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Vloni v Neratovicích vzrostl počet
nalezených injekčních stříkaček
Nestátní nezisková organizace Semiramis o. s. v Neratovicích pracuje formou
terénního programu s uživateli drog.

Vedle sběru odhozených
stříkaček patří mezi její stěžejní náplň výměnný program
injekčních stříkaček.
Jeho význam spočívá ve
snižování rizik spojených s nitrožilní aplikací drog. Snižuje
se riziko přenosu vážných infekčních chorob, zejména pak
hepatitidy typu C, jak mezi
drogově závislými, tak na ostatní obyvatele města.
V loňském roce došlo
v Neratovicích poprvé od
roku 2009, kdy tu Semiramis
o. s. začal působit, k nárůstu
počtu nalezených injekčních
stříkaček. Semiramis o. s.
stříkačky nejen sbírá, ale také

Ani za milion: Inteligentní komedie
s Kuklovou a Vašinkou v hlavních rolích

foto: Semiramis o.s.
eviduje, včetně míst nálezu.
Nejrizikovější lokality jsou
v okolí herny X5 a v okolí
nedaleké lékárny v Tylově
ulici.

Nitrožilním
uživatelům
drog vyměnili terénní pracovníci Semiramis o. s. v roce
2014 přes 6 tisíc injekčních
stříkaček.
pokračování na straně 2

Hitem letošní divadelní
sezóny bude zřejmě krimikomedie Ani za milion. Po
bratislavské premiéře ve studiu
L + S Milana Lasici převzalo
tuto inteligentní komedii již
několik pražských renomovaných divadel.
Autoři Michaela Doležalová
a Roman Vencl jsou moravští
herci a divadelníci s širokým
rozptylem činnosti od režie
přes scénickou tvorbu až po
choreografii. Je úsměvné, že po
svém partnerském rozchodu
napsali svou jasně nejúspěšnější komedii.
Co má společného zpustlý
strážce majáku s madam z nejvyšší francouzské společnosti?

No přece vůbec nic! Přesto
spolu stráví den a noc na bohem zapomenutém místě. Bojují o holý život a mají společné
tajemství, které navždy spojí
jejich životy.
Michaela Kuklová a Marcel
Vašinka skvěle využívají svou
hereckou příležitost.
V této brilantní detektivní
komedii je všechno jinak, než
se zdá a jisté je jen to, že za humornými situacemi se ukrývá
vrah…
Nenechte si ujít komedii Ani
za milion ve čtvrtek 26. března
v Malém sále Společenského
domu Neratovice. Vstupné
je 189 Kč.
Ivan Fried

Rebelka mezi českými ekonomy docentka Ilona
Proti výstavbě parkoviště
Na Výsluní už probíhá petice Švihlíková bude hostem besedy v Neratovicích
Sdružení občanů Neratovic v čele s Annou
Spěváčkovou již zahájilo
sběr podpisů pod petici
proti výstavbě parkoviště
místo pole za ulicí
Na Výsluní.
Na výstavbě parkoviště
jim kromě záboru půdy
vadí hlavně nebezpečnost
příjezdové
komunikace,
narušení
klidové
zóny,
zhoršení kvality ovzduší

v této lokalitě atd.
Dobrovolníci, kteří by chtěli podpisy sbírat, se mají
ozvat přímo Anně Spěváčkové
na tel. číslo 775 988 356.
Petiční archy jsou k dispozici i ve večerce “U Pabyšky”
v suterénu u vchodu domu
Na Výsluní 1302.
Podle našich informací je
již nasbíráno kolem 200 podpisů.
Pavel Šanda

Nová plicní ambulance v Neratovicích?
Zastupitelstvo města Neratovice na svém zasedání
4. února projednalo žádost
MUDr.
Janky
Březinové
a MUDr. Jána Dindoše o koupi městského pozemku za
domem číslo 1021, kde sídlí
poliklinika.
Záměrem obou lékařů je
vybudovat na tomto pozemku přízemní budovu zhruba
o rozměrech nedaleké lékárny,
která by sloužila jako zdravotnické zařízení se zaměřením
na plicní medicínu.
K záměru je vedla skutečnost,

že současná ordinace v domě
1021 je pro moderní ordinaci
nevyhovující. Nelze zde umístit moderní přístroje, jejichž
využitím chtějí poskytovat
vysoce kvalitní zdravotní péči.
Zastupitelstvo města prodej
pozemku schválilo, čímž dalo
zelenou dalšímu postupu
v podobě projektu a žádosti
o stavební povolení.
Neratovice se tak mají šanci
dočkat kvalitní plicní ordinace.
Pavel Šanda

Velmi zajímavého hosta
pozvala Aktivita Neratovice na v pořadí třetí
letošní besedu. Bude jím
ekonomka doc. Ing. Ilona
Švihlíková, Ph.D.

Ta patří mezi angažované
české akademiky, poté co se
proslavila především svou
nekompromisní kritikou ekonomické politiky vlády, které
předsedal Petr Nečas.
V mediálním prostoru má za
sebou řadu vystoupení v televizních i rozhlasových pořadech. Je oblíbenou řečnicí na
rozličných fórech a debatách.
Účastníky je oceňována mimo
jiné za svoji schopnost mluvit o složitých ekonomických
otázkách srozumitelně.
Její ekonomické myšlení je
vzdálené českému hlavnímu
ideologickému proudu. Naopak je inspirována lidmi,
jako byl vynikající sovětský
ekonom Nikolaj Kondratěv,
pronásledovaný
tehdejším
stalinským režimem, ale také
například laureát Nobelovy
ceny za ekonomii americký
profesor Joseph Stiglitz.

Je autorkou několika knih,
které nacházejí čtenáře nejen mezi odborníky, ale také
u široké veřejnosti. Patří mezi
ně její prvotina „Globalizace a
krize: Souvislosti a scénáře“, ve
které jde po stopách původu
velké finanční krize, která postihla zejména západní ekonomiku po roce 2008.
Nejen svoji nejnovější knihu „Přelom: Od velké recese
k velké transformaci” s sebou přiveze také do Neratovic. Ilona Švihlíková bude
po skončení besedy své knihy
také podepisovat.

Můžeme se tedy těšit na
velmi zajímavé povídání,
ve kterém se nepochybně
bude autorka věnovat nejen tématům svých knih, ale
také aktuálním otázkám, jako
jsou nedávné volby v Řecku
a jejich dopad na eurozónu
a Evropskou unii.
Samozřejmě
zodpoví
také jakékoliv jiné otázky
návštěvníků. Do kalendáře
si tedy můžete napsat: „Úterý
3. března od 18:00 v Jazzovém
klubu Společenského domu.“
Pavel Šanda
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Jak využíváte webové stránky města?
Honza, 26 let
student informatiky

Simona, 29 let
prodejce zájezdů

Web města jsem použil jednou. Hledal jsem adresu, na
kterou posílat poštu těm, kdo
mají nahlášen trvalý pobyt
na úřadě, ale nenašel jsem
ji. Bylo tam několik různých
adres úřadu, ale kterou z nich
použít pro tento účel se mi
zjistit nepodařilo.

Web města se mi používá
dobře, využívám jej asi tak
jednou týdně. Hledám tam
kulturní akce, které se dějí.
To je asi všechno, protože nic
jiného tam moc není.

Libuše, 58 let
státní zaměstnanec
Na web města se koukám,
většinou si tam informace
najdu, ale stalo se mi také,
že jsem se v něm nedokázala
orientovat. Tak jsem volala na
úřad a úřednice mě navedla.
Hledala jsem informace
během povodní. Jinak pravidelně čtu zápisy ze zastupitelstva a rady města, což se dá
najít celkem bez problémů.

Martina, 41 let
na rodičovské dovolené
Na webu města hledám informace ohledně zdravotnictví, kultury a některých sportovních utkání.
Většinou informace najdu.
Stránky jsou celkem přehledné. Snad by jen mohly být
častěji aktualizované.
Nedávná informace o tom,
že nepoteče teplá voda, tam
byla včas, takže myslím, že to
je v pořádku.

