
Experti Katedry silničních 
staveb Stavební fakulty 
ČVUT pro město Nera-
tovice vypracovali studii, 
která se zabývá právě par-
kováním na území vy-
mezeném ulicemi Kojetická, 
Na Výsluní a Mánesova.

Na tomto území se podle 

studie nachází 2 304 parko-
vacích míst. Parkuje zde ale  
o 352 vozů více, než je parko-
vací kapacita. Téměř všechny 
parkovací kapacity jsou vy- 
užity na 100 a více procent. 

Nejkritičtější je situace v ulici 
Na Výsluní, kde je velká část 
parkovacích ploch obsazena 
na více než 130 %.

Tři varianty řešení
Varianta A navrhuje zvýšení 

kapacity existujících parkovišť 
lepší organizací stání vozů, 
zjednosměrnění některých 
ulic a zřízení parkovacích míst 
místo jednoho pruhu, legali- 
zací tzv. divokého parkování 
v místech, kde to neodporuje 

technickým a legislativním 
předpisům a stavbu nového 
parkoviště o kapacitě 56 
parkovacích stání v sídlišti  
Na Výsluní.

Varianta B se od varianty A 
liší tím, že navrhuje menší 
využití stávajících komunikací 
k parkování a navrhuje vyšší 
kapacitu nového parkoviště, 
tedy 76 parkovacích stání.

Varianta C pak nepočítá  
s úpravou stávajících komu-
nikací a parkovacích ploch 
a navrhuje nové parkoviště 
o kapacitě 166 parkovacích 
stání. Ze všech tří variant  
je nejméně finančně nákladná 
a nejméně stavebně náročná. 

Parkoviště v sídlišti  
Na Výsluní

Závěrem pak studie navrhu-
je dvě etapy realizace řešení 
parkování v této části Nera-
tovic - v první etapě využití 

stávající uliční sítě a parkovišť  
a ve druhé etapě vybudování 
dostatečně kapacitního parko- 
viště na samostatné ploše  
v sídlišti Na Výsluní.

Nové parkoviště má být 
postaveno na poli za pane-
lovými domy Na Výsluní  
1301-1307. Se silniční sítí má 
být propojeno novou silnicí, 
která má vést mezi vchody  
1307 a 1308.

Bude pak kde  
zaparkovat?

Autoři studie se v zásadě 
snaží minimalizovat nutnost 
stavby nového parkoviště nebo 
alespoň jeho rozsah.

Ve svých výpočtech vycházejí 
z počtu zaparkovaných vozidel 
v této oblasti v parkovací 
špičce, ať už na legálních par-
kovacích plochách či v rámci 
„divokého parkování.”

dokončení na straně 2
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Rekordní počet šestnácti 
otužilců se vrhl na První 
svátek vánoční do vod 
mlékojedské pískovny.

Každoroční akci pořádané 
letos už podvacáté Klubem 
českých turistů Neratovice 
přihlížela třicítka přátel  

a rodinných příslušníků.
Účastníci i pozorovatelé  

se ohřívali u ohníčku na břehu 
a někteří si i něco opekli.

V dobré náladě se pak všichni 
společně vypravili do nedaleké 
restaurace. 

Počet odvážlivců, kteří v ten-

to tradičně studený den okusí 
plavání v pískovně, se v po- 
sledních letech pomalým tem-
pem rok od roku zvyšuje. 

Tímto tempem může do 
konce tohoto století počet 
účastníků vystoupat na stovku. 
Podaří se tento trend udržet?

Pavel Šanda

Otužilci v chladných vodách pískovny

Co ve skutečnosti říká studie o parkování  
na neratovických sídlištích?

Hasiče v akci nejraději  
vidíme, když vyrábějí 
pěnu, aby v ní na různých 
akcích mohly řádit děti. 
Jejich činnost se ale skládá 
hlavně ze zásahů při nera-
dostných událostech.

Jak Neratovinám řekl velitel 
Sboru dobrovolných hasičů 
Neratovice Milan Valášek, 
měli v loňském roce celkem  
58 výjezdů. 

Začátek roku byl celkem 
poklidný. První výjezd měl 
sbor 16. ledna k požáru sklepa 
rodinného domu v Předboji. 

Většinu měsíců v loňském 
roce měli dobrovolní hasiči 
2-4 výjezdy. Kritický byl 
23. květen, kdy museli vyjet 
celkem jedenáctkrát. Došlo  
k silné bouři, a tak šlo převážně 
o čerpání vody ze sklepů  
a odstraňování stromů 
ohrožujících občany na živo-
tech či majetku. 

Ze sedmi červnových  
výjezdů byl nejvážnější ten  
26. června do Lobkovic, kde 
došlo k závalu muže ve studni. 

V obou prázdninových 
měsících zasahoval SDH  
Neratovice třikrát. 

dokončení na straně 3

Uhašené požáry, vyčerpaná voda  
a zachráněná štěňata aneb rok 2014  
pro naše dobrovolné hasiče

Na čtvrtou lednovou  
sobotu (24. 1.) připadá 
již pátý ročník soutěže  
o nejlepší guláš pod náz-
vem Guláš Open 2015. 

Koná se jako vždy v hasičské 
zbrojnici v Mlékojedech  
od 15 hodin. 

Mezi 15. a 16. hodinou budou 
probíhat registrace soutěžících 
a příjem soutěžních gulášů. 

To nejlepší pak přijde mezi 
16. a 18. hodinou, kdy dojde 
na ochutnávku a hlavně hod-
nocení soutěžních vzorků. 

Největší napětí vypukne  
v 18:30. To nastane vyhlášení 
vítězů a předání cen. Hlavní 
cenou bude opět soudek 
výborného zlatavého moku.

Celá akce bude mít rovněž 
hudební doprovod a tombolu. 

Diváci zaplatí vstupné 100 Kč, 
které zahrnuje ochutnávku 
soutěžních gulášů. Soutěžící 
přijde startovné činí na 50 Kč.

Přihlášky do soutěže a pra- 
vidla můžete získat na mailu 
mischa33@seznam.cz nebo 
telefonu 605 923 051, případně 
v samoobsluze v Mlékojedech. 

Guláš Open pořádá sdružení 
Rotunda, alias dámský klub 
Bre-berušky. Jaroslav Rajchl

Guláš Open 2015: Přijďte zvolit nejlepší gulášek
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Zpěvák Petr Poláček  
otevřeně  

o šoubyznysu, své 
kariéře i soukromí

foto: Martin Hvězda

foto: Jaroslav Rajchl
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Jaký máte názor na záměr stavby 
parkoviště u sídliště Na Výsluní?

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

Co ve skutečnosti říká studie 
o parkování na neratovických 
sídlištích?
dokončení z přední strany

Nově navrhovaná parko-
vací místa tak mají nahradit 
„divoká“ parkovací místa, 
která odporují předpisům  
či ohrožují průjezd složek  
integrovaného záchranného 
systému.

Studie nepočítá s možným 
nárůstem počtu automobilů 
vlastněných obyvateli této 
části Neratovic, ani s těmi  
automobily, které parkují 
mimo tuto oblast.

V zásadě tedy ani stavba par-
koviště nemusí dlouhodobě 
zajistit dostatek parkovacích 
míst.

Norma ČSN 73 6110 totiž 
stanovuje, že by se počet par-
kovacích míst měl rovnat 
počtu bytových jednotek.

V takovém případě by  
v ulicích Kojetická, Na Výsluní, 
28. Října, Dr. E. Beneše, 17. 
listopadu a Na Skalkách, resp. 
vždy do 300 metrů od vchodu, 
mělo být celkem 3010 parko-
vacích míst. K dispozici je však 
pouze orientačně 1368 stání.

Požadavky této normy 
považuje studie za značně 
předimenzované a více než 
zdvojnásobení počtu parko-
vacích míst za nerealizovatelné 
a především zbytečné.

