
Jiřina Zemanová: první  
cyklokoordinátorka Neratovic

na 100 kilometrů nad 5 litrů  
a s každou zajížďkou.

S integrací Neratovic se 
stává dojíždění do Prahy hro-
madnou dopravou podstatně 
výhodnějším než dojíždění 
osobním vozem. 

Levnější bude jízda do Prahy 

také pro ty, kdo tam jezdí jen 
občas. Jízdenka v ceně 46 Kč 
platí z Neratovic na jakéko-
liv místo v Praze. Je platná  
v autobusech, vlacích, v met-
ru i v tramvajích bez ohledu 
na počet přestupů 150 minut.

Pavel Šanda

Jiřina Zemanová vystudo-
vala obor zahradní a kra-
jinářská tvorba na Fakultě 
zahradnické v Lednici na 
Moravě, podniká v tomto 
oboru. Pochází z Nera-
tovic, kde byla po listopadu 
1989 zastupitelkou. Nyní 
žije v sousední Libiši. V 
listopadu 2014 byla vybrá-
na za cyklokoordinátorku 
města Neratovice. 

Ve městě se objevila infor-
mace nebo fáma, že jste byla 
jedinou kandidátkou na funk-
ci cyklokoordinátora. Je to 
tak? 

Třeba byla, to nevím. Poda-
la jsem přihlášku a pak byla 
vyrozuměna, že jsem byla vy-
brána. Nebylo mi řečeno, kolik 
bylo účastníků výběrového 
řízení, a ani jsem po tom nepá-
trala. 

Také jste údajně byla vybrá-
na proto, že jste kamarádka 
starostky...  

S paní starostkou jsem se 
předtím setkala jen jednou na 
včelařské výstavě v Lobkovi- 
cích, kde jsme se jen pozdra-
vily. Paní starostku znám asi 
jako prezidenta Zemana, tedy 
že vím, jak vypadá a co dělá. 

Krátce po té, co jste se sta-

la cyklokoordinátorkou, se  
ozvaly některé kritické hlasy, 
které zpochybňovaly Vaši 
kvalifikovanost pro tuto funk-
ci. Jak byste na ně odpověděla? 

Bylo to veřejné výběrové 
řízení. Mohl se přihlásit každý, 
kdo byl ochoten vypraco-
vat koncepci cyklodopravy  
v Neratovicích. 

Jsem autorizovaným kra-
jinářským architektem, který 
se zabývá i projektováním a 
realizací zařízení pro rekreaci, 
včetně cyklistiky. Tím pádem 
mohu přispět ke zlepšení pros-
tředí v Neratovicích, což zahr-
nuje i cyklodopravu. 
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Od 7. dubna budou Nera-
tovice zahrnuty do Pražské 
integrované dopravy. To 
znamená, že na všechny 
spoje z Neratovic se budou 
používat jízdenky pražské 
MHD a budou na nich pla-
tit časové kupony.

Hromadná doprava se pro 
ně významně zlevní. Navíc na 
kupon pro 4 pásma se z Nera-
tovic dostanete nejen po celé 
Praze, ale také například do 
Brandýsa, Čelákovic, Říčan  

či Loděnice u Berouna.
Měsíční jízdenka přijde na 

920 Kč, čtvrtletní na 2 400 Kč.
U dojíždějících z Neratovic 

do Prahy odhaduje ROPID 
měsíční úsporu oproti sou-
časnému stavu na přibližně  
900 Kč měsíčně.

Také ti, kdo při svém do-
jíždění přesedlají z osobního 
vozu na hromadnou dopravu, 
ušetří výrazně. 

Dojíždějící do oblasti Bu-
lovky se čtvrtletním kuponem 

ušetří ročně kolem 7 000 Kč, 
má-li úsporný vůz, nebudou 
žádné dopravní zácpy a cena 
benzínu se udrží kolem 30 Kč 
za litr. 

Kdo pak vozem dojíždí 
do vzdálenosti Václavského 
náměstí, si přijde za těchto 
ideálních podmínek na úsporu  
10 500 Kč.

