

stovek lidí, možná i tisíc. 
Podobný ohlas měl i listopa-
dový lampionový průvod. 

Už v létě se k nám přidal Petr 
Najmon, a nedávno přibyli  
i Mirka Dobsová a Ondra Ka-
lista. Aktivita Neratovice má 
devět členů a spoustu nápadů, 
jak obohatit společenské dění  
v Neratovicích.

Kdyby si Aktivita měla 

zvolit jediné heslo, byla by jím  
„komunita”, čili společenství. 

Můžeme se nazvat „buditeli”.  
V noclehárně jménem Nera- 
tovice chceme probudit 
společenský život, zájem o dění 
v obci a podíl na něm, ale také 
rozšiřovat obzory.

Pavel Šanda

Na činnost občanského sdružení 
Aktivita Neratovice můžete přispět 
převedením libovolné částky  
na otevřený účet 2600510820/2010.

Zadní řada zleva: Jaroslav Rajchl, Lukáš Vacek, Pavel Šanda, Jakub Horák, Ondřej Kalista; přední řada zleva: Ondřej Hons, 
Miroslava Dobsová, Veronika Chládková, Petr Najmon.            Foto: Petr Najmon

Jak se jmenuje 
každoroční přehlídka 
divadelních představení 
pro děti v Neratovicích?

Které země je úřadu-
jícím mistrem světa  
v ženském fotbale?

Která současná evropská 
země má ve státním 
znaku srp a kladivo?

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny
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Rok 2014 byl pro nás rokem úspěchů. 
Zpracovali jsme zatím rekordních 10 tun 
česneku a získali jsme značku „Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou ČR“, která garantuje spotřebiteli 
český původ výrobku a českou kvalitu. 
Umožňuje rychle se orientovat ve velkém 
množství produktů a vybrat mezi nimi 
ten, který je skutečně český. 

Strava založená na lokálních surovinách 
je pro člověka nejpřirozenější, domácí 
produkty bývají čerstvější a obvykle mají 
i lepší nutriční hodnoty. Český česnek 
má výrazně vyšší podíl cenné sušiny než 
česnek z dovozu, je kvalitnější a chutnější. 
Allivictus obsahuje výhradně český česnek 
pocházející zčásti z oblasti Dolního Němčí 
a zčásti z farmy Dryák z okolí Slaného. 
Proto můžeme být hrdí na to, že Allivictus 
je opravdu 100% českým produktem! 
 
Již v roce 2012 se nám podařilo získat 
povolení k prodeji Allivictu v Kanadě 
a úspěšnou registraci výrobku jako 
„Natural Health Product“ (přírodní 
přípravek pro zdraví). Letos jsme rozšířili 
distibuci našich produktů do USA 
prostřednictvím největšího internetového 
obchodu na světě – Amazon.com. 
V Kanadě jsou naše produkty k dostání 
také na Amazon.ca.

Tímto 
bychom 
všechny Neratovičáky 
rádi pozvali do našeho 
obchodu na Vojtěšské. Pořídíte u nás nejen 
Allivictus, ale i další zajímavé produkty 
včetně kosmetických emulzí EFFFI, které 
nyní nabízíme ve vánočních sadách za 
výrazně zvýhodněné ceny! Pokud budete 
na vánoční nákupy vyrážet do Prahy, 
najdete nás také v OC Palladium na 
náměstí Republiky.
 
Nejen svým klientům přejeme příjemné 
svátky a šťastný a úspěšný rok 2015.
 
Allivictus tým

Přijďte se podívat do obchodu Allivictus na Vojtěšské!

Česká společnost Allivictus, s. r. o. se zavedenou prodejnou 
v Neratovicích Vám již sedmým rokem nabízí doplněk 
stravy Allivictus z toho nejlepšího českého česneku.