Pavel Šanda

Část obyvatel sídliště Na 
Výsluní nesouhlasí se 
záměrem radnice vybu-
dovat záchytné parkoviště  
v tomto sídlišti. Druhá část 
je nadšena, že nebude každý 
večer muset popojíždět  
po sídlišti při hledání  
místa k parkování.

Argumenty odpůrců stavby 
formuluje aktivistka Anna 
Spěváčková. Argumentuje 
potřebou chránit ornou půdu, 
zejména pak kvalitní černo-
zem, která se nachází v místě 
plánované stavby. Kdo sleduje 
vývoj ekologické, ekonomické 
či geopolitické situace ve světě, 
opatrnost a snahu uchránit 
každý kousek zemědělské 
půdy chápe. 

Upozorňuje ale také na to, 
že příjezdová cesta k parko- 
višti sníží bezpečnost obyvatel 
sídliště, zvýší automobilový 
provoz a s tím spojený hluk 
a exhalace a přeruší oblíbe-
nou cestu, kudy nyní chodí 
lidé venčit psy či vodí děti  
na nedaleké dětské hřiště  
bez obav o jejich bezpečnost.

Něklteří příznivci výstavby 
parkoviště mají Annu 
Spěváčkovou za „notorickou 
potížistku, která jim chce 
prostě dělat problémy.” 

Jenže s nárůstem automo-
bilismu narůstá také počet 
odpůrců tohoto nejméně eko-
logického a nejnebezpečněj- 
šího způsobu dopravy.

Je jasné, že se v této otázce 
sídliště Na Výsluní rozdělí na 
dva nesmiřitelné tábory. Jedni 
považují za své právo zaparko-
vat poblíž svého bydliště, když 
se často pozdě večer unavení 

vrací z náročné práce. 
Druzí považují za své právo 

žít ve městě, které je pro lidi, 
nikoliv pro auta.

Z návrhů studie je pro  
automobilismus nejvýhodněj- 
ší kombinace všech opatření 
varianty A a stavby parkoviště 
podle varianty C, čímž by se 
počet reálných parkovacích 
míst navýšil o 110.

Ostatní varianty zvyšují 
počet legálních parkovacích 
míst o zhruba 350, což je 
přesně počet vozů zaparko-
vaných tam, kde by se par-
kovat nemělo. Autoři studie  
se nejeví jako příznivci nárůstu 
individuální silniční dopravy.

V ulicích s více než 3 000 
byty se může počet automo-
bilů zvýšit o 110 jako nic. Stačí, 
aby se zhruba každá třicátá 
domácnost rozhodla parko-
vat blíže svému bydlišti nebo  
si pořídit (další) vůz.

Automobilisté budou tam, 
kde už jednou byli. Nej- 

jednodušším řešením bude 
rozšířit už existující parkoviště 
Na Výsluní.

Po několikerém opakování 
tohoto cyklu bude malé par-
koviště větší a větší, až bude 
největší v celých Neratovicích?

A tak si říkám, nebylo by 
lepší takové situaci předejít, 
vyhnout se vzájemné nevraži-
vosti obyvatel největšího nera-
tovického sídliště a raději 
vystavět parkovací dům?

Ten na mnohem menší 
ploše poskytne několika- 
násobně více parkovacích 
míst. Ochrání se půda, sníží 
se automobilový provoz, když 
bude blíže okresní silnici 
tak, aby auta méně zajížděla  
do sídliště. 

A možná bude méně lidí 
jezdit denně do Prahy do 
práce autem, až bude reali- 
zován záměr města vybudovat 
vlakovou zastávku u kopečku 
Miluji.

Parkoviště rozdělí Výsluní na dva tábory,  
ale spokojen nebude ani jeden

GLOSA PAVLA ŠANDY

Anna Spěváčková ve snaze upozornit na plán stavby parkoviště 
městské zastupitele rozvinula na jejich posledním prosincovém  
zasedání transparent s nákresem situace po výstavbě parkoviště.

Dan, 25 let, vedoucí skladu

Parkovací místa tu jsou 
potřebná, jelikož je jich doce-
la málo. Taky tu máme málo 
místa, kam se to může umístit.

Ale taky jsem toho názoru, 
že by to mohlo být trochu jiné 
z důvodů toho dětského hřiště 
nebo by se to muselo nějak 
přemostit nebo udělat tak, aby 
tam byl volný průchod pro 
děti a lidi, co tam chodí se psy.

Barbara, 45 let, vedoucí 
pekárny

Já s tím souhlasím, protože 
tu je potřeba parkování. Není 
kde jinde parkoviště postavit. 
Pro lidi, co přijedou z práce  
v půl osmé nebo v osm,  
už není ani jedno místo.

Rozšířilo se parkování  
u chodníků, do týdne  
už znovu nebylo kde parkovat. 
Už jsem i parkovala na tom 
placeném, ale 800 Kč za měsíc 
je pro mě moc.

Musíme počítat s tím,  
že se Neratovice rozrůstají. 

Monika, 18 let, gymnazistka

Za celou naši rodinu  
a za všechny známé můžu 
říct, že to parkoviště tady ne- 
chceme. To pole a dětské hřiště 
tu vždycky bylo.

Mělo by se to vyřešit jinak, 
protože je fakt málo místa  
pro zeleň ve městě a pole také 
ubývají, a tady by se to rozhod-
ně nemělo rušit.

Miroslav, 49 let, státní 
zaměstnanec

Měla by se spíše řešit 
rezidentní parkovací místa. 
Kolik lidí tady parkuje služební 
vozy, že? Firmy v Praze než by 
platily za stání v parkovacích 

zónách, radši dají člověku 
auto k dispozici, ať si zadarmo 
parkuje tady u nás. Přitom tu ti 
lidé mají ještě soukromé vozy.

Rezidentním parkováním by 
se uvolnila okrajová parko- 
viště právě pro služební vozy.

A jak by město řešilo bez-
pečnost na tom parkovišti? 
Když má být takhle na kraji 
města, tak samozřejmě 
stoupne kriminalita, krádeže 
pohonných hmot, autorádií, 
jako je teď vzadu za věžáky  
na Kojetické.

Klidně si zaplatím za par-
kování, když tu bude nějaká 
rezidenční parkovací zóna.

Průjezd tady mezi domy?  
Nehledě k tomu, že tu je 
dětské hřiště? Děti vyběhnou 
z domu, to bude dost nebez-
pečné. Někteří mladí lidé tu 
jezdí jako šílenci, vždyť to tady  
Na Výsluní vidíme.

Kateřina, 30 let,  
administrátor

Myslím si, že je to taková 
patová situace, protože Nera-
tovice samozřejmě potřebují 
vyřešit parkovací místa, ale 
zas vzadu je taková klidová 
zóna, kterou není úplně dobré 
narušovat.

Oproti dřívějším plánům, 
jako byla stavba Tesca, je to 
ještě relativně schůdné.

Hana, 54 let, účetní

Myslím si, že by tu měla být 
zachována klidová zóna. Lidi 
sem teď můžou jít s dětmi.

Tady vlastně hned za Tescem 
je zahrádkářská kolonie, kam 
si lidé chodí odpočinout prací 
na zahrádce a relaxovat. Když 
bude hned vedle parkoviště, 
ztratí to ten charakter.

zdroj: Studie dopravy v klidu

foto: Pavel Šanda
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Masopust na nádvoří lob-
kovického zámku přita-
huje každým rokem více 
návštěvníků. Ten letošní 
se bude konat 7. února  
od 10:00 až do 18:00  
a nabízí velké vyžití dětem 
i dospělým.

Masopustní masky jsou 
vítány, poněvadž se během dne 
bude konat několik masopust-
ních průvodů v maskách. 

Děti v maskách se budou 
moci projet po Lobkovicích 
vozem taženým koňmi. 

Na místě si budou moci 
masky samy vyrobit.

Tím ale výčet atrakcí pro 
děti zdaleka nekončí. Na místě 
budou dva historické ruční ko-
lotoče, obří klouzačka, Šmou-
lovo skákadlo, střelba z kuše, 
malování na obličej.