Katka, 23 let, studentka
Web města nepoužívám
vůbec, protože si ty informace, které mě zajímají,
vyhledám jinde, například
na Neratovinách, na webu
Společenského domu, na
webu knihovny.

Ondřej, 30 let, řemeslník
Web města využívám jen
zřídka, když hledám nějakou
akci nebo kino, ale jinak se
moc neinformuju.
Informace se mi tam nehledají snadno, ale nakonec je
vždycky nějak najdu.

Zdeněk, 35 let, manažer
Na web města jsem se
podíval jednou, když jsem
hledal nějaké informace
o sportu. Toho ve městě moc
není.
Jsou tu snad jen šachy,
fotbal, judo. Hokej pod
město nepatří. Informace
o sportu jsem nenašel žádné.
Skateboarding tu snad už
vůbec není, zrušil se skatepark a přitom děti by chtěly
jezdit na skateboardu.
Město málo podporuje
mladé lidi, proto teď chodí po
městě, kradou a hulí, a nedělají nic pořádného.

Bohdan, 62 let, projektant
Na web města chodím minimálně. Jen když hledám kulturu, tak přes web města přejdu na web Společenského
domu.
Dovedl bych si představit
stránky graficky hezčí a přehlednější, ale jelikož nejsem
ajťák, tak to nedovedu přesně
definovat.

Vloni v Neratovicích vzrostl počet
nalezených injekčních stříkaček
dokončení ze strany 1

Ze 78 klientů bylo 37 nitrožilních uživatelů. Jejich
věkový průměr byl 31 let.
Vedoucí programu Ondřej
Šulc to přisuzuje tomu,
že mladší uživatelé často
podceňují svůj problém a
z počátku drogy užívají spíše
šňupáním či kouřením, zatímco starší drogově závislí své
zdravotní a jiné problémy pociťují mnohem silněji.
Podle
jeho
dosavadní
zkušenosti jsou uživatelé
tvrdých drog, v Neratovicích
téměř výhradně pervitinu,
z různých sociálních vrstev.
Nejdůležitějším faktorem,
který zvyšuje pravděpodobnost drogové závislost, jsou
vztahy v rodině a její
funkčnost, zatímco její materiální zajištění prakticky
nehraje roli.
Drogově závislé, se kterými
Semiramis o. s. pracuje, lze
rozdělit do dvou skupin. Jednu
tvoří ti, kteří se ozývají sami
a vyhledávají pomoc.
Druhou pak tvoří ti, které
Semiramis o. s. přímo vyhledává v ulicích města.

Příští veřejné
zasedání
zastupitelstva
města se koná
18. března
od 16:00
ve Společenském
domě.

koberce / PVC / vinylové
podlahy / plovoucí podlahy
dřevěné podlahy
Masarykova 653
naproti České spořitelně
tel: 602 346 144
info@kato96.cz
www.kato96.cz

SLEVA 3 % S TÍMTO KUPONEM
P LAT Í D O KO N C E B Ř EZN A

www.neratoviny.cz

Poradenství lidem, kteří
mají podezření, že člen jejich
rodiny je drogově závislý, sice
nepatří mezi služby nabízené
terénním programem, který
v Neratovicích funguje, ale
jeho pracovníci rádi poradí,

kam se v takovém případě
obrátit.
Semiramis o. s. dokáže pomoci také uživatelům lehkých
a tzv. tanečních drog, kteří se
na něj obrátí.
Pavel Šanda

Když najdete injekční jehlu
nebo stříkačku...
Nález injekční stříkačky či
jehly je něco, co může potkat
každého obyvatele Neratovic
s dobrým zrakem.
Pravděpodobnost, že byla
použita uživatelem tvrdých
drog, je vysoká. Je tedy třeba
postupovat velmi obezřetně.
Prvním krokem je kontaktovat terénní pracovníky
Semiramis o. s. (728 245 196),
kteří jsou ve městě k dispozici každý čtvrtek, nebo Městskou policii (315 682 607, 315
650 350). Ideální je vyčkat na
jejich příjezd, aby jehlu snadno našli.
Pokud počkat nemůžete,
snažte se popsat místo co
nejlépe. Majitelé chytrých
telefonů mohou navíc místo vyfotit a fotografii zaslat
na
e-mailovou
adresu
streetwork@os-semiramis.cz

nebo MMS na výše uvedené
číslo.
Když je nezbytné se
stříkačkou manipulovat, pak
velice opatrně a s použitím
pinzety či něčeho jiného, co
pinzetu nahradí. Pomohou
i jednorázové rukavice, ale
uchopit ji je třeba co nejdále
od jehly.
Tu pak umístíte jehlou dolů
do pevného obalu, např.
plechovky či PET lahve,
kterou následně v pevné
obuvi sešlápnete tak, aby
z ní stříkačka nemohla
vypadnout. Teprve po té ji lze
vhodit do odpadkového koše.
V případě poranění je
nezbytně nutné vyhledat
okamžitě lékařské ošetření a
řídit se doporučením ošetřujícího lékaře.
Pavel Šanda

Studenti gymnázia rozvíjejí
evropské porozumění
Jsou tomu už více než tři
měsíce, co se uskutečnil
sraz
evropských
studentů v České republice,
a již brzy nás čeká poslední setkání.
Tyto akce jsou pod záštitou projektu Comenius, což
je mezinárodní vzdělávací
kurz, jehož cílem je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi
z různých evropských zemí.
Spolu s naší republikou
se projektu účastní také
Německo, Španělsko a Norsko.
Přestože se poslední setkání
studentů v Německém Lipsku
uskuteční až v březnu,
neotálíme a už pracujeme

na našich prezentacích.
Vlastnosti
zodpovědnost
a skromnost se budeme snažit
zpracovat co nejlépe, abychom
neudělali ostudu České republice.
Na tento výjezd nás pojede
sedm místo obvyklých šesti
a všichni už se moc těší na to,
až potkají své přátele z výjezdů
minulých, u kterých budeme
také ubytováni.
Ještě je před námi spousta
práce, ale věříme, že vše dobře
dopadne a my si budeme moci
užít program, který pro nás studenti z Německa připravili.
Viktor Lebeda, student GFP

Integrovaná střední škola Františka Melichara

Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
326 902 326, 326 904 730, 326 316 907; www.issb.cz; issb@issb.cz
Čtyřleté učební obory
Tříleté učební obory
s maturitou
 Prodavač
 Ekonomika a podnikání
 Truhlářská a čalounická
výroba
 Stravovací a ubytovací
služby
 Strojírenské práce
 Mechanik strojů a zařízení
 Strojní mechanik
 Obchodník
 Krejčí
 Klempířské práce Navštívit nás a prohlédnout si areál školy
ve stavebnictví
můžete kdykoliv po telefonické domluvě

www.facebook.com/neratoviny
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DESÁTÝ HOSPODSKÝ KVÍZ:
Bude Hvězdova pěchota sesazena z trůnu?

Minulý hospodský kvíz
vyhrál tým Hvězdova
pěchota ve složení Martin Hvězda, Pavel Jambor,
Pavel Šanda a Vladimír
Dolanský.

Ve čtvrtek 5. března je
na programu v pořadí
už desátý hospodský kvíz.
Vítězi posledního kvízu
stačilo k prvnímu místu 15
bodů z 27 možných.
To
pro
organizátory
znamená, že musí poněkud
snížit obtížnost otázek a jubilejní kvíz je k tomu ideální
příležitostí.
Týmy lze složit ze 2-4 lidí,
ale výhodnější je samozřejmě
soutěžit v plném počtu.

Kvůli vandalům museli
hasiči v lednu do Labe
Nový rok začal pro SDH
Neratovice 2. ledna, kdy
v 15 hodin vyjíždělo družstvo
Mlékojedy k požáru kontejneru
na odpad v Tišicích.
Druhý výjezd 7. ledna
rovněž v 15 hodin směřoval
k Labi, kde neznámí vandalové
naházeli betonové odpadkové
koše do řeky.
Tento vandalismus se opakoval již poněkolikáté, naposledy na přelomu listopadu
a prosince loňského roku.
U zásahu “dobráci” HZS
Neratovice asistovali.