Sobota 13. prosinec
10:00 - Sportovní hala - TJ Nerato- 
vice A - TJ Jiskra Zruč n/S. - volejbal
19:00 - Zimní stadion - HC Buldoci - 
HK Králův Dvůr - lední hokej - 30 Kč 
20:00 - Koupák - Kohout plaší smrt + 
Jamaron - koncert - 60 Kč

Neděle 14. prosinec
9:00 - Sportovní hala - turnaj kraj-
ského přeboru - minivolejbal
15:00 - Městské kino - Včelka Mája - 
animovaný 3D film - 110 Kč 
19:00 - Městské kino - Hobit: Bitva 
pěti armád - 120 Kč 

Pondělí 15. prosinec
18:00 - Mlýn - Dan Pelej: Procházka 
Prahou - vernisáž výstavy fotografií - 
vstup volný

Úterý 16. prosinec
15:00 - Městské kino - Modelky s.r.o. - 
česká filmová komedie - 50 Kč 
19:00 - Městské kino - Modelky s.r.o. - 
česká komedie - 90 Kč 
20:00 - Společenský dům - Pedro 
Zakatchku - koncert - 100 Kč/120 Kč 

Čtvrtek 18. prosinec
18:00 - Mlýn - Vánoční bluegrass 
party - koncert  
19:00 - Společenský dům - Štastné 
a veselé swingové Vánoce - Yvonne 
Přenosilová, Zuzana Vlčeková, sbor 
Gymnázia Fr. Palackého, Bigband  
Neratovice a další - koncert - 190 Kč 
19:00 - Městské kino - Hobit: Bitva 
pěti armád - 120 Kč 
20:00 - Koupák - Vánoční  
hospodský kvíz - 200 Kč/tým 

Pátek 19. prosinec
20:00 - Koupák - Kybernetix - taneční 
párty

Sobota 20. prosinec
15:00 - Městské kino - Sněhová králov-
na - animovaná pohádka - 110 Kč 
19:00 - Společenský dům - Žalman & 
Spol. - koncert - 160 Kč/120 Kč 
19:00 - Městské kino - Návrat blbýho 
a blbějšího - komedie - 120 Kč 

Neděle 21. prosinec
15:00 - Městské kino - Sněhová králov-
na - animovaná pohádka 3D - 130 Kč 
19:00 - Městské kino - Noc v muzeu: 
Tajemství hrobky - film USA - 120 Kč 

Pondělí 22. prosinec
19:00 - Městské kino - Noc v muzeu: 
Tajemství hrobky - film USA - 120 Kč 

Úterý 23. prosinec
16:00 - Kostel sv. Vavřince Veliká Ves - 
Zpívání koled (pořádá o.s. V Polích)
19:00 - Městské kino - Noc v muzeu: 
Tajemství hrobky - film USA - 120 Kč 

Středa 24. prosinec
15:00 - Mlékojedy - Vánoční zvonění 
u kapličky (pořádá o.s. Rotunda) 
23:00 - Kaple v Domě Kněžny Emmy 
- Půlnoční Církve bratrské

Neděle 28. prosinec
19:00 - Městské kino - Exodus: 
Bohové a králové - film USA a Velká 
Británie 3D - 150 Kč 

Pondělí 29. prosinec
19:00 - Městské kino - Exodus: 
Bohové a králové - film USA a Velká 
Británie 3D - 150 Kč 

Úterý 30. prosinec
15:00 - Městské kino - Tři bratři - 
česká filmová pohádka - 50 Kč 
19:00 - Městské kino - Exodus:  
Bohové a králové - 120 Kč 

Středa 31. prosinec 
15:00 - Městské kino - Paddington - 
medvídek Paddington - rodinný film 
- 120 Kč 

Čtvrtek 1. leden 
11:00 - ZUŠ - Novoroční bohoslužby 
Církve bratrské
15:00 - Městské kino - Paddington - 
medvídek Paddington - rodinný film 
- 120 Kč 

Pátek 2. leden 
19:00 - Městské kino - Hobit: Bitva 
pěti armád - 120 Kč 

Sobota 3. leden 
15:00 - Společenský dům - Mauglí - 
divadlo - 69 Kč/zdarma 
19:00 - Městské kino - Hobit: Bitva 
pěti armád - 3D - 150 Kč 

Neděle 4. leden 
15:00 - Městské kino - Tučňáci  
z Madagaskaru - animovaný film - 
110 Kč/120 Kč 

Čtvrtek 8. leden 
18:00 - Společenský dům - Prezentace 
činnosti SOŠ a SOU Neratovice - 
výstava - do 31. ledna 

Sobota 10. leden 
19:00 - Zimní stadion - HC Buldoci - 
Hvězda Kladno - lední hokej - 30 Kč 