Tyto uspořené částky se 
samozřejmě zvyšují s každou 
dopravní zácpou, s každým 
decilitrem spotřeby benzínu 

Od dubna se nevyplatí do Prahy dojíždět autem
Neratovičáci pracující v Praze ušetří přes 10 tisíc korun ročně

Kniha a výstava  
o náletu  

na Neratovice  
a osvobození města 

Nejčastější otázkou v sou-
vislosti s integrací Nera-
tovic do ROPID, čili 
Pražské integrované do-
pravy, je, zda budou nadále 
jezdit autobusy společnos-
ti Arriva, mezi námi stále 
nazývané „Nerabus.“

Odpověď na tuto otázku je 
ano i ne. „Nerabus“ se přemění 
na linku PID 348, která ale 
bude mít konečnou zastávku  
u stanice metra Ládví.

Autobusy budou jezdit ze 
stejných zastávek jako dosud 
Nerabus, ale budou v nich 
platit jízdenky pražské MHD 
a, co je podstatné, měsíční a 
čtvrtletní kupony pro 4 pásma.

K tomu se zvýší počet spo-
jů linky 351 do stanice metra 
Letňany. 

PID se z Neratovic dos-
taneme také do dalších obcí  
v okolí.

Do Brandýsa a Mělníka 
bude jezdit linka 471 s je-

jich dosavadními zastávka-
mi, tedy od pošty, nikoliv  
od Společenského domu.

Linka 473 pojede přes 
Obříství do Kralup. Linka 476 
přes Kostelec do Všetat.

Autobusy budou díky nové 
lince 418 mnohem lépe jezdit 
do Odoleny Vody. 

Městskou dopravu do Ko-
rycan a Horňátek zajistí linka 
479, která pojede přes Velikou 
Ves.

Pavel Šanda

Bude dál jezdit “Nerabus”?
KRABIČKOVÁ

DIETA
- Kompletní celodenní menu sestavené

certifikovaným výživovým poradcem
- Výroba z čerstvých a kvalitních surovin
- Možnost zakoupení dopoledního menu, 

obědu a večeře
- Výhodné ceny

608 883 887www.vasekrabicky.cz



pokračování ze strany 1

V minulosti jste již vypraco-
vala projekty s cyklodopravou, 
že? 

Projektovala jsem rekultivaci 
odvalu Engerth na Kladně, což 
byla halda vytěžené zeminy  
o rozloze několika hektarů. 

Byla tam navezena i staveb-
ní suť, panely a celá plocha 
byla porostlá náletovými 
dřevinami. Na základě terén-
ního šetření jsem z tohoto 
nevábného prostoru vytvořila 
příměstský park s trasami pro 
cyklisty a s umístěním cvičeb-
ních prvků pro dospělé. 

Další mojí prací byl projekt 
a realizace části Lesoparku 
Borky v Kolíně o rozloze téměř 
4 hektary. Příměstský les se 
změnil na lesní park s cykli-
stickými trasami a dětskými 
hřišti. 

Jaký je váš osobní vztah  
k cyklistice? 

Na kole jezdím na návštěvy 
své rodiny, ale také přes Nera- 
tovice jezdím na výlety po 
okolí. S přáteli máme vyhlíd-
nutá místa na občerstvení  
a odpočinek i bezpečné trasy. 

Jak bezpečné je podle Vás 
jezdit po Neratovicích na bi-
cyklu? 

Pokud se vyhnu hlavním 
tahům, tak si bezpečně při-
padám. Zvláště když jedu  
s vnoučkem, tak volím boční 
ulice, někdy jsem nucena jet  
i po chodníku nebo v pro-
tisměru v jednosměrce, na než 
se některé boční ulice změnily. 

Nejčastějším podnětem, 
který od občanů Neratovic 
dostávám, je právě to, aby bylo 
cyklistům umožněno jezdit  
v jednosměrkách v proti- 
směru. 

O tuto věc jsem se také za-
jímal, ale dozvěděl jsem se, 
že jednosměrné ulice často 
nemají dostatečnou šířku a 
mají špatné krajnice, takže 
není možné dovolit cyklistům 
legálně jezdit v protisměru.  
Jednosměrky byly zřízeny, aby 
se ve druhém pruhu vytvořila 
parkovací místa. 

Myslím, že je problém v za-
dání, jaké projektanti dostáva-
jí. Pokud dostanou zadání, že 
mají vytvořit parkovací místa, 
tak vytvoří parkovací místa. 
Pokud dostanou zadání, aby 
vytvořili příjemné místo pro 
život, tak splní i toto zadání. 