Děti se budou moci svézt  
na koních i velbloudech. Budou 
se také opékat buřty. 

Vojáci v historických uni-
formách z období 1. světové 
války spolu se zdravotnicemi 

ze stejné doby zde budou mít 
polní kuchyni, kde budou péct 
bramboráky.

Skupina historického šermu 
Armatus opět předvede své 
špičkové umění.

Prvorepublikový četník může 
vsadit ty zlobivé, ale vlast-
ně všechny, kdo budou chtít,  
do historické šatlavy.

Nedílnou součástí každého 
masopustu je zabijačka. 
Všechny představitelné zabi-
jačkové produkty se budou 
po loňských zkušenostech  
s návalem zájemců prodávat 
ve dvou stáncích, ať už ke kon-
zumaci na místě či k odnosu 
domů.

Stánků bude hodně. Mnohé 
budou nabízet občerstvení vše-
ho druhu, nápoje od teplých 
alkoholických po studené neal-
koholické. Točit se budou hned 
dvě značky piva – Staropramen  
a Klášter.

Jiné budou nabízet dárky  
od ponožek, přes šperky, 
hračky, koření, až po keramiku.

To vše bude doprovázet 

svou hudební produkcí har-
monikář Václav Hruška, který 
vloni udržel návštěvníky  
po celou dobu v dobré 
náladě, přestože neočekávaně 
vysoká návštěvnost způsobila  
fronty na pivo a zabijačkové  

pochoutky.
V neposlední řadě budou  

k vidění čtyři výstavy v pros-
torách zámku, které k těm-
to účelům zrekonstruovalo 
občanské sdružení Lobkovice.

Pavel Šanda
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Zatímco dala Rada města 
možnost dobrovolníkům z řad 
veřejnosti přihlásit se do čtyř 
komisí do konce minulého 
roku, jiné tři již jmenovala  
v prosinci.

Členství v bytové komisi 
nebylo veřejnosti nabídnuto  
s ohledem na možný střet 
zájmů. Jejími členy byli 
jmenováni Miluše Čerychová, 
Miroslav Krpálek a Zita Ziková.

V komisi prevence krimi-
nality zasedne radní Richard  
Wiesner (ODS), strážník 
Městské policie Lukáš Kovacz, 
sociální pracovnice Bc. Lucie 
Vamberová, nprap. Vítězslav 

Jaroš a zástupci obou základ-
ních škol Mgr. František  
Štěrba a Eva Mrázková.

Neshoda v pojetí komise 
pro městskou nemocnici

Jistou nespokojenost se 
složením komise pro městskou 
nemocnici neskrývali zastupi-
telé za ČSSD. Vedení města totiž 
do komise nabídli Mgr. Karolínu 
Peštovou s přesvědčením, 
že by členství (nestranické) 
odbornice v této komisi bylo  
ku prospěchu města.

Karolína Peštová vystudovala 
obory zdravotnická technika  
a management zdravotnictví, 

má pětiletou praxi na Minister-
stvu zdravotnictví a zkušenosti 
z expertních skupin Evropské 
komise a Rady EU.

Starostka Lenka Mrzílková 
vysvětlila rozhodnutí Rady 
města tím, že město v komi-
si nepotřebuje odborníka  
na zdravotnictví, jelikož je pou-
ze vlastníkem budovy.

Členy komise tak byli 
jmenováni provozní ředitel 
nemocnice Filip Charvát, Ju-
raj Vraňák, vedoucí odboru 
správy majetku Městského 
úřadu Bohumil Koníček a jako 
zástupce samosprávy zastupitel 
Ing. Miroslav Falta (Volba pro 
město). Pavel Šanda

Rada města jmenovala první tři komise 
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Při největším výjezdu hasi-
li 12. srpna rozsáhlý požár 
strniště u Předboje. 

Září i říjen byly na výjezdy 
bohaté. V obou měsících za-
sahovalo družstvo SDH devět-
krát. 

Při hašení požáru rodinného 
domu v Obříství 27. září navíc 
zachránili život třem štěňatům 
jezevčíků a březí feně, které 
museli oživovat. 

Listopad by byl se dvěma 
výjezdy klidný, kdyby jeden  
z nich nebyl k opravdu 
velkému požáru. Došlo k němu  
v Obříství, kde 22. listopadu 
hořela stodola. 

Hasiči SDH byli u tohoto vý-
jezdu od osmé hodiny ranní až 
do půl druhé ráno. 

Ze sedmi prosincových vý-
jezdů lze za nejvážnější zásah 
považovat ten z 20. Prosince, 
kdy kolem půl páté ranní hoře-
ly unimo buňky na zimním sta-
dionu v Neratovicích.

Ani letos se tradičně rizikový 
Silvestr neobešel bez vážného 
požáru. V Lobkovicích napro-
ti mlýnu hořela stodola,  
kterou pravděpodobně zapálila 
zábavní pyrotechnika.

Za svou obětavou práci si do-
brovolní hasiči zaslouží velké 
uznání a poděkování od nás 
všech. Jaroslav Rajchl

Uhašené požáry, vyčerpaná voda  
a zachráněná štěňata aneb rok 2014  
pro naše dobrovolné hasišče

Měli byste 
vědět, že...

Nejbližší zasedání zas-
tupitelstva města se koná  
ve středu 4. února  
od 16:00 ve Starém sále 
Společenského domu.

Jako vždy je veřejné.  
Můžete nejen přijít, ale 
také promluvit v rámci 
vystoupení občanů.

Program zasedání na-
jdete na webu města i na 
webové verzi Neratovin.

Podomní prodej je  
v Neratovicích stejně jako 
ten pouliční zakázán usta-
novením Tržního řádu. 

Pokud u Vašich dveří ob-
těžuje podomní prodejce, 
můžete se obrátit na 
Městskou policii na 
číslech 315 682 607, 315 
650 350 nebo na lince 156.

Nádvoří lobkovického zámku zaplní 
masopustní atrakce 

K O U P Á K  N E R A T O V I C E

Otevřeno denně
od 17:00

Nabízíme více  
než 70 druhů 
alkoholických 
nápojů

Dobrá akce 
každou chvíli

Sledujte nás  
na facebooku



Od Superstar přes d’Artagnana 
zpátky sám k sobě Rozhovor se zpěvákem  

Petrem Poláčkem

Proč jsi se přihlásil do soutěže 
jako Česko hledá superstar?

No vlastně jsem se tam ani 
přihlásit nechtěl.

Mohl bys to vysvětlit?
No, v té době už jsem měl  

za sebou účast v jiných tele-
vizních soutěžích a do další  
se mi vůbec nechtělo. Měl 
jsem vydávat desku u BMG  
a můj producent mě přesvědčil,  
že tak na sebe jako interpreta  
i na chystané album můžu  
upozornit.

A v jakých soutěžích jsi 
předtím byl?

Vlastně to všechno začalo už 
na základní škole, kde moje  
angličtinářka Anna Špírková 
uspořádala soutěž ve zpěvu 
písní v angličtině. Vystoupil 
jsem tam tehdy jako jediný  
s rockovou písní a všichni moje 
vystoupení hrozně chválili. 
Chodil jsem do 8. třídy.

Pak mě přihlásili do Caruso 
Show, kde jsem ale soutěžil až 
po základce. A v 18 letech jsem 
vystupoval v Do-re-mi, kde si 
mě všimla operní pěvkyně Eva 
Urbanová. Vtipné bylo, že mě 
neměla za soutěžícího, ale za 
hosta.

Zpíval jsem s ní a připravova-
lo se zmíněné album u BMG.

A jak jsi se dostal ke zpěvu? 
Ovlivnila tě tvoje starší sestra 
Táňa, která úžasně zpívá  
v Janis Joplin Revivalu? Přijde 
mi, že k ní dost vzhlížíš.

Samozřejmě, že mě ovlivnila. 
Ale nejen ona, už můj otec byl 
muzikant. Táňa je o 11 let starší. 
Už jako malé dítě jsem jí slyšel 
hrát a zpívat doma i na pódiu. 