Středa 14. leden 
9:30 - RC Nebozez - Pohádkové 
cvičení - 70 Kč

Pátek 16. leden
22:00 - Oskar - Nerasession House 
Nation - taneční párty - 50 Kč

Sobota 17. leden 
19:00 - Zimní stadion - HC Buldoci - 
TJ Božetice - lední hokej - 30 Kč 

Kam jít v NeratovicíchO D C N E L P O V Ě D P I N K

A O T Á Č A Z K Y Z O E W Š O

K E S T E T É S T Ř R A I N C

Á Y D I R L N V Í A D E E L O

N N Í K N A O Z K R P K S S U

R Č K R O F V O U A M I N O R
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H R Ť U O E Z Á H C Z I R K K

Ť V Š Ž R D Á V A H Í M D U Á

Ě E U E S O M O Ř E L O D P V

Š N P C K R S N O R K D L O O

A K E K Ý H K A V T O T A V D

N O R Ý E M Ý Ř Á O V J S Á N

D V E A P O N O S V Á K K O A

A Á Č A R A K K O Á U S K O L

autor: Vladimír Dvořák

Osmisměrka: Najděte příjmení všech zastupitelů města Nera-
tovice. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku.

www.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny



Marka Havlíčka znají 
především návštěvníci piz-
zerie Mexikáno – Miluji 
tě, sousedící s kamenným 
nápisem Miluji na umělém 
sídlištním kopci v Nera-
tovicích. Tuto malou chat-
ku s občerstvením proměnil 
autor pozoruhodné knihy 
Cesty k sobě, miluji se,  
v malou galerii svých cest  
po čtyřech kontinentech.

Jako návštěvník tohoto  
exoticky laděného bistra jsem 
zatoužil uspořádat výstavu 
navazující na úspěšné výstavy 
neratovického cestovatele 
Miroslava Švejnohy ve foyer 
Společenského domu v Nera-
tovicích.

Představoval jsem si v duchu 
výstavu sesbíraných artefaktů  
a fotografií z Afriky či Oceánie, 
která vždy kromě strachu o ex-
ponáty přinesla i uspokojení  
z nadšeného přijetí návštěvníků.

Místo domluvené Afriky  
mi Marek Havlíček nabídl 
výstavu fotografií z hlavního 
města Bangladéše Dháky, 
považovaného experty  
na „ekonomické štěstí“ za nej-
horší místo pro život na Zemi. 

Současně mi sdělil, že  
se ve sloganu objeví jistá pole-
mika s tímto názorem.

Marek Havlíček skutečně 
nevidí svět černobíle! O tom 
jste se v listopadu mohli přes-
vědčit sami.

Na vernisáži došlo ke křtu 
Markovy knihy.

Jako dítě jsem obdivoval ces-
topisy Hanzelky a Zikmunda, 
rád jsem si prohlížel obrázky 
– barevné fotografie palem, 
ptáků, ostrovů a lidí. 

Byla v nich ukryta samo- 
zřejmá představa volnosti  
a svobody, o kterou nás komu-
nisti, se svou vlastní představou 
importovaného dobra, doko-
nale okrádali.

Na vernisáži prodal Marek 
několik desítek knih a zbytek 
ponechal k prodeji na výstavě. 

Znal jsem jednu kapitolu  
z jeho cest, tu, která mu přines-
la sto tisíc čtenářů a taky  
nepochopení a spílání od lidí, 
kteří jsou, stejně jako byli ko-
munisti, poznamenáni před-
stavou importovaného dobra.

Jednalo se v ní o jeho nedávné 
anabázi do Doněcka. Byl to 
vlastně blog poslaný bezpro- 

středně po zažitých událos-
tech několika přátelům, který  
se raketově šířil napříč českou 
kotlinou.

Přiznám se, že jsem v něm ne-
nalezl Markovo poselství.

Chlap na motorce pouze 
popsal, co zažil, a poněkud se 
odlišil od našich médií. Byl 
to omyl, který mě málem při-
pravil o nejhlubší čtenářský 
zážitek posledních let.