Hasiči museli vlézt do vody
a na laně těžké betonové koše
vytáhnout. Vandalové tak
hasiče zbytečně zaměstnávají
a ti tak mohou chybět u nějakého zásahu, kde jde opravdu
o lidské životy, jak si oprávněně
postěžoval velitel SDH Neratovice Milan Valášek.
Zbytek měsíce ledna byl
naštěstí vcelku poklidný, proto
se mohli hasiči plně věnovat
kontrole a údržbě techniky
a věcných prostředků požární
ochrany.
Jaroslav Rajchl

Mělnická nemocnice ruší lůžka
Mělnickou nemocnici koncem loňského roku převzala
společnost Vamed Mediterra,
která provozuje také neratovickou nemocnici.
Změna vlastníka se začíná
projevovat už nyní. Nemocnice
ruší desítky lůžek, neboť nemá
dostatek personálu hned
na čtyřech odděleních.
Chybí třicet zdravotních ses-

ter. Ty nemocnici opouštějí
kvůli nízkým platům.
Podle
informací
České
televize došlo i k několika
případům, kdy nemocnice
odmítla převzít pacienta
od záchranné služby.
S nedostatkem nelékařského
personálu se prý potýká také
neratovická nemocnice.
Pavel Šanda

Soutěže Guláš Open 2015
organizované v Mlékojedech
Dámským klubem Bre-berušky se zúčastnilo rekordních 17 borců. Hlavní cenu si
do Prahy odvezl Lukáš Mayer
s „Gulášem klasik.”
Druhé místo získal závodník
z Neratovic, který se přihlásil pod přezdívkou Kulhavý
Orfeus. Při své druhé účasti
na tomto kulinářském závodě
obhájil druhou příčku díky
„Dřevařskému guláši“.
Třetí místo obsadila neratovická závodnice Lída Němcová, která se ve všech ročnících
www.neratoviny.cz

soutěže drží na předních
pozicích. Letos přinesla guláš
pod názvem „Taurus“.
Bramborovou medaili získal
nejlepší z Mlékojeďáků Petr Šolc
se „Sójovým gulášem speciál.”
Právě díky němu a jeho kamarádům do pozdních ranních
hodin zněly hasičskou zbrojnicí
country a bluegrass.
Ceny do soutěže letos věnoval
dámský klub Bre-berušky, Mgr.
Ladislav Židoň, Šolcovi, Ing.
Michal Hampejs, Lada Březinová a Rudolf Kinc.
Michaela Landová

Vítězství v mlékojedském Guláš
Open letos putuje do Prahy

foto: Petr Najmon
Přihlášky družstev posílejte
na email kviz@neratoviny.cz.
Vstupné je 200 Kč za celý tým.
Ceny do kvízu věnují Profoto Vosáhlo, dovozce kvalit-

ních moselských vín OHMS,
Společenský dům, nakladatelství Verbum a hospoda Koupák, kde se také kvíz
od 20:00 koná.
Pavel Šanda

www.facebook.com/
aktivitaneratovice

Besedu na téma „Islám, islamismus a islámský terorismus“ připravila Aktivita
Neratovice na 26. ledna.
Jazzový klub zaplnilo přes
40 návštěvníků.
Hosté z muslimské obce
argumentovali, že negativní
jevy připisované islámu mají
spíše sociální a ekonomické
než náboženské příčiny.
Zdůraznili, že skupiny jako
Islámský stát či pařížští teroristé jsou zločinci, kteří konají
proti zásadám islámu.
Na druhém názorovém
pólu
někteří
návštěvníci zdůrazňovali útlak žen
v
některých
islámských
zemích či neochotu muslimů
v Evropě přizpůsobit se běžným

foto: Petr Najmon
evropským normám chování.
Autor článku jako jeden
z řečníků podotkl, že Česko
se se zatím málo početnou
muslimskou komunitou má
šanci poučit z chyb západoevropských zemí:
„Nesmíme na jedné straně
vytlačovat muslimy na okraj
společnosti a tím vytvářet

podhoubí pro radikální politický islám, zároveň musíme
k radikálnímu islamismu přistupovat stejně jako k jiným
formám fašismu a neplést si jej
s náboženstvím samotným.”
Beseda trvala dvě a půl hodiny a ani tak se nestihlo probrat
vše z tak širokého tématu.

Nejlevnější formát vyjde
350 Kč bez DPH, má velikost
3,71 x 4,15 cm (kód E1). Ten
je vhodný pro krátká textová
sdělení.
Pro místní firmy jsou
oblíbené formáty velikostí
mezi Q2 (čtvrtina strany
na výšku přes dva textové
sloupce) za 1350 Kč bez
DPH a T3 (třetina strany na
výšku přes 3 textové sloupce)
za 2 500 Kč bez DPH.
Inzerce na půl strany přijde
na 6 000 Kč bez DPH.

Šestý inzerát tak může být
úplně zdarma. V případě
opakování inzerátu stejných
rozměrů přijde šestý inzerát
na 50 % ceny.

Pavel Šanda

Proč mít reklamu v Neratovinách?

Neratoviny nabízejí široké
možnosti inzerce. Jsou tištěny
v nákladu přes 7 tisíc kusů
a distribuovány do domácností ve všech částech Neratovic a v Libiši.
Podle ohlasů, které máme
od neratovické veřejnosti, je
čtenost Neratovin opravdu
vysoká. A ke čtení článků,
luštění osmisměrky či k přehledu dění v Neratovicích
se vrací opakovaně.
Reklama je v Neratovinách
nejlevnější ze všech periodik,
které mají obdobný dosah.

Reklamní prostor

Nabízíme širokou paletu
inzertního prostoru různorodých velikostí a jim
odpovídajících cen.
V ceně inzerce je také bonus v podobě možnosti publikování komerčního sdělení
na webové verzi Neratovin,
která má jen přes svojí facebookovou stránku 1237 sledujících z Neratovic a okolí.

Slevový program
Kromě toho nabízíme slevy
za opakování inzerátu.
Abychom inzerenty nenutili do stejně velké reklamy
dokola, řešíme slevu netradičním způsobem.
Sleva je na šestou inzerci
od stejné firmy či osoby. Šestou
inzerci dostanete se slevou
ve výši 10 % z ceny všech
pěti předchozích inzerátů.
Sleva je na inzeráty dle ceníku.

Inzerát vyrobíme
Podnikatelům, kteří si
z jakýchkoliv důvodů nechtějí vyrobit inzerát sami, vyrobíme reklamu na grafické
úrovni běžné pro Neratoviny.

Jak objednat?
Inzerci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Verbum www.verbum.cz.
Na něm najdete i ceník
reklamy,
stejně
jako
na www.neratoviny.cz/inz.
Podklady
pro
tvorbu inzerátu či již hotovou grafiku posílejte na
redakce@neratoviny.cz.
Uzávěrka příjmu inzerátů
do příštího čísla je 3. března.
Neratoviny vycházejí vždy
v půlce měsíce.

www.facebook.com/neratoviny
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Talent jako narozený v kopačkách
Za loňský rok se v anketě Fotbalové asociace České republiky neratovický fotbalista
Josef Gabčo (21) umístil na třetím místě
v kategorii talent roku v sálové kopané.
Hráč SK Olympik Mělník zřejmě zdědil
fotbalové geny po svém otci, bývalém
prvoligovém hráči Josefu Gabčovi starším.
Ptali jsme se jej na otázky všeho druhu, ale
všechny odpovědi dříve či později skončily
u fotbalu.