Viděl jsem její plakáty všude 
po městě. To mi imponovalo.  
A když mi bylo asi tak sedm let, 
vysnil jsem si, že budu jednou 
zpívat před plným stadionem  
s vlastní rockovou kapelou.

Už jako malého mě brala  
k sobě na pódium zpívat. Teď 
jí to mám občas možnost vrátit  
a pozvat ji také.

Soutěžil jsi v silně komerční 

soutěži, která v podstatě razí 
střední proud. Ale to přeci není 
hudba, která je ti blízká?

Máš pravdu. Můj hudební 
vkus jsem zdědil právě po 
tátovi a po sestře, kteří jsou 
oba rockeři. Doma nám visel 
velký obraz Elvise a pořád zně-
la rocková hudba. Nemohlo to  
na mě nezanechat stopu.

Zpíval jsi písně Bon Jovi. To ti 
není blízké?

Ale je, využil jsem těch kol, 
kde byla možnost si vybrat.  
V té době jsem už zpíval v Bon 
Jovi Revivalu, takže jsem měl ty 
písně nacvičené.

V jednom kole jsem si vy-
bral Bryana Adamse, protože  
z pěti nabízených písní má mně 
nejbližší barvu hlasu. V jiných 
kolech jsem ale zpíval písně, 
které bych si určitě jinak nevy-
bral.

A jak to jde dohromady  
se Superstar? A jak svou účast  
v soutěži vnímáš po deseti  
letech? Nelituješ, že jsi se nechal 
přesvědčit a přihlásil ses?

No popravdě to vůbec nejde 
dohromady. Musel jsem sice 
zpívat hudbu, která není moje 
oblíbená, ale umožnilo mi to 
živit se zpíváním, které miluju. 
Takže nelituju.

Říká se, že finalisté soutěže 
jsou vázáni smlouvami a musí 
i nějakou dobu po skončení 
soutěže dělat to, co jim pořa-
datelská firma řekne. To se 
týká hlavně vítěze. Kdybys 
mohl změnit minulost, chtěl 
bys zůstat na devátém místě  
a udržet si větší nezávislost 
nebo bys raději vyhrál?

(Chacha) No určitě bych 
raději vyhrál. Vítěz soutěže 
má ve skutečnosti větší šanci 
ovlivnit svůj osud po soutěži 
než ostatní finalisté.

V televizi vypadali finalisté 
Superstar jako velcí přátelé. 
Šoty byly plné emotivních scén. 
Bylo to skutečně tak nebo to 
byla práce štábu z vás dostat 
záměry producentů pořadu?

Částečně to byla práce štábu, 
ale nebylo to tolik, jak si někdo 
může myslet. Šlo o úplně první 
sérii, takže i štáb se teprve učil, 
jak na to.

Někteří z finalistů mi byli 
bližší než jiní. Asi neprozradím 
nic tajného, když řeknu, že 
třeba se Sámerem Issou jsme  
si nesedli lidsky, ani hudebním 
vkusem. 

Nejvíce jsem se přátelil  
s Tomášem Savkou. S tím jsme 
společně prožili pár večírků 
v době, kdy se pořad natáčel. 
Rozuměli jsme si taky s Anetou 
Langerovou, asi taky proto, že 
máme rádi podobnou hudbu.

A co bylo po Superstar? Tedy 
když pominu všechna ta povin-
ná vystoupení a rozhovory pro 
média.

S kluky z Bon Jovi Revival 
jsme začali vystupovat pod 
názvem Petr Poláček & Iluze 
s převážně vlastními písněmi. 
Vydali jsme i stejnojmennou 
desku. 

To bylo moc fajn. Jenže kape-
la se rozpadla, nepohodli jsme 
se. Myslím, že k tomu přispěla 
i naše nahrávací společnost. 
Těm většinou vyhovuje, když 
zpěvák nemá vlastní kapelu. 
Mohou s ním pak lépe manipu-
lovat, ovlivňovat jeho styl, tlačit 
ho tam, kde ho chtějí mít.

K tomu kytarista propadl 
hracím automatům, což bylo 
opravdu úděsné. Dneska už je  
z toho naštěstí venku.

Poslední kapkou bylo, když 
jsem přijal nabídku zpívat  
v muzikálu Tři mušketýři. Klu-
ci si to bohužel vyložili tak, 
že už o kapelu nemám zájem,  
i když pro mě byla prioritní  
a muzikál jen takový  
„vedlejšák“.

Lákalo mě zkusit si něco 
jiného, poprat se s tím a dokázat 
v tom uspět.

A taky jsi uspěl, vystupoval 
si přece v několika muzikálech  
v dost důležitých rolích, že?

Dá se to tak říci. Ale byla to 
fuška. Ve zpěvu nesmíte chy-

bovat. K tomu jsem se musel 
naučit trochu herectví a kvůli 
třem mušketýrům i šermovat.

Hrál jsi roli mušketýra?
Byl jsem d’Artagnan. 

Takže mušketýra jsi nehrál.  
A co děláš v muzice teď?

Málokdo ví, že Bořek Slezáček 
je nejen moderátor, ale taky 
vynikající muzikant. 

No a s ním jsme před půl 
rokem založili akustickou kape-
lu Fun Luvin’ Idiots. Zpívám  
v ní a hraju na perkusní 
bedýnku zvanou cajón.

K tomu dál vystupuju na 
různých večírcích a při jiných 
příležitostech s písněmi z muzi-
kálů, ve kterých jsem hrál.

Mluvil jsi o  cajónu. S naším   
občanským sdružením chystá-
me velký bubenický kruh. Při-
jdeš si s námi zabubnovat?

To je skvělá věc, rozhodně 

přijdu. 

Jaké to je hrát kravaťákům na 
firemních večírcích? Vyvádějí 
hodně pod vlivem alkoholu?

(Chacha) No je to různé. 
Nejhorší je, když je během vy-
stoupení raut. To se vrhají na 
jídlo a hudbu moc nevnímají. 

Se vzrůstající hladinou alko-
holu v krvi ale odhazují kravaty 
a paří. V pokročilé fázi opilosti 
mi pak berou mikrofon a chtějí 
zpívat se mnou nebo dokonce 
za mě.

To musí být pro zpěváka 
muka to poslouchat…

(Chacha) To teda!
Ale pokud bys mě chtěl oprav- 

du mučit, posaď mě před you-
tube, zadej vyhledat “Petr 
Poláček” a pouštěj mi videa.

Copak se tam nenajde nic  
dobrého?

Ale jo, najde. Ale to, co se 
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Petr Poláček se stal celostátně známým díky své účasti v úplně první sérii 
reality show Česko hledá superstar, kde postoupil až do finále. 
Vydal dvě dlouhohrající desky, vystupoval v řadě muzikálů, hudbě se věnu-

je profesionálně.
I přes nabytou slávu zůstal věrný svému rodišti Neratovicím, a tak jsme  

i více než deset let poté měli možnost položit mu všetečné otázky, nejen  
na jeho hudební kariéru, ale i na jeho soukromí.

foto: Jaroslav Havrda



mi opravdu z mojí tvorby líbí,  
se tam hledá obtížně.

Přejděme k tvému soukromí, 
které by mohlo naše čtenáře 
také zajímat. Máš dívku? 
(Případně chlapce, neznám 
tvoji sexuální orientaci.)

Dívku už nějakou dobu 
nemám, i když jsem hetero-
sexuál. Přiznávám, že jsem  
si dost zvykl být sám, tak se ani 
nesnažím to změnit. V téhle 
fázi života mi to asi vyhovuje.

Takže si užíváš bohatého  
sexuálního života mladého 
muže, k tomu známého z pódií?

Bez komentáře. (pozn. red. - 
čili jednoznačné přiznání) 

Je ti třicet. Nepomýšlíš  
na děti?

Děti bych chtěl někdy mít,  
ale ne v nejbližší době.

Tak už jsme probrali 
rock’n’roll a sex, tak mi zbývá  
se ještě zeptat na drogy.