Také z podnětů občanů 
vyplývá, že mají pocit, že 
se v Neratovicích jde pro-
ti světovému trendu. Všude 
ve světě se spíše města snaží 
svá centra zbavit motorových 
vozidel a přeměnit je v pěší či 
odpočinkové zóny a vozy vy- 
tlačují na odstavná parkoviště, 
která mají často i znaky parku. 

Jaká je tedy Vaše vize  
cyklotras? 

Zatím se přikláním k tomu, 
že by trasy bylo nejlepší vést 
právě bočními ulicemi. 

Při přesném určení těchto 
tras chci co nejvíce vycházet ze 
zkušeností lidí, kteří po Nera-
tovicích jezdí na kole. 

Nejprve chci shromáždit co 
nejvíce podnětů, než natvrdo 
nakreslím doporučené trasy. 

Nechci to předhodit 
občanům jako hotovou věc, 
vyvolat vášně a petice. Na-
opak mi jde o širokou diskuzi 
předtím, než něco konkrét-
ního doporučím. 

Ale máte také nápady, které 
jdou dál než jen k vyznačení 
bezpečných tras, že? 

Bezpečnost a průjezd je 
jedna věc, ale mělo by na to 
navázat vytvoření míst, kam 
by lidé měli chuť zajet si na 
kole. I třeba formou gastro- 
turistiky. Zároveň, aby byla 
tato místa zajímavá i pro ma-
minky s dětmi, protože právě 
děti jsou budoucími nera-
tovickými cyklisty. 

Myslím tím i malé 
odpočinkové plochy třeba jen 
o velikosti 4 x 8 metrů, aby 
vznikly parčíky s voňavými 
nebo zajímavými rostlinami 
pro posezení ve stínu a se sto-
jany na kola. 

Lidé si tam na kole zajedou, 
vyvětrají se po práci, mohou 
se tam i setkávat a poklábosit, 
prostě udělat si pohodu. Jde 
o to, aby lidé měli k dispozici 
rozmanitá místa, kam na kole 
směřovat. 

Dobrým příkladem je mini-
bike s minilanovým parkem 
v Tišicích. To je třeba atrakce, 
kterou si užijí i teenageři, kteří 
se jinak v Neratovicích nudí. 
Na facebookové stránce Cyk-
loměsto máme už podněty pro 
zřízení bikeparku a skateparku 
v prostoru hřiště u Mexikána. 

Nebude to nákladné? 
Nemusí to být nákladné, 

pěkně provedený parčík se 
určitě vejde do 50 000 Kč. 

Kolikrát ale stačí jen dobře 
umístit stojan na kola, dvě tři 
lavičky, zasadit pár keřů, které 
časem vytvoří stín.  

Není třeba vše stavět najed-
nou, ale může se to rozložit 
do delšího časového období. 
Navíc lze zapojit i místní pod-
nikatele. 

Ti si v rámci celého systému 
cyklotras mohou se souhlasem 
města takové “bike friendly” 

místo vytvořit před svou 
provozovnou. Tím zviditel-
ní své kadeřnictví, kavárnu, 
kosmetický salon či cokoliv 
jiného. 

Zároveň přispějí k zámě-
ru rozšíření počtu míst přá-
telským k cyklistům a to 
znamená u provozovny kvalit- 
ní stojany na kola nebo 
možnost mít kolo “u sebe”,  
v provozovně mít pumpičku 
a základní balíček na opravu 
kola. 

České dráhy 1. dubna otevřou 
na neratovickém nádraží půj-
čovnu kol, kde návštěvníci 
Neratovic dostanou i aktuální 
mapku cyklistických tras a za-
jímavostí ve městě a v okolí. 

Jakým způsobem získáváte 
podněty od občanů?  

Hned na začátku jsem zřídila 
facebookovou stránku Cyk-
loměsto, na které zveřejňuji 
hotové a připravované projek-
ty týkající se cyklodopravy v 
Neratovicích. 

Stránka má již 140 fanoušků 
a první příspěvky od občanů. 
Výzvu jsem dala i na facebook 
Neratovin a na Nerátky. Můj 
e-mail dahlia@dahlia.cz byl 
zveřejněn v Neratovických lis-
tech. 