Ta kniha je fantastická!
Neumím lépe naznačit své  

nadšení z Markova díla.  
Je možné, že něco podobného 
Marek Havlíček okoukal někde  
za humny, je možné, že je 
Marek pouze úžasný eskamotér  
s vlastní existencí nebo ob-
chodník s deštěm, který vy-
tušil, co na trhu jede. 

Možná, že zakládá novou sek-
tu Vesmírných lidí a hlásá jako 
apoštol Boha svoje pravdy.

Pravda je, že se Marek v šest-
nácti příbězích z cest po ex-
trémních a exotických místech 
vyrovnává nejen s různými 
nebezpečími a překážkami, 
ale také sám se sebou. To vše 
prožívá s udivující spirituali-
tou a překvapivými odhaleními 
sebe sama.

On ve svých příbězích ne-
hledá jen vně, i když jsou  
to často hororové situace,  
ale i v sobě.

V kapitole „Irák, učím se na 
motorce“ Marek píše:

“Ty bláho! Žiju!
Asi dvacetkrát říkám DĚKUJI.
Najednou mi vše, co mě trápilo, 

co jsem řešil, nad čím jsem  
se rozčiloval, připadalo jako 
malá, smradlavá, uschlá ho*na.

Řeším ho*na! Díky, že žiju!“
A do hlavy mi začala lítat 

spousta věcí, co jsem neudělal, 
co bych chtěl udělat, co vlastně 
musím udělat, až přijedu. Byl 
jsem toho plný!

Důležitou roli v Markově 
příběhu hraje Velký šéf, s tím 
Marek rozmlouvá v době bez-
prostředního ohrožení života, 
tedy v této knize často. 

Vlastně s ním vede dialog  
ve všech šestnácti příbězích, 
které jsem nazval „cestospyty”.

Marek Havlíček však napsal  
i opravdový cestopis. V něko-
lika málo větách se dozvíme  
o dané zemi více nových  
informací než v několika 
číslech National Geographic.

V jeho kvalitní paper-
backové knize je i množství  
zajímavých barevných  
fotografií opatřených vždy 
přiměřeným komentářem. 

Kvalitní je i vynalézavé 
grafické zpracování knihy  
Janem Matějčkem. Všechny  
kapitoly dobrodružného 
příběhu mají klasickou 
vyprávěcí formu.

Od dob Ernsta Hemingwaye 
se snad nenarodil autor, který 
by s tak strohým stylem docílil 
takového efektu.

“Nastartoval jsem auto.  
V tu chvíli se z tichého davu stal 
řvoucí odvážný dav. Nadávající, 
mlátící do Jahůdky a snažící 

se ji převrátit. To trvalo sekundu 
dvě, než jsem zařadil rychlostní 
stupeň, a i když jsem byl upro- 
střed davu, rozjel jsem se maxi- 
mální rychlostí pryč. Protože 
kdybych to neudělal, zcela jistě 
by nás převrátili, bylo to buď 
my, nebo oni.”

Marek doplňuje heming- 
wayovskou efektivnost i o další 
dimenzi v podobě poznámek 
pod čarou, ať je to v Dháce, kde 
„cestovatel“ spadl při noční 
cestě do jámy s kanalizací  
a uchýlil se raději před špina-
vým doktorem-ranhojičem  
k samoléčbě, nebo při příběhu 
z Lesotha, kde se vydal 
autem po špatné cestě, která  
nešla sjet, vždy zakončuje svůj 
příběh jakýmisi miniaturními 
kázáníčky, které si bezpro- 
středně poznamenával  
na útržky papíru:

“Věci jsou stále věci.”
“Nelpi stále na věcech, ony 

budou a my nebudeme”
“No a? NO A? NO A? NO A? 

NO A?”
Ivan Fried

Kniha je k dostání v restauraci 
Mexikáno za 260 Kč.

Odrazit se a letět 
světový „cestospyt” milujícího Marka Havlíčka

ROZVÁŽÍME
JSME NEJRYCHLEJŠÍ!
83% dovozů je u vás do 27 minut

315 68 67 67, 777 00 00 06
Přineste Neratoviny do 15. 1. 2015 do MEXIKÁNA  

a dostane 10% slevu na jakoukoliv pizzu.

Každý pod stromečkem ocení  
láhev kvalitního moselského vína

k dostání  
v obchodě Allivictus 

Vojtěšská 324www.ohms.cz