Drogy mě nelákají. Mám  
k nim odpor, asi daný výcho-
vou. Takže se nebojím, že bych 
někdy propadl drogám. 

Mnohem větší obavy mám 
z alkoholu. Vím, že k pití  
tíhnu. Neumím přestat pít, 
když začnu. Jednou za čas se 
napiju a pak to táhnu třeba i tři 
dny v kuse.

Lidé v Neratovicích to o mně 
vědí, tak nemá smysl to tajit.  
A musím s tím něco dělat, 
abych se nestal alkoholikem. 
Takže od nového roku už  
nepiju vůbec.

Tomu říkám veřejné před-
sevzetí. Co tě baví vedle hudby 
a zpěvu?

Nadchl jsem se pro izraelské 
bojové umění zvané Krav 
Maga, v překladu boj zblízka.

Už jako dítě jsem obdivo-
val filmy o bojových uměních  
či sportech, kde žák nebo spor-
tovec tvrdou prací překonává 
všechny nástrahy a dosáhne 
svého cíle.

Krav Maga je velmi účin-
ný druh sebeobrany a dá se 
poměrně rychle naučit. Dal 
jsem se na ni po té, co jsem o ní 
viděl dokument v televizi.

Moje sestra Monika bohužel 
měla násilnického manžela, 
který pak ohrožoval ji i celou 
naši rodinu, což mě donutilo 
hledat způsoby, jak ji bránit.

Domácí násilí a násilí na 
ženách obecně je něco, co se mi 
opravdu hnusí a co mě trápí.

Krav Magu dělám už šest let  
a dotáhl jsem to na instruktora. 
Je to mé druhé povolání, které 
mám rád.

A vlastně mě zbavuje obav, 
jestli přijdou finančně zajímavé 
nabídky na zpívání.

Teď mi došlo, že když jsme se 
bavili o tvé hudební kariéře, 
zamlčel jsi mi svou druhou  
desku.

Z desky, kterou jsem měl 

nahrávat v době Superstar, 
nakonec sešlo. Ale chtěl jsem 
ji natočit. Když jsem zpíval  
v muzikálu, tak mi natočení 
desky nabídl jeden z lidí, kteří 
se na něm podíleli.

Ale bylo to hrozné. Nahrávali 
ji se mnou lidé z kapely Arge-
ma, kteří nebyli ani dobří muzi- 
kanti, ani jejich přístup nebyl 
dvakrát profesionální.

S výsledkem nejsem vůbec 
spokojen, i když z ní některé 
písně hráli dost v rádiích. 

Byla chyba ji nahrát, je to 
strašný kýč. (pozn. red. - jde  
o album Nemůžu zapomenout)

Mohou se tví fanoušci těšit 
na tvoji třetí desku, se kterou 
budeš i ty spokojený?

Mám v plánu nahrát desku 
svých vlastních autorských 
písní ve stylu, který mám rád. 
Některé písně už mám rozpra-
cované.

Problém je, že mi moc ne-
jde psát české texty. Když se  
o to pokouším, vycházejí z toho 
hrozná klišé.

Chápu to správně, že chceš mít 
v ruce desku, kterou se budeš 
moci chlubit svým vnoučatům, 
až budeš v důchodu?

Možná, podvědomě.

Vystupuješ často na různých 
akcích pořádaných městem. 
Proč? Je to dobře placené?

Vzhledem k tomu, jak je 
to placené, je jasné, že kvů-
li penězům to nedělám. Jsem  
na ty akce zván a asi kvůli  
vztahu k Neratovicím a k lidem  
ve městě vždy kývnu.

Přitom je pro mě mnohem 
těžší zpívat tady než kdeko-
liv jinde. Mívám tu trému, 
jsem méně uvolněný, než když 
zpívám před úplně cizími  
lidmi.

Také mnohem víc přemýšlím 
nad tím, co si o mně lidé 
budou myslet, jestli mě třeba 
pak nepomluví. V tom občas 
podléhám stihomamům.

Hodně lidí tě tu zná osobně, 
baví se s tebou.

To je pravda. Někdy mám ale 
období, kdy jsem raději sám. 
Jdu venčit svého psa za deště, 
abych nikoho nepotkal. 

Jindy jsem zas doma sám  
a v hlavě se mi honí divné 
myšlenky, a to rád zajdu tře-
ba do hospody a bavím se rád 
i s lidmi, které jsem předtím 
neznal.

Asi nejhůř snáším, když mě 
někdo cizí osloví, chce se bavit 
a ptá se na ty samé otázky,  
co každý.

Co třeba?
„Zpíváš ještě?“

Zmínil jsi svůj vztah k Nera-
tovicím. Přitom řada mladých 
lidí v Neratovicích netouží 
po ničem jiném, než se odsud 
odstěhovat.

Mně se v Neratovicích líbí. 

Mám pocit, že sem patřím.  
Bydlel jsem krátce v Praze  
a jsem moc rád, že jsem zpát-
ky v Nera. Na mě je Praha moc 
rušná.

A neuvažoval jsi o tom se 
odstěhovat někam úplně  
jinam, třeba i do zahraničí?

Představa nového začátku 
někde úplně v novém prostředí 
se mi sice líbí, ale neudělám 
to. Jsem s Neratovicemi příliš 
srostlý... I když člověk nikdy 
neví.

Ptám se také proto, že tvoje  
rodina na tebe v rozhovoru  
v televizi prozradila, že obdi-
vuješ Ameriku. Proč ji vlastně 
obdivuješ?

Je to čistě hudební úvaha.  
Miluju americkou hudbu více 
než kteroukoliv jinou. Dokonce 
se mi líbí i americké country.

Není v tom žádná představa 
amerického snu, ani politi-
ka, ani tamní životní styl, ani 
přírodní krásy.

Vystupoval jsi vloni na fes-
tivalu Letní společná koupel 
spolu s kapelou Sox in the Box. 
Myslím, že každého překvapilo, 
jak vám to spolu šlo.

Sox in the Box mě znali jen 
jako toho ze Superstar, kterou 
evidentně pohrdají. Já jsem 
měl zas obavy, jestli ta kapela 
vůbec umí hrát. Nikdy jsem je 
předtím neslyšel. 

Ledy praskly, když jsem jim 
poslal výběr písní, které by-
chom mohli nacvičit. Byli  
z něj nadšení. Na zkoušce jsem 
zjistil, že jsou vynikající muzi- 
kanti.

Nebudeš se Sox in the Box  
zpívat nastálo?

Oni už zpěváka mají a Jirka 
Mikšovský zpívá výborně.

Tvůj otec hrál k zábavové 
kapele. Jaký vztah k nim máš?

Z hudebního hlediska to není 
můj šálek čaje, ale na druhou 
stranu v létě někde na otevřené 
scéně u pivka mi to vůbec ne-

vadí.
Zábavové kapely hrají třeba  

5 hodin i více za večer, což musí 
být dost náročné. Zábavoví 
muzikanti mají můj obdiv.

A co tvůj dětský sen? Splnil se 
ti?

Před plným stadionem s vlast-
ní rockovou kapelou jsem ještě 
nezpíval a zřejmě ani nebudu. 
Takže nesplnil.

Ale nejsem ani trochu zkla-
maný, věnuji se zpívání profe-
sionálně a velmi slušně mě to 
živí.

A pak jsme si ještě asi hodi-
nu povídali. Petr mě překvapil 
svým velkým přehledem v popu- 
lární hudbě, včetně hodně al-
ternativních žánrů. A velice 
trpělivě vyslechl přednášku na 
téma sociálně politické kořeny 
amerického country.

Ptal se Pavel Šanda
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V pátek 13. února se bude 
v hospůdce Koupák konat 
nezvyklá párty. Bude  
ve stylu 30. let a nese název 
Gangsta Swing Party.

Opravdu zajímavá je 
především dvojice dýdžejů, 
která vystupuje pod názvem 
The Prague Swingmasters.