Společně s vedením města 
zvu vaše čtenáře na veřejné 

setkání 25. března od 18 hodin, 
kde mohou občané se mnou 
podiskutovat a přispět svým 
pohledem na věc. 

Na webu cyklomesto.cz 
začínám zveřejňovat místní 
podnikatele, kteří myšlenku 
“bike friendly” podporují. 

V každém případě si do 
konce března udělám jasno,  
a pak budu mít přibližně měsíc 
na předložení cyklostrategie  
v Neratovicích.  

Není to až příliš šibeniční ter-
mín? Lidé v Neratovicích nej-
sou příliš zvyklí se zapojovat. 

Jedná se o první etapu, jaký-
si základní nástřel, abychom 
měli na čem stavět. 

Máte na závěr nějaký vzkaz 
našim čtenářům? 

Poprosila bych je, aby se mi 
ozvali, protože tak se mohou 
stát spolutvůrci cyklistické 
strategie pro Neratovice. Nej- 
rychlejší je to přes facebook, 
ale použít mohou také e-mail.

Když mám tuto příležitost, 
ráda bych vyzvala všechny 
cyklisty, aby používali bez-
pečnostní reflexní prvky na 
kole i na oblečení. To je to 
nejmenší, co mohou pro svoji 
bezpečnost udělat.

Ptal se Pavel Šanda

25. března 18:00
Společenský dům

Setkání občanů  
s koordinátorkou 
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Restaurace Terasa je založená na tradiční  
argentinské kuchyni. Naší doménou je kvalitní 

hovězí maso Gauchos beef s jemnou kyselinkou, 
kterou získává vyzráním a tím též nabývá na kvalitě 
a jemnosti. Spolupracujeme s předním dodavatelem 

tohoto masa přímo z Argentiny. Můžete u nás  
ochutnat také pravou nefalšovanou domácí pastu, 

kterou si ručně vyrábíme v té nejvyšší kvalitě  
z vybrané mouky Manitoba a semolina.
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NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA
Generali Pojišťovna a.s.
Náměstí Republiky 400, Neratovice (za obuvníkem)

Po, St 14 - 17 / Út, Čt, Pá 9 - 12
Možnost domluvení individuálního termínu na tel. 603 150 502

Přijmeme 
šikovnou 
švadlenu  
s praxí
telefon:  

315 681 235

Michaela, 40 let, zaměstnan-
kyně ČD CARGO 

Myslím, že město Neratovice 
je přátelské k cyklistice. Hod-
ně občanů města Neratovic 
používá jako dopravní pro- 
středek kolo. 

Petr, 35 let, trenér

Pro kola tu není vhodná sil-
nice. Možná jen pro terénní. 

Katka, 25 let, nezaměstnaná

Nevím co odpovědět, když 
to vezmu z pohledu, zda jsou 
tu nějaké stezky, tak není přá-
telské. Jinak mám pocit, že je 
městu jedno, zda někdo jezdí 
na kole. 

Lucie, 28 let, finanční  
poradkyně

Město by mohlo vytvořit více 
možností pro cyklisty, je smut-
né a i nebezpečné se na kole po 
městě pohybovat. Příkladem je 
trasa z Neratovic do Libiše. 

Josef, 35 let, státní zaměst-
nanec 

Město absolutně není přá-
telské k cyklistice. Okolí města 
ano, ale svou přirozeností, ne 
zásahem například radnice, 
která by vytvořila stezky, apod. 

Naďa, 54 let, podnikatelka 

Ano je, město se dle mě 

snaží pro cyklisty něco 
udělat, ale horší je to s moto- 
risty, kteří nejsou tolerantní  
k cyklistům. 

Iveta, 28 let, asistentka

Řekla bych, že naše město 
moc přátelské k cyklistice není. 
Jediné, co pro cyklisty udělalo, 
je ten pruh na Voj-těšské. 

Spíše je přátelské k majitelům 
aut, protože neustále rozšiřu-
je parkoviště a ruší chodníky 
kvůli parkovacím místům. 

Velice bych ocenila nějakou 
cyklostezku, nejlépe pro-
dloužení té, která vede  
z Brandýsa do Kostelce, 
směrem do Neratovic. Pak 
bych byla spokojená. 

Katka, 24 let, studentka

Myslím, že město není přá-
telské k cyklistice, protože naše 
město nemá žádnou cykli-
stickou dráhu, kterou by mohli 
využívat jak cyklisté, tak in-
line bruslaři, nebo jen lidé na 
procházky. 