To je opravdu hodně. Takže
máš stejný styl hry jako tvůj
otec a hraješ na pozici koncového hráče?
Ano, přesně tak. Jsem tam na
střílení gólů.
A jak ses dostal k futsalu?
Vlastně mě k tomu přivedl
trenér Pšovky Pavel Šuba, když
jsem tam hrál za žáky. Začal
jsem v 15 letech. Hrál jsem za
juniorku, kde jsme měli dost
úspěchů. Dvakrát jsme skončili
druzí v republice s Olympikem
Mělník.
Za áčko jsem si zahrál pár
zápasů už v 17 letech. Áčko
hrálo druhou ligu a vždycky
bojovalo neúspěšně o postup
do první ligy. Postup se ale
povedl až vloni.
Ale moc se nám tam nedaří,
máme jediný bod po 17 kolech.
Přestože se týmu nedaří, tak
ty přeci dáváš hodně branek?
Jsem třináctý v kanadském
bodování s 15 góly a pěti asistencemi. Nastřílel jsem tedy
skoro polovinu našich gólů.
Takže ocenění jako třetí největší talent roku si tedy získal
hlavně díky svému střeleckému
umění.
Rozumím
tomu
správně?
Myslím, že hlavně proto,
že jsem vykopal postup do
první ligy. Ale taky jsem hrál
v mládežnických reprezentacích. V reprezentaci do 21 let
jsem byl nejlepší střelec.
Takže hlavně kvůli střelbě
gólů jsem byl šestnáctý v kategorii hráč roku a třetí v kategorii
talent roku.

foto: Dana Šubová
Jak jsi s fotbalem začínal?
Začínal jsem tady v přípravce
v Neratovicích, kam mě přivedl
táta, který v klubu léta hrál. Pak
jsem šel do žáků do Lobkovic,
kde jsem v nějakých deseti
letech hrál s patnáctiletými
kluky. Bylo tam jen družstvo
starších žáků, tak jsem hrál
za ně.
Pak jsem asi tak od dvanácti hrál za Pšovku a pak divizi
za starší žáky ve Staré Boleslavi.
Tam jsi ale nastoupil
i za dorost, že?
Starší žáci i mladší dorost tam
bojovali o záchranu v divizi.
Ve starších žácích se nám to
povedlo a na zápas mladšího
dorostu o záchranu mě vzali
www.neratoviny.cz

trenéři na střídačku.
Ve 20. minutě jsme prohrávali
2:0, ve 30. minutě mě poslali do
hry.
První poločas skončil 2:2. Dal
jsem gól a na jeden přihrál. Ve
druhém poločase jsem přihrál
na další gól. Skončilo to nakonec 3:3, což na záchranu
stačilo, a to jsme ještě po faulu
na mě nedali penaltu.
To je příběh, jak z amerického filmu…
To jo. Pak jsem odehrál pár
zápasů s tátou za chlapy na
Mělníku. Bylo mi tak 16-17
let. A pak jsem šel zpátky do
Neratovic do mladšího a pak
staršího dorostu. První půlku
sezóny jsem dal hodně gólů.
Myslím, že 49.

Několikrát už tu padlo jméno tvého otce. Jak hodně tě
ovlivnil? Pomáhal ti? Hrajete i
podobným stylem, nevadí ti to
srovnání?
Do fotbalu mě nutit nemusel,
ten mě bavil od malička. Ani si
nevzpomínám, jestli mi radil
v dětství, ale později určitě. A
řekl bych, že dobře.
Srovnání mi vůbec nevadí.
A nehrajeme úplně stejným
stylem. On se tak fotbal za ta
léta změnil. Táta vždycky stál
na půlce, tam mu nakopli míč,
on s ním utekl a dal gól. Měl
tvrdou střelu, to mám po něm.
Teď je ten fotbal mnohem
běhavější. Ani střelec už
nemůže jen čekat na finální
přihrávku.
Je to pro mě výhoda, že tátu
ve fotbale znají.
Takže ti prošlapal cestu…
Dá se to tak říct. Teď už ale
hraje krajního záložníka a běhá
po hřišti kolikrát víc než mladí
kluci. Když hrajeme spolu a já
třeba nastoupím do utkání po

zápase ve futsalu, tak hraje spíš
na mě, abych dával góly já.
Pořád má dobrou fyzičku.
Říká se, že to ve fotbale mohl
dotáhnout ještě dál…
Je to tak. Teď to hodnotí tak,
že udělal chybu. Sám říká, že
mu tenkrát sláva stoupla do
hlavy a nedával přípravě tolik,
kolik měl.
Takže i v tomhle tě podporuje,
aby se ti nestalo to samé?
To je jasné. Nechce, abych
udělal stejnou chybu. Vím,
že když hraju první ligu a teď
jsem dostal tu cenu, musím na
sobě pracovat naopak ještě víc,
abych se dostal ještě dál.
Co pro tebe znamená dostat
se dál?
Dostat se do některého z předních týmů, jako jsou Teplice,
Sparta nebo Chrudim. Třeba v
Chrudimi hraje sedm Brazilců,
byli desetkrát za sebou mistry
ligy. Teď jsme s nimi prohráli
1:13. Každoročně hrají Ligu
mistrů, takže nám nedali těch
13 gólů nadarmo.
A co zahraničí? Která liga tě
láká?
Z nejlepších českých klubů
mám mnohem větší šanci
přestoupit do zahraničí. Zrovna tak by mi hodně pomohlo
dostat se do národní reprezentace.
Když bych měl možnost hrát
v zahraničí, tak by se mi nejvíce
líbila ruská nebo španělská liga.
To bys ale musel odejít z Neratovic. Jak se ti tu vlastně žije?
Kdybych dostal nabídku
z Ruska nebo Španělska, tak se
tam samozřejmě přestěhuji.
Ale jinak mám Neratovice
rád, žije se mi tu dobře, mám tu
rodinu a spoustu přátel.
Jediné, co mi vadí, je to, že
pro lidi v mém věku je tu dost
nuda. Diskotéka je tu jenom
jedna a tam nás Romy ani
nechtějí pouštět.
Když chceme jít s partou za
zábavou, musíme jet do Prahy
nebo na Mělník.
Jaké to je hrát proti Brazilcům?
Jsou strašně silní na balonu,
nikdy předem nevíte, co s ním
udělají. Jsou na tom výborně
technicky, ale hrát se s nimi dá.
Ty se ale fotbalem neživíš, že?
Nějaké peníze za to mám, ale
není to tak, že bych měl profesionální smlouvu třeba na 20
tisíc měsíčně. Je to spíš jen na
přilepšenou.

Asi doufáš, že se brzy začneš
sportem i živit, že?
Ano. Proto vlastně dělám
tuhle práci. Mohl jsem jít pracovat třeba do Continentalu,
ale při práci na tři směny bych
dva ze tří týdnů vůbec nestíhal
fotbal.
A čím jsi se vyučil?
Nejsem vyučený.
Chodil
jsem na obor kuchař – číšník
na učilišti, ale po prvním roce
jsem ze školy odešel. Dal jsem
přednost fotbalu.
Všiml jsem si, že hraješ na
turnajích romských družstev za
SK Roma Neratovice …
Máme svůj tým mladých, kde
hraju s kluky z SK Roma, s Davidem Surmajem ze Sparty a
našim kamarádem Tomášem
Kučerou, který hraje druhou
ligu za Kolín. Pak je tu tým
starších hráčů, kde hraje táta,
Martin Demeter, David Surmaj
starší a další.
Na Neratovinách jste přece
psali, jak jsme vyhráli turnaj v Karlových Varech. Jsou
to romské turnaje, ale občas
tam hrají i neromské týmy a
v romských týmech jsou i Češi.
Jsou tyhle turnaje pro tebe
něčím speciální?
Vlastně ani moc ne. Rád si
zahraju, když zrovna nemám
ligový zápas. Hrajeme o prestiž.
Vždycky chceme vyhrát.
Ani zahrát si s tak dobrým
hráčem, jako je David Surmaj,
pro tebe není nic zvláštního?
S Davidem jsem hrál už mnohokrát. Na 3. základní škole
jsme spolu byli ve školním
týmu, který skončil celorepublikově třetí na Coca Cola Cupu.
Takový úspěch měl pak určitě
nějaké výhody ve škole, že?
Ředitelka byla samozřejmě
ráda, škola do té doby tak
velký úspěch neměla. Navíc
jsem soutěžil za školu i v jiných
sportech, třeba ve volejbalu nebo v atletice. Občas nad
námi, kteří jsme takto reprezentovali školu, přihmouřili
oko, ale opravdu jen trochu.
V sedmé třídě jsem propadl,
to jsem se vůbec neučil.
Jak se na to koukáš zpětně?
Víc mě mrzí, že jsem se
nevyučil, ale není všem dnům
konec. Třeba si to ještě doplním
a vyučím se dálkově. Teď se ale
naplno věnuji fotbalu, tak není
čas.