Tvoří ji DJ Karya spolu  
se svým otcem, nejstarším  
hrajícím dýdžejem v České 
republice.

U gramofonů se tak 
nestřídají pouze dva dýdže-
jové, ale dvě různé generace 
hudebních žánrů – swing  
a electroswing.

Párty je zároveň tak trochu 

maškarní. 
Kdo přijde v oblečení ve sty-

lu 30. let minulého století má 
totiž vstupné zdarma.

Ale také k ostatním je výše 

vstupného milosrdná, zaplatí 
pouhých 50 Kč.

Pořadatelé slibují, že na 
party rozhodně nebude  
prohibice.

Nejstarší český DJ se synem na párty  
ve stylu 30. let na Koupáku
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Ustoupí parkovišti 
orná půda?

Přiznejme si, že žijeme  
v konzumní společnosti,  
v níž se stalo standardem mít 
elektroniku, počítač, hezkou 
koupelnu a samozřejmě také 
auto. Zlenivěli jsme. Někteří 
z nás neudělají krok navíc, 
všude si dojedou autem. 
Musíme tedy řešit i problém 
parkování.

Tímto tématem se zaobírá 
samospráva města již několik 
let. Je také bodem snad všech 
volebních programů. Kromě 
nepohodlí obyvatel nedo-
statečný počet parkovacích 
míst ohrožuje i bezpečnost. 

Například požární vozy,  
ambulance či popelářské vozy 
mají v  ulicích lemovaných 
zástupy osobních vozů co 
dělat, aby projely. 

Stále častěji se mluví o vy-
budování odstavné plochy  
v lokalitě „Na Výsluní“.  

Na webu města si můžeme 
najít i dokumenty, které se tý-
kají realizace tohoto záměru. 
Naskýtá se otázka, zda je to 
jediná možná varianta. 

Žádná varianta nebude 
dokonalá, protože vždy bude 
znevýhodňovat nějakou sku-
pinu řidičů, či v sobě ponese 
určité technické nebo finanční 
překážky. Ale o žádné jiné 
variantě se doposud s obyvateli  
Neratovic nediskutovalo.

Jsem též majitelkou plecho-
vého přítele, ale i přesto ne-
jsem přesvědčena o správnosti 
jediného nabídnutého řešení. 
Vadí mi, že se ve městě stále 
častěji povoluje parkování na 
chodnících. Vadí mi, že mizí 
klidové zóny ze sídliště. Vadí 
mi, že se kvůli naší pohodl- 
nosti zbavíme další orné půdy. 

Proč musíme využít pro re-
alizaci odstavné plochy nej- 
jednodušší a nejrychlejší vari-
antu, která nás opět ochudí  
o další klidovou zónu, zhorší 
bezpečnost dětí u jednoho  
z dětských hřišť? Nestálo by 
za to zamyslet se nad nějakou 
další možností? 

Systém parkování řeší každé 
město po svém pomocí vy-
hlášek či nařízení. V Nera-
tovicích se však žádný nový 
systém zatím nevyzkoušel, ani 
se nezkouší.

Nechci uvádět žádná čísla 
nebo tabulky zemědělských 
statistik, ale jen připomenout, 
že denně ubývá v naší repub-
lice přes deset hektarů orné 
půdy.

Přitom zábor na fotovolta-
ické elektrárny, parkoviště, 
nákupní centra, developerské 
projekty apod. často nepocho-
pitelně postihuje ty nejbonit-
nější lokality a podnikatelské 
subjekty se neštítí budovat  
na nejkvalitnější půdě. 

Mysleme na své děti, zkusme 
pohlédnout více do budouc-
nosti. Uvědomme si, že 
každý zábor orné půdy má 
potenciální negativní dopad  
na životní prostředí. 

Společnost, která ničí půdu, 
ničí sama sebe. Udělejme 
vše pro to, abychom v tom 
nepokračovali. 

Ing. Michaela Landová

Parkoviště  
Na Výsluní je 
nešťastné řešení

Jistě už víte o záměru radnice 
vybudovat v poli za sídlištěm 
Na Výsluní rozsáhlé parko- 
viště pro 200 automobilů. Ne-
jen já, ale i další myslící lidé 

považují tento záměr za krajně 
nedomyšlený a nešťastný. 

Problém s parkováním by se 
měl řešit komplexně, tj. vypra-
cováním generelu dopravy. 
Nelze oddělovat problémy  
s parkováním od řešení 
celkové dopravní situace  
ve městě. Je nezbytná důklad-
ná analýza současného stavu. 

Řešením, která se osvědči-
la ve městech v zahraničí,  
je upřednostňovat levnou hro-
madnou dopravu – pak lidé 
dají přednost vlakům a auto-
busům. (Pokud bude většino-
vou dopravou Nerabus za 64 
korun denně, pak každý raději 
sedne do auta.) 

Další řešení je parkování 
v jednosměrkách či slepých 
ulicích, kde lze ještě parko-
vat, aniž by bylo nutné stavět 
další a další parkovací místa  
na úkor zeleně, chodníků  
a úrodné půdy. 

Dále si lze vzít příklad  
z jiných měst, kde používají 
systém levných rezidenčních 
karet pro občany s trvalým 
bydlištěm a dražších abonent-
ních karet pro podnikatele. 
Chceš parkovat, zaplať si. 

Nikdo přece nemůže poža-
dovat po městě, aby pro auto-
mobilisty plýtvalo financemi 
na další a další parkovací místa 
a tím ochuzovalo jiné skupiny 
obyvatel o potřebné služby. 

Možností, jak ovlivnit par-
kování ve městě je i rozvoj 
cyklodopravy. Velmi nákladné 
řešení je výstavba parkovacích 
domů. 

Proč je výstavba nového par-
koviště nešťastná? 

Nejenže zničí dva hektary 
úrodné půdy, která bude mít 
v blízké budoucnosti cenu zla-
ta, ale zhorší životní prostředí 
obyvatel domů Na Výsluní. 

Lidé zde budou dýchat 
mnohem víc nebezpečného 
benz(a)pyrénu z výfukových 
plynů než povolují normy – je 
silně rakovinotvorný a může 
způsobit deformace plodu 
před narozením, stejně ne-
bezpečný je i mikroskopický 
prach, který způsobuje nejen 
onemocnění průdušek, ale  
i rakovinu plic. 

V oblasti se zvýší hladina 
hluku, a to hlavně v noci, kdy 
prostor mezi paneláky zesiluje 
a odráží zvuky. 

Auta projíždějící trvale mezi 
domy ohrozí chodce, a to 
hlavně děti, které si zde do-
posud bezpečně hrály. Nikdo 
zde nebude v bezpečí před 
projíždějícími auty. Už nebude 
možné nechat chvíli děti bez 
dozoru nebo je dokonce pustit 
ven hrát si samotné. 

Ve dne v noci zde budou pro-
jíždět auta. Sníží se ceny bytů, 
lidé se budou snažit odstěho-
vat se do zdravějšího a bez-
pečnějšího prostředí. 

Nejde o to, zda lidé jsou nebo 
nejsou pro parkoviště, ale zda 
je možné prosazovat zájem 
jednotlivců na úkor zdraví a 
bezpečnosti tisíce obyvatel 
Výsluní.  

Připravujeme petici, aby se 
mohli obyvatelé sídliště bránit.

Mgr. Anna Spěváčková

Mlékojedští  
dostali vánoční 
dárek od města

Dva dny před Vánoci  
se u restaurace Terasa obje-
vil elektromechanický vý-
suvný sloupek, aby zamezil 
vjezdu motorových vozidel  
na železniční most. 

Zároveň byly přisunuty  

ke sloupku betonové zábra-
ny. Bohužel je toto místo  
na vrcholu stoupání a ještě 
v zatáčce. Betonové zábra-
ny byly v takové blízkosti,  
že projíždějící cyklista musel 
seskočit a opatrně se protáh-
nout, aby nezavadil šlapkou.