Vašek, 25 let, student Fakulty 
dopravní ČVUT

Neratovice jako největší 
město tady v okolí nemá vlast-
ně žádnou pořádnou cyk-
lostezku, není napojené na 
nic okolo. Přitom cyklistika  

v Neratovicích měla vždy velké 
zastoupení.

Nicméně nejlepší je nově 
vyznačený pruh pro cyklisty  
v ulici Vojtěšská. Vede odni-
kud nikam, má technické 
nedostatky a nemá označení 
VDZ. Rád bych viděl toho, 
kdo to vymyslel, zrea- 
lizoval a převzal. 

Je jasné, že tento pruh vznikl 
hlavně díky rekonstrukci chod-
níků. Pruh je pouze v jednom 
směru a od pohledu se do 
druhého směru nevejde. Když 
už byla zvolena trasa přes ulici 
Vojtěšská, měl se někdo zamys-
let nad jinou variantou, nabízí 
se třeba cyklo pikto koridor.

S podporou cyklostezek 
souhlasím, ale chce to, aby  
u toho lidi mysleli a nedělali to 
jen proto, že to chtějí, ale aby to 
mělo hlavu a patu.

Jaroslava, 58 let

Naše město je snad přátelské, 
ale motoristé nejsou moc 
přátelští. Ráda jezdím na kole, 
ale jednou do mě vrazil mladík 
autem. Jela jsem osvětlená  
a byla na hlavní. Ani nestáhl 
okénko, aby se mi omluvil. Nic 
se mi nestalo, ale stálo mě to 
několik let strachu, než jsem 
zase na kolo sedla 

ptala se Mirka Dobsová

Je podle vás město Neratovice  
přátelské k cyklistům a cyklistice?

A N K E TA

Dobrovolní hasiči v únoru 
řešili požár v Mlékojedech. 
Na Valentýna, tedy 14. února, 
kolem půl sedmé ranní zach-
vátil požár střechu domku  
v zahrádkářské kolonii.

Na místo vyrazili „dobráci“  
z Mlékojed a Všetat, společně  
s hasičskými sbory z Nera-
tovic, Mělníka i ze Spolany 
Neratovice a Policií ČR.

Lobkovičtí dobrovolní 
hasiči se přihlásili do soutěže  
Dobráci roku. Hlasující chtě-
jí zaujmout nejen svou širo-
kou členskou základnou 49 
dospělých a 6 dětí, ale také 

množstvím společenských 
akcí, které pořádají.

Výsledky hlasování nej-
sou v tuto chvíli ještě známy. 
Budeme o nich informovat  
na webové verzi Neratovin.

S blížícím se jarem a jarními 
úklidy zahrad hasiči prosí, 
aby lidé nepálili suchou trávu 
a raději využili popelnice na 
bioodpad nebo sběrný dvůr. 

Nejenže je vypalování trávy 
a porostů zakázané, ale čas-
to končí nekontrolovatelným 
rozsáhlým požárem. 

Jaroslav Rajchl

Valentýnský požár v Mlékojedech  
a lobkovické hasičské soutěžení

autor: Vladimír Dvořák

Na neděli 8. března pozva-
la do Neratovic Římskoka-
tolická farnost „šéfa” české 
katolické církve kardiná-
la Dominika Duku. Pro-
gram jeho návštěvy pak  
připravila ve spolupráci  
s neratovickou radnicí. 

V půl deváté k Domu Kněžny 
Emmy přijela kardinálská  
limuzína, kardinála přivíta-
ly vedle zástupce místní 
církve také starostka Lenka 
Mrzílková, místostarostka 
Markéta Rajchertová a ředitel-
ka DKE Jaroslava Vítová.

Dominik Duka rozdal 

přítomným fotografie s pod-
pisem a pronesl proslov,  
v němž poděkoval za pozvání. 

Lidé si nechali podepiso-
vat fotografie a památníky. 
Pak si kardinál prohlédl Dům 
Kněžny Emmy, včetně krásné 
střešní terasy. 

V Lobkovicích pak v půl 
desáté sloužil kardinál boho-
službu v Kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, když si předtím 
prohlédl hrobku Františka 
Palackého. 

Následovala beseda s občany  
v budově Obchodní Akademie 
Sova, na kterou přišla zhruba 
stovka lidí.