Když jsi byl malý, chodili se
na tebe rodiče dívat, jak hraješ?
Táta moc ne, protože míval
A co tě živí?
zrovna zápasy, takže spíš mamDělám pomocné práce pro ka. Podporovala mě ve fotbale,
město, úklid apod.
ale taky chtěla, abych se učil do
www.facebook.com/neratoviny
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školy. Když jsem byl starší, chodil i táta, děda, celá rodina.
I teď když hrajeme tady
v hale, tak se na mě přijde podívat třeba padesát Romů odsud,
rodina i kamarádi.
Jakému fotbalovému klubu
fandíš?
V naší lize fandím Spartě. Ze
zahraničí se mi líbí Chelsea
a Barcelona.
Kdo je podle tebe nejlepším
hráčem světa?
Mně se líbí Messi. Neymar je
mladý, ten to má ještě před sebou.
A co Ronaldo?
To je taky výborný fotbalista,
ale mně se nelíbí, jak furt brečí.
A z našich?
Rosický je určitě náš nejlepší
fotbalista. Je ale chyba, že nehraje pořád v Arsenalu
v základní sestavě.
Chodíš na fotbal i jako divák?
Jasně, chodím hodně. Třeba
na Spartě jsem se byl podívat
na Davida Surmaje.
Když mám čas, tak se chodím
koukat i na SK Roma. Mně se
líbí, jak hrajou.
A jak si vysvětluješ jejich
loňský sestup?
No protože se hádají a nemají
fyzičku. A kolikrát je poškodil
i rozhodčí.
Ale věřím jim, že zase
postoupí. Teď vylepšili i obranu, která byla jejich slabina.
Dost se zvedli.
Máš kromě fotbalu ještě nějaké koníčky?
Není moc čas. Občas zajdu do
kina, kouknu na něco v televizi,
i když taky většinou na fotbal.
A co třeba hudba?
Poslouchám současnou moderní hudbu, ale nejraději mám
tradiční cikánskou hudbu.
A neříkáš si, že to je spíš hudba pro starší?
Vůbec ne, cikánská hudba nás
baví všechny. Je akce, zapnou
se klávesy a zpívá se. Můj děda
hraje na saxofon v cikánské
kapele.
A jaký sport bys chtěl dělat,
kdybys nemohl hrát fotbal?
Nad tím jsem teda nikdy
nepřemýšlel. Třeba za školu
mě bavilo hrát florbal. Určitě
bych nehrál hokej. To je moc
agresivní sport. Někdo by mě
tam narazil na mantinel a já
bych neudržel nervy a vzal ho
hokejkou. V televizi se mi líbí
americký fotbal.
A co partnerský život? Máš
holku?
Nemám. Ono je to těžké
skloubit s fotbalem. Člověk
je pořád na tréninku nebo na
zápasech, což se samozřejmě
žádné holce nelíbí, když na ni

www.neratoviny.cz

člověk nemá čas a nevěnuje se
jí, jak by si představovala.
Takže máš šanci jen u fotbalových fanynek nebo fotbalistek?
Raději fanynku, mezi fotbalistkami nejsou holky, které by
se mi líbily.
A koukáš i na ženský fotbal?
Pár zápasů jsem viděl, ale
nedá se na to koukat. Oproti
mužskému fotbalu je to hrozně
pomalé.
Jednou budeš mít děti. Když
nebudeš mít syna, ale samé
dcery, povedeš je k fotbalu?
Pro dcery bych si spíš představoval tanec nebo tenis, ale
když budou chtít hrát fotbal,
podpořím je i v tom.
Dal jsi za svoji fotbalovou
kariéru hodně gólů. Který ti
nejvíce utkvěl v paměti?
První, který si vybavím, byl
právě za školu. Mezi dvěma
obránci jsem si zpracoval míč
na prsa a ránou z voleje jsem
ho trefil přesně do šibenice. Ve
futsale jsem dal třeba i gól patičkou.
Už jsme se zmínili o tvých
rodičích, ale máš sourozence?
Mám osmiletou sestru Drahušku. Je o hodně mladší, takže
si spolu moc nehrajeme, ale
rád ji samozřejmě mám. Když
byla malá, tak jsem jí občas bral
s sebou ven, ale teď už to
zvládne sama.
A nemusela podávat míče?
(hehe) Ne, to ne. Teď ale začala hrát sama fotbal za přípravku
SK Roma.
Jak si ceníš trofeje za třetí
místo v kategorii talent roku
ve futsale?
Té si cením hodně. Je to zatím nejvyšší trofej, kterou jsem
získal. Taky jí mám v obýváku,
zatímco jiné trofeje jsou
ve vitríně v mém pokoji.
Takže na nich musíš utírat
prach…
Moje i tátovy trofeje oprašuje mamka. Je hrdá na moje
i tátovy úspěchy ve sportu.
Máme jich oba už docela dost,
většinou za nejlepšího střelce.
Za druhou nejvýznamnější
trofej považuju právě trofej za
nejlepšího střelce Coca Cola
cupu, kterou jsem získal ještě
ve škole.
Pak jsme si ještě chvíli
povídali o fotbale i o společných
známých. Josef Gabčo mladší
se rád pochlubí svými fotbalovými úspěchy, ale i tak působí
skromně až plaše.
Nicméně jsem pochopil,
proč má mezi mladými Neratovičáky tolik přátel, kteří
zprávu o jeho nedávném úspěchu sdíleli na facebooku.
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Na návštěvě v Bailando,
rekondičním centru pro ženy
Přijímám pozvání na otevírací párty rekondičního a
relaxačního centra Bailando. Vstupuji do dveří vedle
obchodu eL´BUNDA, na
schodišti cítím vůni novoty.

foto: Pavel Šanda

Uprostřed místnosti plné
mně neznámých strojů futuristického vzhledu je už připraveno pohoštění, vítají mě
provozovatelé centra manželé
Sedláčkovi.
První stroj, na který zaměřím
svou pozornost, ve mně evokuje pomůcku pro výcvik kosmonautů, ale brzy jsem vyveden
z omylu. Je to lymfatická
drenáž. Oblek, do kterého
nesmíte s piercingem ani prstenem, je rozdělen na mnoho
menších částí, které se postupně nafukují a vyfukují tak,
že rozhýbou lymfatický systém. Něco pro lidi se sedavým
zaměstnáním.
Přicházejí první (podezřele
štíhlé) návštěvnice. Mezitím
vyslechnu malou přednášku
o tom, jak funguje kavitace.
Ultrazvuk způsobí prasknutí
tukové buňky, takto vylitý tuk
se prý spotřebuje ve formě
energie nebo vyloučí játry.
V tom je ovšem zakopán pes.
Zhubnutí o 30 kg jednou velkou
kavitací vám tu neudělají. Játra
by to nezvládla. Přístroj má pomoci s těmi partiemi, na které
ani cvičení nezabírá.
Šest strojů, které vypadají
jako high-tech lůžka, je seřazeno vedle sebe v pořadí, v jakém
je na nich vhodné cvičit. Pokusu o vtip, že jde o cvičení pro
líné, se sice nikdo nezasmál, ale
vysvětlení vyprovokoval.
Cvičení na strojích má prý