Projížděla jsem místem na 
koloběžce ve chvíli, kdy toto 
opatření bylo čerstvě nainsta- 
lováno. Také jsem seskočila 
a opatrně se protáhla kolem 
sloupku. Bála jsem se, že 
sloupek vezmu řidítky a budu 
první, kdo se tam rozbije.

Než jsem se k večeru vrace-
la, nějaký zdatný jedinec 
posunul betonové zábrany 
tak, že jsem již bez problému 
projela. Později někoho beto- 
nová zábrana iritovala ještě 
více, další den se již válela pod 
kopečkem u plotu restaurace 
Terasa.

Myslím si, že by se našla  
i jiná a levnější řešení jak 
trestat neukázněné řidiče  
a občany. Takto jsou potrestaní 
všichni, kteří bydlí na pravém 
břehu Labe, bez ohledu zda 
jsou ukáznění či ne. 

Až bude chtít ukázněný 
občan využít sběrné surovi-
ny nebo poněkud vzdálený 
sběrný dvůr, bude mít prob-
lém projet s kárkou. Stejně na 
tom bude rodina s kočárkem 
pro dvojčata nebo cyklista  
s cruiserem. Do chvíle, než 
tuto situaci vyřeší opět nějaký 
zdatný svalovec.

Ing. Michaela Landová

Názory našich čtenářů nemusí 
vyjadřovat názor redakce.  
Dopisy jsou redakčně kráceny.

Dopisy zasílejte na e-mail:  
redakce@neratoviny.cz. Uzávěr-
ka dopisů do příštího čísla je  
12. února 2015.

DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ
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Aktivita Neratovice již  
v loňském roce uspořádala 
dvě veřejné besedy. Na ně 
chce navázat větší počtem 
veřejných besed v tomto 
roce.

Chceme zvát hosty, kteří 
by mohli být zajímaví pro  
neratovickou veřejnost, stejně 
jako hosty, kteří mají co říci  
k důležitým tématům současné 
doby. A občas prostě jen  
sezvat besedu na aktuální téma 
s řečníky z řad neratovických 
obyvatel.

První z těchto besed se bude 
konat v pondělí 26. ledna 
od 18:00 v Jazzovém klubu 

Společenského domu a bude 
na téma Islám, islamismus  
a islámský terorismus.

Toto téma je v současné době 
významné zejména v kontex-
tu vzestupu Islámského státu 
v Iráku a v Sýrii, stejně jako 
vraždy redaktorů francouz- 
ského satirického časopisu 
Charlie Hebdo.

Otázka muslimské imigrace 
do Evropy je předmětem 
mnoha debat, které mimo jiné 
vyprovokoval návrh vedoucích 
představitelů Úsvitu přímé 
demokracie na bojkot kebabu 
či venčení prasat u mešit.

Česká veřejnost, zřejmě  

i díky velmi malému počtu 
muslimů žijících v naší zemi 
oproti jiným evropským 
zemím, má o islámu či charak-
teru různých forem islamismu 
či džihádismu jen velmi malé 
povědomí.

Beseda by měla na jedné 
straně přinést základní infor-
mace týkající se islámu jako 
náboženství a hlavně islamis-
mu jako politického směru, ale 
také dát účastníkům besedy 
prostor vyjádřit své názory  
či klást otázky, na které marně 
hledají odpovědi v českých 
médiích.

Občerstvení zajišťuje restau-
race  Mexikáno.

VEŘEJNÁ BESEDA:
Islám, islamismus  
a islámský terorismus

foto: Voyou Desoeuvre
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pondělí 19. ledna
19:00 Městské kino
Návrat blbýho a blbějšího
film, 80 Kč

úterý 20. ledna
9:00 Společenský dům
Zimní pohádka
divadlo, 50 Kč 

19:00 Městské kino
Návrat blbýho a blbějšího
film, 80 Kč

středa 21. ledna
19:00 Městské kino
96 hodin: Zúčtování
film, 120 Kč

čtvrtek 22. ledna
19:00 Městské kino
96 hodin: Zúčtování
film, 120 Kč

pátek 23. ledna
19:00 Společenský dům
Maturitní ples GFP
150/100 Kč

20:00 Koupák
Cirkus Industry narozeninová  
DJs & MC Party
50 Kč

sobota 24. ledna
Turistický výlet Kokořínskem
pořádá Klub českých turistů 

15:00 Městské kino
Winx Club - v tajemných  
hlubinách
film, 90 Kč 

15:00 Hasičárna Mlékojedy
Guláš Open 2015
soutěž, 100 Kč/50 Kč

18:00 Restaurace U Jezera, Zlonín
Tancovačka Standy Tatara
dechovka, 100/120 Kč

19:00 Městské kino
Hodinový manžel
film, 100 Kč

19:00 Společenský dům
Reprezentační ples  
města Neratovice
190 Kč

Restaurace U Stejskalů
Vodácký bál

neděle 25. ledna 
15:00 Společenský dům
Dětský karneval
60 Kč 

pondělí 26. ledna 
18:00 Jazzový klub SD
Islám, islamismus a islámský 
terorismus
veřejná beseda, vstup volný

19:00 Městské kino
Hodinový manžel
film, 100 Kč

úterý 27. ledna 
19:00 Městské kino
Pohádkář
film, 90 Kč

středa 28. ledna 
19:00 Městské kino
Okno do dvora
film 90 Kč/50 Kč

čtvrtek 29. ledna 
15:00 Městské kino
Babovřesky 3
film, 50 Kč 

19:00 Městské kino
Babovřesky 3
film, 130 Kč

20:00 Společenský dům
Meditace s Jiřím Mazánkem
99 Kč/130 Kč

pátek 30. ledna 
19:00 Terasa
Karyna
zábava, vstup volný

sobota 31. ledna 
9:00 Sportovní hala
Turnaj v sálovém fotbalu 

15:00 Městské kino
Splněná přání
pásmo pohádek, 50 Kč 

19:00 Zimní stadion
HC Buldoci - HC Cvočkaři  
Hořovice  
lední hokej, 30 Kč 

pondělí 2. února 
19:30 Společenský dům
Talk Show Jana Krause a Matěje 
Rupperta
360 Kč/290 Kč

sobota 7. února
10:00-18:00 Lobkovický zámek
Masopust
vstup volný 

20:00 Koupák
Tři sestry Banditos a Theron
rockový koncert

pondělí 9. února 
18:00 Společenský dům
Medium Loci
vernisáž, vstup volný

čtvrtek 12. února 
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

pátek 13. února
20:00 Koupák
Gangsta swing party ve stylu  
30. let
50 Kč/zdarma

sobota 14. února 
19:00 Zimní stadion
HC Buldoci - SK Velc Žilina
hokej, 30 Kč 

neděle 15. února 
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

pondělí 16. února 
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

20:00 Oskar club
Na stojáka live
stand up comedy show, 250 Kč

pátek 20. února 
Společenský dům
Maturitní ples OA Sova

19:00 Terasa
Karyna
zábava, vstup volný

sobota 21. února
20:00 Koupák
Merkur party

neděle 22. února
Městské kino
Michal Nesvadba

úterý 24. února
20:00 Společenský dům
Zdeněk Vřešťál Trio
koncert, 100/130 Kč

středa 25. února 
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

čtvrtek 26. února 
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

sobota 28. února
20:00 Koupák
Porno Bazookas
koncert

čtvrtek 5. března 
20:00 Společenský dům
O5 & Radeček
koncert, 149 Kč/169 Kč

pondělí 9. března 
20:00 Společenský dům
Hanging Hearts (USA)
koncert 120 Kč/150 Kč

 pro děti  pro důchodce   sport

Pořádáte akci v Neratovicích? 
Napište nám o ní včas 
na redakce@neratoviny.cz.