Za tři čtvrtě hodiny, které 
besedě věnoval, odpověděl  
na čtyři dotazy občanů.

Hned na počátku byl 
Dominik Duka tázán na jeho 
názor na církevní restituce.

Svůj souhlas s tzv. církevními 
restitucemi doplnil tím, že 
zdůraznil, že katolická církev 
nechce navrácení majetku od 
soukromých osob, ale pouze 
od státu či státních institucí, 
jako jsou Lesy ČR.

V jedné z odpovědí se 
též věnoval situaci v Sýrii  
a Libyi a terorismu. Zde by po-
dle kardinála Duky mohla ka-
tolická církev sehrát pozitivní 

Místní katolíci i vedení města u nás přivítali kardinála Duku
roli.

Jeden z občanů se tázal, zda 
by nemělo být katolickým 
kněžím umožněno manžel-
ství. Dominik Duka vyjádřil 
ten názor, že by to nepřineslo 
očekávaný výsledek.

Po besedě přišel na řadu 
guláš, víno a další pochutiny. 
Kardinálova návštěva vzbudi-
la zájem jak mezi katolíky, tak 
mezi ateisty.

Jaroslav Rajchl

foto: Jaroslav Rajchl
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I když velikonoční svát-
ky patří do období jara,  
v dílně ručních prací Domu 
Kněžny Emmy se objevuje 
velikonoční tématika brzy 
po Silvestru. 

Ne, že by se jeho obyvatelé 
snažili trumfnout časnou 
výzdobu supermarketů, ale 
vytvořit krásné velikonoční 
dekorace, hračky a dárkové 
drobnůstky přeci jen zabere 
nějaký čas. 

Jak se obyvatelům DKE ručně 
vyrobené košíčky, pletené 
hračky, drátované, voskem 
malované a jinak zdobené 
kraslice, ponča nebo tašky 
ručně tkané na tkalcovském 
stavu a další velikonoční de-
korace povedly, budete moci 
posoudit na velikonoční 
výstavě, která se koná 25. břez-
na 2015 od 10 do 17 hodin  
v prostorách zdejší kaple.

Výstava bude zahájena 
vernisáží, na které vystoupí 

pěvecký sbor Radost pod  
vedením Romany Foglové  
a Dany Šťastné ze Základní 
školy Ing. M. Plesingera-Boži-
nova.

Druhý den od 14 hodin 
budou tyto výrobky k dostání 
na tradičním velikonočním 
jarmarku ve vestibulu vstupní 
haly domova.

Svou návštěvou obyvatele  
i zaměstnance tohoto domu 
pro seniory určitě potěšíte.

Markéta Trejbalová

Obyvatelé Domu Kněžny Emmy vystaví 
a nabídnou své velikonoční výrobky

Divadelní soubor 1. nera- 
tovická divadelní společ-
nost, který se jako jediný  
ve Středočeském kraji 
věnuje výhradně divadlu 
pro děti a mládež, vstoupil 
do jubilejního roku své  
existence.

Udělat na jevišti pro děti  
Krásku a Zvíře není jed-
noduché, musíte být úžasní. 
Je totiž značné riziko, že to 
děti viděly v nějaké podobě, 
třeba jako animovaný film.  
A v divadle se děti nesmí nu-
dit. 

Zvíře musí být děsné, strach 
Krásky nakažlivý a zlom 
příběhu k lásce uvěřitelný. 

Asi se to souboru daří, když 
s představením objíždí zemi, 
a na národní přehlídce v Ra-
kovníce v loňském roce sbíral 
ceny. Hra byla odborníky 
oceněna pro svou scénografii, 
masku Zvířete, herecké 
výkony, režijní odvahu, se kte-
rou do Hrubínovy předlohy 
vložili novou postavu mat-
ky Zvířete, i pro hororovou  
atmosféru zámku. 

Turné nekončí, hrát se bude 
Kráska a Zvíře i letos, mimo 
jiné i u nás v Lobkovicích na 
zámku, a také na Jiráskově 
Hronově. 