své výhody. Hlavně vás stroj
vede a cviky tak provádíte
správně. Stroj na cvičence,
či spíše cvičenku, reaguje, takže
bez přerušování cvičení si
sama mění zátěž. Zvládnou to
i starší lidé či třeba rehabilitující se po nějakém zranění.
Centrum je určeno hlavně
pro ženy se sebou nespokojené,
ať už jim vadí jejich kypřejší
tvary, špatná fyzická kondice
či svalové bolesti při sedavé
práci nebo i při práci fyzické,
která zatěžuje tělo velmi nerovnoměrně, dozvídám se od majitelů.
Potřebám žen je přizpůsoben
také celý interiér. „Ženy se tu
musí cítit příjemně,“ cituji své
hostitele, „žena si po cvičení či
proceduře může posedět, vypít
si iontový nápoj, počkat pohodlně, až kamarádka docvičí.
Nabízíme
také
špičkové
solárko.“
Zatímco
pokukuji
po
masážním systému Rolletic,
který pomáhá odstraňovat
celulitidu, a neodvažuji se
o něm opřít svá nesportováním
těžce zkoušená záda, přítomné
ženy hltají informace o přístroji
zvaném VacuShape.
Neslušně vyslechnu cizí kon-

verzaci o tom, že tento podtlakový pohybový systém v sobě
má běžící pás. Ženu zavřou
do podtlakové komory utěsněné neoprenovou sukénkou,
což zařídí, že se její rozběhlý
metabolismus zaměří na tuky
v těch správných partiích těla.
Jakožto bývalý nejhorší
cvičenec na kurzech jógy pro
důchodce se ptám, proč to
není taky pro muže. Taková
diskriminace! Mužská směna
se ale zvažuje.
Vše tu ale stojí na poradenství.
Jana Sedláčková, která centru
šéfuje, slibuje, že při prvním
příchodu s vámi proberou vaše
cíle a problémy a připraví vám
osobní plán cvičení a procedur.
U některých z nich je dobré
se poradit s lékařem.
Pak se probírá ideální četnost návštěv pro různé případy.
Když slyším, že nechtějí
své zákaznice a jejich peněženky
udolat
dennodenními návštěvami, mám pocit,
že všechny ty drahé aparáty mají
ženám poskytnout rekondici
a relaxaci.
Pavel Šanda
Článek obsahuje komerční sdělení.
Bližší info: www.studiobailando.cz

NAKLADATELST VÍ / TISKÁRNA
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Ptal se Pavel Šanda
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„Ve který knajpě zas bude vyřvávat hévy metal?” Chris Weller´s Hanging Hearts:
V neratovické hospodě
Koupák se 14. března
od 20:00 uskuteční koncertní večer nesoucí název
World Funeral.

Tento, řekněme, pohřební
název nám již dostatečně napovídá, v jakém hudebním
žánru se budou vystupující
hudebníci nejspíše pohybovat.
Přestože bylo na adresu Neratovin kdysi proneseno, že bychom se měli jmenovat spíše
Hospodoviny, jelikož píšeme
pouze o tom, jaké pivo se
ve které knajpě točí a kde bude
zrovna vyřvávat hévy metal,

pravdou je, že koncerty tohoto
žánru nejsou v Neratovicích
v posledních letech zas tak

běžnou záležitostí.
I proto bude tento večer
jistě zajímavou a do jisté míry
výjimečnou událostí.
Ohlášeny jsou čtyři kapely:
Bloody Flesh, Let Them Burn,
Necrosorth a neratovičtí Necnon Mortuss.
Všechny zmiňované kapely
se pohybují na poli death metalu, black metalu, potažmo
žánru zvaného grindcore, a tak
si na své jistě přijdou všichni milovníci ostrých kytar
a hrubých vokálů.
Vstupné činí 60 Kč.
Jakub Horák

Dům Kněžny Emmy
Domov pro seniory
v Neratovicích přijme
všeobecnou sestru
s platnou registrací
Info: Bc. Šárka Kajumová
kajumova@demmy.cz
tel.: 315 630 522

Koncert pro hudební fajnšmekry
Do neratovického Jazzového klubu zavítá v rámci
evropského
klubového
turné americká jazzová
skupina Hanging Hearts
(Zavěšená srdce) saxofonisty Chrise Wellera.

Chris Weller’s Hanging
Hearts byli založeni v roce
2013. Jedná se o dynamické
hudební
trio
věnované
neohroženému
zkoumání
skupinové improvizace.
Jejich hudba překlenuje
mezeru mezi jazzem, rockem
a experimentální hudbou.
Kapela s lídrem Chrisem
Wellerem, hrajícím na tenor
saxofon své kompozice, dále
sestává z Colea DeGenova
na klávesách a Devina Drobky
za bicími.
Zatímco Chris a Cole
vyrůstali v Chicagu, kde začali
hrát profesionálně v jazzových

a bluesových klubech již
v 15 letech, trio bylo vytvořeno
až na Berklee College of Music
v Bostonu, kterou všichni tři
členové absolvovali.
Repertoár tria se skládá
převážně z původních skladeb
Chrise Wellera a z volných
improvizací populárních písní.
„Srovnání s jinými skupinami, které hrají v podobném
stylu, není snadné, protože
tohle je unikátní, možná Sex
Mob, možná Acoustic Ladyland, ale tihle kluci si již
vybojovali své vlastní území,”
napsal ve své recenzi americký jazzový kritik a hudebník
Roger Farbey.
V
Jazzovém
klubu
Společenského domu Neratovice vystoupí v pondělí
9. března od 20:00. Vstupné
je 150 Kč, studenti a senioři
v předprodeji zaplatí 120 Kč.
Ivan Fried

DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

Dá se na občanech
dříví štípat?
Ve středu 21. ledna se v 18 hodin zaplnila hasičská zbrojnice
v Mlékojedech. Na veřejné
setkání s vedením města přišlo přes 50 občanů. V Čechách
se na politiku tradičně nadává. Většinou nejvíce po hospodách. V Mlékojedech však
přes zimní období hospodu
nemáme, a proto možná přišlo
tolik lidí, kteří chtěli vyjádřit
svůj postoj k dění v obci.
V Čechách se demonstruje
jen zcela výjimečně. Veřejné
projevy a veřejná angažovanost je vždycky tak trochu z pohledu našich lidí
nepatřičná. Specifika českého
nesouhlasu je v neúčasti,
v nezájmu.
Není to o občanské neposlušnosti – ta už totiž
vyžaduje symbolicky vyjádřit
svůj postoj, aby byla účinná.
K tomu však nenajdete dost
ochotných lidí – co kdyby si
toho někdo všiml a ještě bych
z toho mohl mít problémy.
Tedy jenom neztotožnění,
neúčast.
Tímto
postojem,
tedy
neúčastí, se vyjádřili občané
Neratovic při loňských volbách. Prostě nepřišli. Před
veřejným setkáním jsem
mluvila s mnoha mlékojedskými občany. Zvala jsem
je na toto zasedání. Nejčastěji
jsem slyšela: „Nejdu, nemá to
cenu“. Prostě vyjádřili se neztotožněním, neúčastí. Svým
způsobem demonstrovali.
Když jsem ve středeční podvečer vešla do hasičské zbrojnice, byla jsem překvapena.

www.neratoviny.cz

I přes tuto demonstraci byl
sál hasičárny téměř plný.
Napočítala jsem 50 lidí, ale
zapomněla jsem připočítat ty,
kteří se již neměli kam posadit a postávali podél zdí. Tito
lidé i přes svou nespokojenost
dávají svým postojem, svou
účastí najevo, že to ještě nevidí
ztracené.
Mlékojedy jsou periferií Neratovic. Navíc velkým hendikepem nám je umístění. Tedy
druhý břeh řeky. Obyvatelé
Mlékojed si připadají o to
více odloučeni, opomíjeni…
Právem, či neprávem?
Do Mlékojed se téměř neinvestuje. Na tomto veřejném
zasedání nejvíce zaujala informace z úst vedoucího správy
majetku, pana Koníčka, který
nám prozradil, že za rok 2014
město investovalo v Mlékojedech celkem 230 tisíc korun.
A to prý nebyla investice, ale
běžná údržba. Po zasedání se
mne ptalo několik přítomných, zda to není blud. Zda se
pan Koníček nespletl o nějaké
ty nuly. Nespletl.
Přítomné nejvíce zajímalo,
jak to dopadne s realizací kanalizace v obci, zda se konečně
dočkají v Kolonce místo panelky nového povrchu, neustále
je straší rozšíření těžby písku,
zda město bude řešit v letních
měsících problematické parkování a průjezdnost u jezera,
trápí je omezení pohybu na
železničním mostě, přáli by si
informovanost obyvatelstva
místním rozhlasem, nelíbí se
jim nepřehlednost městských
webových stránek.
Mlékojedští jezdí do Neratovic většinou na kole, a proto
chtějí i bezpečnější křižovatku