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?M I R A V O S E N Á M L O K L

Á V O R O B E U O K S L A E V

P Á A V L E I L Í C K N V Á O

D V L O K Š F U Ň I S Á K K A

Č O Z H O E E K Á N E D S S O

Á C A C S N R I K Ž A R Í Š H

K R J Á T E T I C E V A N Ě É

C E E K E B O N I D O Ž U T K

I V D L L A V O T Á K N L J C

V T N A E D A L E L Y Í S O A

O Č O K C R Í O J M R T Ý V L

K N T S K A N K O Ý A M V O A

Š B O A Á V L E K Č S A A N P

Y N U N E D O K R A A T N L O

B P R Á C E P V I C M Ú Z K Á

Osmisměrka: Najděte názvy 24 neratovických ulic. Zbývající 
písmena po řádcích tvoří tajenku. Kdo zašle správné řešení  
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz jako 
první, obdrží cenu v podobě zajímavé knihy.

autor: Vladimír Dvořák

Už téměř 20 let pořádají  
neratovičtí příznivci dechovky 
tancovačky v Restauraci  
U Jezera ve Zloníně.

Převážně seniory sváží  
autobus z okolních obcí, který 
v Neratovicích zastavuje hned 
na třech místech.

Nejbližší tancovačka, na které  
k tanci i poslechu hraje kapela  
pod vedením Stanislava  
Tatara, se bude konat v sobotu 
24. ledna.

Tancuje se od šesté do desáté 
hodiny večerní.

Zastávky autobusu: 17:05 
Větrušice, 17:10 Tišice, 17:15 
Chrást, 17:25 Kostelec nad 
Labem, 17:35 Neratovice  
u Finančního úřadu, 17:40  
U Vojtěcha. Autobus pak nově 
staví také na Kojetické naproti 
poliklinice. Časy odjezdů jsou 
přibližné.

Vstupné je 100 Kč, s cestou 
autobusem 120 Kč.

Tancovačka Standy Tatara
Senioři vyrážejí na dechovku do Zlonína

Přijďte se přesvědčit, že i cvičení může být příjemné.

Potřebujete shodit vánoční kila?

Najdete nás na adrese 28.října 1352, 1.patro, Neratovice, mobil  777 225 955, www.studiobailando.cz

Od ledna Vás zveme do našeho studia v nových moderních prostorách,  
kde Vám pomůžeme zdokonalit Vaší postavu. 

Zaměřujeme se na obnovu kondice, tvarování postavy, odbourávání celulitidy  
a hubnutí za pomocí speciálních strojů.  

Cvičení jsou vhodná pro klientky jakéhokoliv věku a to i s minimální fyzickou zdatností.  

7 000 výtisků se zdarma 
distribuuje do domácností  
v Neratovicích a Libiši,  do vy-
braných kaváren a restaurací.
INFO: www.neratoviny.cz/inz
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Alfred Hitchcock byl ve svém 
podivínství naprostý originál 
mezi hollywoodskými fil-
maři. On a ještě mistr Kubrick 
proměnili každý komerční 
projekt v umělecké dílo. 

Je to i případ filmu z roku 
1954 Rear Window, v českém 
výstižném překladu Okno 
do dvora, ve kterém si režisér  
za 112 minut vystačí s jediným 
prostorem cihlového bytu  
a jeho periferního okolí.  

Fotograf Jeff s nohou  
v sádrovém krunýři (James 
Stewart) se zabavuje výhledem 
na dvůr s průhledem na ulici  
a především do oken  
protějšího domu. 

Jeho nemohoucnost z něj 
dělá poněkud úchylného po-
zorovatele intimních osudů 
sousedů až do chvíle, kdy  
dojde k přesvědčení, že se stal 

svědkem vraždy. 
Na rozdíl od přítele de-

tektiva uvěří jeho „paranoi“ 
Jeffova krásná přítelkyně 
(Grace Kelly) a my po-
chopíme, proč si monacký 
kníže vybral tuto herečku  
za manželku. 

Hitchcock pracuje mistrně 
s dějem, dialogy, světlem, ex-
pozicí, napětím, ale především 
s herci. Grace Kelly je sama 
o sobě fenoménem tohoto 
thrilleru. 

Jeho film ovšem není z to-
hoto světa. Je ze světa, který 
již odvál čas. Jeho plynutí lze 
přirovnat k pískovým hodinám 
neodvratně směřujícími k dra-
matickému konci. 

Film uvidíte ve filmovém klu-
bu Městského digitálního kina 
ve středu 28. ledna. Promítání 
filmu přístupného od 12 let 
začíná v 19:00. Pro členy  
Filmového klubu je vstupné  
50 Kč, pro ostatní 90 Kč.

Ivan Fried

Okno do dvora
Voyerská detektivka Alfreda  
Hitchcocka v Městském kině
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Na první jarní den, tedy  
21. března, chystá Aktivita 
Neratovice velký bubenický 
kruh na znamení příchodu 
jara.

Bubenický kruh je skvělá 
zábava pro každého bez ohle-
du na věk či hudební talent.

Všichni účastníci si budou 
moci zapůjčit buben nebo jiný 
bicí či perkusní nástroj.

A za pomoci facilitátora, 
což je vlastně takový dirigent 
bubenického kruhu, i když 
velmi specifický, společně  
hrají.

Je to úžasný zážitek vhodný 

pro všechny věkové kategorie. 
A to je přesně to, v co Aktivita 
Neratovice doufá, totiž že se 
do bubnování zapojí jak děti, 

tak dospělí.
Bližší informace v příštím vy-

dání Neratovin a facebookové 
stránce Aktivita Neratovice.

Aktivita Neratovice chystá…
Poslední únorový týden 
chystá Aktivita Neratovice 
druhou letošní besedu. 

Hostem bude reprezentační 
veslař, stříbrný olympionik, 
vítěz světového poháru a troj- 
násobný medailista z Mistrov- 
ství světa Ondřej Synek.

Tuto besedu bude Aktivita 
pořádat ve spolupráci s místní 
firmou Allivictus, jejichž pro-
dukty Ondřej Synek zastupuje.

Přesný den, čas a místo 
konání ještě upřesníme  
v příštím čísle Neratovin, 
případně na našem webu.

Vítání jara – velký bubenický kruh

V neděli 25. ledna se  
ve Společenském domě 
koná tradiční Velký dětský 
karneval.

Každoročně přichází na tuto 
oblíbenou dětskou akci tři  
až čtyři stovky dětí.

Děti se mohou těšit, že  
si zatančí na písničky, které 
bude pouštět DJ Zdeněk 

Vranovský, stejně jako na celou 
řadu zábavných soutěží o ceny.

Soutěžit se ale bude také  
o nejlepší masku.

Karneval se koná ve Starém 
velkém sále Společenského 
domu, takže vchod je stejný 
jako do Městského kina.

Vstupné je 60 Kč a karneval 
začíná v 15 hodin.

SPOLEÈENSKÝ DÙM NERATOVCE

VÁS ZVE

V NEDÌLI 25.LEDNA 2015 od 15.00 hodin

NA 

uvádí DJ Zdenìk Vranovský

VELKÝ SÁL SPOLEÈENSKÉHO DOMU

(vchod kinem)

Vstupné 60,- Kè

VELKÝ DÌTSKÝ KARNEVAL

DÌTSKÁ DISKOTÉKA, 

SOUTÌŽE O CENY
Skupina Neřež patří k pravi-

delným hostům Jazzového 
klubu Společenského domu. 

Neřež svou tvorbou  
pokračuje v odkazu Zuza-
ny Navarové a její skupiny 
Nerez, ve které působili 

Zdeněk Vřešťál i Vít Sázavský.  
Kapela dále vystupuje i jako 
doprovodná skupina Marie 
Rottrové.

Zdeněk Vřešťál, Vít Sá-
zavský a baskytarista Filip 
Benešovský zahrají v úterý  

24. února výjimečně v pros-
toru akusticky kvalitního 
Malého sálu Společenského 
domu. Vstupné je v před-
prodeji 100 Kč, v den koncer-
tu 130 Kč. 

Koncert začíná ve 20:00.

Přední folkový písničkář Zdeněk Vřešťál 
vystoupí ve Společenském domě

Beseda s Ondřejem Synkem

Obchodní zastoupení

foto: Allivictus

foto: Bubnujeme.cz
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