V uvádění pohádek francouz- 
ského původu chce soubor 

1. neratovická divadelní společnost  
v tomto roce oslaví svoje dvacetiny

FINANČNÍ
MAKLÉŘ
 hypotéky  konsoli-

dace  úrazové 
a životní pojištění  

levné pojištění vozidel  
a nemovitostí  investice  

do zlata a stříbra

731 138 944

Nabízíme zahradnické služby 
 Zimní a předjarní řez ovocných stromů a keřů, řez růží
 Jarní postřiky proti přezimujícím škůdcům a chorobám
 Založení a údržba trávníků (vertikutace, postřiky, hnojení, 

sečení)
 Výsadba okrasných  

a ovocných stromů, založení  
i údržba živých plotů 
 Hubení plevelů,  

boj proti škůdcům

Ing. Michaela Landová
Ke Kolonii 67 

Neratovice
605 923 051 

info@kvetinovezahrady.cz

Rozvíjíme jemnou motoriku dětí 
Každou středu odpoledne 

probíhá v herně Rodinného 
Centra Myšák v prostorách 
neratovického bazénu kroužek 
pod názvem „Šikulky“.

Děti v něm se cvičením 
začínají již od 18 měsíců  
a pokračují až do předškol-
ního věku. Jsou rozděleny do 
skupinek podle věku a schop-
ností. 

Nejde o výtvarný kroužek, jak 
by se mohlo na první pohled 
zdát. Děti trénují navlékání 
korálků, modelují, pracují  
s papírem, vymýšlejí různé  
skládanky, zkrátka všechno, co 
nějakým způsobem rozvíjí je-
jich prstíky, aby byly šikovnější. 

Každá lekce je zaměřena 

na jinou oblast a děti se vždy 
těší, co nového budeme tvořit. 
Své výrobky si pak šikulky 
odnesou domů pochlubit se 
rodičům. 

Nevěřili byste, že rok a půl 
staré dítko zvládne vzít do 
ruky jehlu a nit a kousek ušít. 
Opravdu to jde, protože děti 
mají velkou snahu, chtějí úkol 
zvládnout. V odpovídajících 
podmínkách a pod dohledem 
dokážou všechno. 

Rozvoj jemné motoriky 
znamená rozvíjení jemných 
pohybů, jejich koordinace, 
zlepšení celkové pohyblivosti  
a obratnosti. Dítě se zdokona- 
luje v manipulaci s předměty, 
včetně pohybů rukou a prstů,  

ale i očních pohybů například 
při čtení. 

Porušená motorika často 
vede k poruše vývoje řeči. 
Také proto je procvičování 
jemné motoriky tak důležité 
pro správný vývoj dítěte.

Jana Zmeková
kontakt: www.rcmysak.cz

 

pokračovat, právě se pod režij-
ním vedením Miroslava Krále 
připravuje na premiéru jiné 
klasiky – Oslí kůže. Premiéra 
bude v Neratovicích v listopa-
du, těšte se!

1. neratovická divadelní 
společnost přitom prochází 
personální obměnou. Ze 
zdravotních důvodů odchází 
Yvetta Holanová, z pracovních 
důvodů Eliška Junková ml.,  
a přišli noví členové souboru,  
a s nimi nové pohledy na 
umění. Tak ať se daří, děti tles-
kají a křičí nadšením!

Olin Kadlec zdroj: Miroslav Král



Skutečně byl 
první  
neratovický  
semafor  
instalován  
na správném 
místě?
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Občanského sdružení  
Aktivita Neratovice 
vzniklo v létě 2013.
Své základní cíle ve sta-
novách definuje jako:
 rozvoj komunitního 
života v obci
 rozvoj demokracie 
a participace občanů 
zejména na komunální 
úrovni
 rozvoj sociálního, poli-
tického a kulturního živo-
ta místních komunit
 osvěta v oblasti lid-
ských, občanských a so-
ciálních práv a boje proti 
všem formám diskrimi-
nace
 vzdělávací činnost  
ve vědeckém poznání  
se společenskými,  
ekonomickými  
a kulturními dopady

Aktivity
Aktivita Neratovice 
pořádá řadu akcí jako 
například Hospodský 
kvíz či besedy a se 
zajímavými hosty na 
zajímavá témata.
Pořádá také akce pro děti 
jako dětský den či lampi-
onový průvod.
Kromě toho vydává  
časopis Neratoviny v pa-
pírové i webové formě.

Členové
Aktivita Neratovice má  
10 členů. Předsedou 
sdružení je Pavel Šanda  
a místopředsedou Ondřej 
Hons.