„U Kavana“ a křižovatku u plaveckého bazénu.
Všechny dotazy a odpovědi jsou zaznamenány v zápise
z tohoto zasedání. A zajímavé
je, že existují zápisy dva.
Jeden zřídilo vedení města a je k nahlédnutí na úřadě
v Neratovicích. Druhý vytvořil starý osadní výbor spolu
s občany Mlékojed a přečíst
si ho můžete na nástěnce
u hasičské zbrojnice v Mlékojedech nebo v mlékojedské samoobsluze.
Stát bez občanů není nic.
Veřejná správa je veřejnost a
nejen „oni“, to jsme my všichni. Važme si všech, kteří vyjadřují svůj postoj, všech, kteří
to ještě nedemonstrují, nevyjadřují svůj postoj neúčastí.
Ing. Michaela Landová

Parkoviště
Na Výsluní
potřebujeme pro
soukromé vozy

S velikým zájmem jsem četl
o parkování Na Výsluní. Jsem
jeden z těch, jichž se to velmi týká. V nočních hodinách
není možno normálně zaparkovat, proto požaduji zvýšení
počtu parkovacích míst.
Vzhledem k počtu bytových
jednotek, jak je uvedeno, by
zde mělo být 3010 parkovacích
míst. Je však jen 1368 stání.
Proto si myslím, že by byla
vítána výstavba nového parkoviště na poli za domy Na
Výsluní 1301-1307. K tomu
by bylo možno zjednosměrnit
ulice Na Výsluní a E. Beneše,
zřídit podélné stání, tím by

nebyl dotčen provoz autobusů.
Vjezd do nového parkoviště
zařídit jen pro soukromé
vozy na kartu, takto též vybavit stávající parkoviště v ul.
Na Výsluní. Tím se odstraní
parkování služebních vozidel
různých “mimoneratovických”
firem.
Pokud se týká “dětského
hřiště”, to co tam je, nebude
dotčeno. Stejně je tento prostor využíván jen pro relaxaci
teenagerů, kteří tam vykuřují a
napájejí se alkoholem.
Ohrožení malých dětí by asi
nebylo nijak zvětšené, přece
160 vozidel nejezdí neustále
kolem dokola! Při téměř
neustálém větru vanoucím
od západu by zplodiny byly
odváděny mimo obytné prostory. Dalším dobrým řešením
je výstavba parkovacího domu.
Miroslav Nosil

Zapomeňte na
thuje, zelené sítě,
golfový trávník a
hromady kamenů

Užívání zahrad je odedávna
součástí životního stylu lidské společnosti. Vždyť rozvíjí
vzájemné kontakty, přispívá
k pocitu sounáležitosti a pohody.
Sdružuje nejrůznější vrstvy
obyvatel bez ohledu na původ
či množství peněz a na rozdíl
od jiných aktivit nerozděluje rodinu, ale naopak ji často
stmeluje.
Děti, vychovávané na zahradě, se učí pracovat, vnímají,
že o rostliny se musí pečovat,
učí se poznávat ptáky, hmyz,

drobné savce.
Tisíce drobných podnětů
z proměnlivé přírody přispívá
k jejich duševnímu zdraví. Na
rozdíl od sportu nejsou hnány
k soutěživosti a individuálním
výkonům, ale učí se spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
Jenže v současné době
v honbě za světovostí jsme
zapomněli na typické rysy
českých zahrad. Býval to vždy
ovocný strom jako symbol pohostinnosti a plodnosti. A jak
vypadají zahrady současnosti?
Ovocné stromy byly vykáceny, aby uvolnily místo bazénům a trampolínám, ploty
jsou nahrazeny vysokými
zdmi, aby nikdo nemohl
nahlédnout do prostoru toho,
co majitelé neprávem nazývají
zahradou.
Kde není zeď, je plot zakryt
zelenou neprůhlednou sítí,
typickou dřevinou se staly
levné supermarketové thuje, sterilní a cizácká vegetace,
která nepřináší květy ani
plody.
Místo kvetoucí louky plné
včel a motýlů se uvnitř rozprostírá
pustý,
drasticky
sesekávaný
trávník
bez
jediného kvítku.
Nevábnou a nelákavou plochu přečasto doplňují, podle
vzoru až hloupě naivních televizních pořadů, různě na sebe
navrstvené kameny.
Majitelé
zapomněli,
že
základním smyslem zahradního prostředí je dosažení
kvalitních obytných hodnot
nejen pro člověka, ale i pro
další druhy živočichů, které by
je s námi měli sdílet.
Anna Spěváčková

www.facebook.com/neratoviny

Jako první nám zaslala
správné řešení osmisměrky
Tereza Pňovská. Stala se tak
majitelkou ceny v podobě
historicky
naučné
knihy Inkvizice a středověká
společnost, jejímž autorem je
J. B. Given.
Cenu věnovalo nakladatelství Verbum.
Správné řešení tajenky bylo
“Miroslav Pavlík od loňska
čestný občan Neratovic.”

foto: Petr Najmon
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úterý 17. února
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč

středa 18. února
15:00 Městské kino
Hodinový manžel 
film, 50 Kč
19:00 Městské kino
Hodinový manžel
film, 100 Kč
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19:00 Městské kino
Kingsman: Tajná služba
film, 120 Kč
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Osmisměrka: Najděte celou soupisku hráčů HC Buldoci
Neratovice. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch,
kdo zašlou správné řešení osmisměrky na e-mailovou adresu
soutez@neratoviny.cz do konce února, vylosujeme vítěze, který
obdrží cenu v podobě oblíbené fanouškovské šály HC Buldoci.

čtvrtek 19. února
13:00 Gymnázium Františka
Palackého
Den otevřených dveří

19:00 Městské kino
Mortdecai: Grandiózní případ
film, 110 Kč
19:00 Terasa
Karyna
zábava, vstup volný
Společenský dům
Maturitní ples OA Sova
22:00 Oskar Klub
Club Life - DJ Michal Vinický
vstup volný

sobota 21. února
15:00 Rodinné centrum Nebozez
Dětský karneval 
60 Kč
15:00 Městské kino
SpongeBob ve filmu: Houba na
suchu 
film, 125 Kč/100 Kč
20:00 Koupák
Merkur party
22:00 Oskar Klub
Nerasession - DJ Revis & DJ Cube

neděle 22. února
9:00 Sportovní hala
Turnaj mladších žáků a přípravek 
fotbal
10:30 Městské kino
Michal Nesvadba - Michal je
pajdulák 
představení pro děti, 169 Kč
19:00 Městské kino
Zmizelá
film, 100 Kč

Mladé jazzové trio z Chicaga.
9. března 2015 ve 20:00 | Jazzový klub
Společenského domu | vstupné 150 Kč
studenti a senioři v předprodeji 120 Kč

pondělí 23. února
19:00 Městské kino
Fotograf
film, 100 Kč

úterý 24. února
19:00 Městské kino
Padesát odstínů šedi
film, 130 Kč
20:00 Společenský dům
Zdeněk Vřešťál Trio
koncert, 150 Kč/120 Kč

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

čtvrtek 26. února
18:00 Společenský dům
Sportovec roku 
vstup volný
19:30 Společenský dům
Beseda s Ondřejem Synkem  
vstup volný

www.neratoviny.cz

čtvrtek 5. března

19:00 Městské kino
Žena v černém 2: Anděl smrti
film, 120 Kč

pátek 27. února
18:00 Sportovní hala
SK Olympik Mělník B - Atmos FK
Bělá 
futsal

Divadlo Lípa
Odjezd nejistý
hraje DS Havlíček Neratovice
divadlo, 70 Kč
20:00 Koupák
Desátý hospodský kvíz 
200 Kč/družstvo

19:00 Městské kino
Focus
film, 110 Kč

20:00 Společenský dům
O5 & Radeček
koncert, 159 Kč/139 Kč

19:00 Divadlo Lípa
Odjezd nejistý
divadlo, 70 Kč
hraje DS Havlíček Neratovice

pátek 6. března

20:00 Společenský dům
Maturitní ples SOŠ a SOU Neratovice
kapela Kindlovi, 150 Kč/120 Kč
20:00 Restaurace Na návsi
v Lobkovicích
85. Hasičský ples
skupina Bonus, 120 Kč/100 Kč

20:00 Společenský dům
30. Společenský ples
zahraje kapela Pohoda, pořádá
Fanclub Sparta Neratovice
150 Kč

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

pátek 13. března

22:00 Oskar Klub
Brouzdal Party - DJ Brngy & DJ
Floppy
vstup volný

sobota 28. února

22:00 Oskar Klub
Nerasession - DJ Lucca & Revis,
Tonni, Milk
vstup volný

pátek 20. března
20:00 Společenský dům
Voxel
koncert, 150 Kč/120 Kč

15:00 Městské kino
SpongeBob ve filmu: Houba
na suchu 
film 3D, 140 Kč/120 Kč
17:00 Zimní stadion
HC Buldoci Neratovice- SK Sršni
Kutná Hora 
hokej, 30 Kč
20:00 Společenský dům
Zahrádkářský ples
skupina Plus, 200 Kč

20:00 Sokolovna v Libiši
VIII. Charitní ples
zahraje skupina Plus, 200 Kč
21:00 Koupák
Drum Fever DJ’s party
DJ’s Mr.A, Tombo a BozyB
40 Kč

sobota 21. března

20:00 Koupák
Porno Bazookas + Tvůj Dědek
speed-rock’n’roll / Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav
koncert, 60 Kč
22:00 Oskar Klub
Dance Attack - DJ Kráťa
vstup volný

15:00 Společenský dům
(vchod kinem)
Vítání jara - bubenický kruh 
vstup volný

čtvrtek 26. března
19:30 Společenský dům
Ani za milion
divadlo, 189 Kč

pátek 27. března

neděle 1. března

19:00 Společenský dům
Eddie Vedder (Pearl Jam) Tribute
poloakustický kytarový koncert
s písněmi Eddieho Veddera a Pearl
Jam v sólovém provedení zpěváka
Zoo2-U2 revival
koncert, 90 Kč/60 Kč

15:00 Městské kino
Zvonilka a tvor Netvor 
film, 120 Kč
17:00 Městské kino
Filmový klub: Vetřelec
film, 110 Kč/50 Kč

úterý 31. března

pondělí 2. března

20:00 Společenský dům
Bran
koncert. 130 Kč/100 Kč

19:00 Městské kino
Filmový klub: Vetřelec
film, 110 Kč/50 Kč

úterý 3. března
18:00 Společenský dům
Beseda s ekonomkou Ilonou
Švihlíkovou 
vstup volný

 pro děti  pro důchodce  sport
 pořádá Aktivita Neratovice

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

TV a SAT
ANTÉNY

Montáž, opravy
rychle a spolehlivě
anteny-kraken.webnode.cz
www.krakentv.cz
1.kraken@seznam.cz
 602 321 856
www.facebook.com/neratoviny

Přijďte si s námi
na první jarní den
zabubnovat!

Občanské sdružení Aktivita Neratovice připravilo
za podpory firmy Allivictus další akci pro všechny
generace. Bubnování jsme
zmínili už v minulém čísle
Neratovin a vzbudilo zájem našich čtenářů.
Pozor, nepůjde o vystoupení
bubenické skupiny. Naopak,
do bubnování se může zapojit
úplně každý, kdo přijde.
Bubenický kruh, jak se takovému společnému hraní
říká, je vhodný pro všechny.
Nemusíte umět bubnovat,
nemusíte mít ani smysl pro
rytmus.
Do Neratovic přijede jeden
z nejlepších českých facilitátorů bubenických kruhů
Petr Šušor.
Přiveze s sebou 70 bubnů a 70 boomwhackerů, což

jsou naladěné lehké perkusní
roury. Takže najednou může
hrát až 140 lidí.
Každý si samozřejmě může
přinést svůj bubínek, tamburínu, rumba koule či
jakýkoliv jiný perkusní či bicí
nástroj.
Od dvou stovek nebubeníků
by jeden čekal zkrátka jen
strašný randál. Jenže facilitátor Petr Šušor dokáže
nenápadně „dirigovat“ i takto
velkou skupinu tak, že budete
hodně překvapeni, jaké improvizované skladby vzniknou.
Bubenický kruh je ale
především vynikající společný
zážitek, kde se může sejít velice rozmanitá skupina lidí.
Člověk si ji užije skvěle,
i když přijde sám, stejně jako
když přijde s rodinou či
přáteli.

Záchrana dítěte při pádu do vody
Přibývá domácích bazénů
a zahradních rybníčků,
kde dětem hrozí nebezpečí
utonutí.
Nácvik plaveckých dovedností nelze proto považovat
za pouhý módní výstřelek. Při
kurzu plavání dětí se zaměřujeme na záchranu dítěte při
pádu do vodního prostředí.
V jarním kurzu (duben
– červen) budou zařazeny

lekce aktivní sebezáchrany,
vyzkoušíme si pohybovat
se ve vodě v oblečení.
Kurz je určený pro děti
ve věku 1–8 let, děti jsou
rozřazené podle věku a svých
dovedností do skupinek, plavou s rodiči, větší děti pak bez
rodičů.
Jana Zmeková
www.rcmysak.cz, info@rcmysak.cz
tel. 723 589 614, 607 842 881

Pečující si pomáhají navzájem
Péče o dítě se zdravotním
postižením či dlouhodobě
nemocného člena rodiny je
velmi náročná.
Nejenže představuje velký
tlak na psychiku, ale mnohdy
dostává pečovatele do obtížných situací. Pečující se také
snadno ocitnou v sociální
izolaci, neboť veškerý čas
věnují potřebám toho, o koho
se starají.
Setkání svépomocné skupiny
tak
poskytují
pečujícím
možnost kontaktu s lidmi
v obdobné životní situaci.
Při dobrém nápoji a drobném
občerstvení si mohou popovídat,
vyměnit si zkušenosti, odreago-

Bubenický kruh se uskuteční
v sobotu 21. března od 15:00
ve starém sále Společenského
domu.
Vstupné bude díky sponzorství firmy Allivictus zdarma. Na akci se dostanete
vchodem do Městského kina.
Pavel Šanda

Na fotografii je Petr Šušor,
špičkový facilitátor
bubenických kruhů, který
se svými nástroji přijede
do Neratovic v sobotu
21. března.

VEDEJNÁ BESEDA

ONDDEJ
SYNEK

VEDEJNÁ BESEDA
S OSOBNOSTÍ
Z NA�EHO REGIONU
REPREZENTA�NÍ VESLAD
STDÍBRNÝ OLYMPIONIK
VÍTVZ SVVTOVÉHO POHÁRU
TROJNÁSOBNÝ MEDAILISTA Z MISTROVSTVÍ SVVTA

MISTR SVVTA VE VESLOVÁNÍ
�TVRTEK 26. ÚNORA OD 19.30 HOD.
Malý sál Spole�enského domu, nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice

Po�adatelé:

Aktivita Neratovice

AKTIVITA www.facebook.com/aktivitaneratovice
NERATOVICE www.neratoviny.cz

Allivictus

p�írodní tinktura s maximem aktivních látek
www.allivictus.cz

vat se či navázat přátelství.
Svěřování se se svými problémy je samozřejmě založeno
na mlčenlivosti. Co zazní na
setkání svépomocné skupiny,
zůstává na tomto setkání.
Březnová setkání proběhnou 9. března od 10:00 a pak
odpoledne od 17:30 v Klubu
důchodců Neratovice ve Školní ulici.
Pro bližší informace o těchto setkáních můžete kontaktovat Markétu Trejbalovou
(trejbalova.marketa@seznam.cz;
728 720 557) nebo Jiřího Bohuna
(jiri.bohun@neratovice.cz; 315
650 467) .
Pavel Šanda
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