Kontakt
aktivita@neratoviny.cz
www.facebook.com/ 
aktivitaneratovice
tel.: 603 864 934
IČO: 01988921

Podpořte nás!
Pokud vám naše činnost 
přijde smysluplná  
a užitečná a chtěli byste 
ji podpořit, zašlete 
libovolnou částku na 
otevřený bankovní účet 
2600510820/2010.
Pomůžete nám tím finan-
covat naši činnost.

Koncem ledna a začátkem 
února se konala celkem 
čtyři setkání zastupitelů  
s občany v okrajových  
obcích Neratovic.

Název ovšem příliš neod-
povídal realitě. Lépe by 
skutečnost vystihovalo 
označení Setkání starostky 
a zástupců úřadu s občany  
s možnou účastí zastupitelů. 

Ti se totiž ke slovu příliš ne-
dostali. Deset zastupitelů se 

pro jistotu nezúčastnilo ani 
jednoho setkání.

Starostka Mrzílková vždy 
představila záměry radnice, 
které již v dané části měs-
ta byly realizovány a které se 
teprve chystají. Pak následo-
valy vesměs stížnosti občanů, 
na které odpovídala starostka, 
případně úředníci.

Většinu odpovědí lze v pod-
statě rozdělit do tří skupin:  
1. Je to vina předchozích rad-
nic; 2. O tomto problému jste 

radnici, vy občané, neinfor-
movali; 3. Na daném prob-
lému se pracuje.

Společným znakem všech 
čtyř setkání bylo to, že něk-
do z občanů žádal, aby se po- 
stupovalo dle zápisu z před-
chozího setkání s občany. 
Otázky a stesky občanů se totiž 
prakticky na každém setkání 
opakují.

Jednotlivá setkání se od sebe 
lišila zejména atmosférou. 
Zatímco v Byškovicích  byla 
hustá tak, že by se dala krájet, 
v Korycanech setkání probíha-
lo v přátelském duchu.

V Lobkovicích se občané 
ptali například na vybudování 
kanalizace v Růžové ulici, stav-
bu přívozu, zpomalovací pás 
před dětským hřištěm, apod.

V Mlékojedech byla nej-
větším tématem chystaná stav-
ba kanalizace. Novinkou pro 
občany bylo, že součástí stavby 
není rekonstrukce kanalizace 
v kolonce. Dále se hovořilo 
hlavně o těžbě písku a protipo-
vodňových opatřeních.

V Byškovicích chtěli občané 
řešit zejména kanalizaci a stav 
komunikací za hlavní silnicí, 

ale také bezpečný přechod 
přes ni. Zajímal je také úklid 
komunikací a úprava rychlosti 
vzhledem k velkému provozu 
kamionů do průmyslové zóny.

Kuriózní problém mají v Ko-
rycanech. Ty spadají pod poštu 
Úžice, takže mají problém ne-
jen s dodávkami pošty, ale 
také se všemi internetovými 
formuláři, které jim nedovolí 
vyplnit adresu Neratovice a 
zároveň poštu Úžice. Prob-
lémy jsou i s katastrofálním 
stavem komunikací v obci.

Přesto se setkání od před-
chozích lišila v jedné zásad-
ní věci. Občanům byla dána 
možnost založit osadní výbo-
ry. Ze čtyř okrajových částí 
Neratovic o jeho založení na 
setkání neprojevily zájem pou-
ze Lobkovice.

K Mlékojedům, které osadní 
výbor už v minulosti měly, tak 
přibudou minimálně osadní 
výbory v Byškovicích a v Ko-
rycanem. Jejich obyvatelé tak 
získají nástroj, jak naléhat na 
řešení palčivých problémů 
těchto částí města.

Pavel Šanda

Setkání s občany očima jednoho zastupitele

Když jsem na posledním za-
sedání zastupitelstva zmínil, 
že návrh výstavby parkoviště 
Na Výsluní rozděluje sídliště 
na dva vyhraněné tábory, do- 
stalo se mi reakce, kterou bych  
v dnešní době snad ani 
nečekal. Dozvěděl jsem se, že 
„to někdo rozdmýchává.“

Bylo to jako déjà vu doby 
normalizace, kdy za každý 
problém mohli „rozvraceči.“ 
Takový způsob uvažování ne-
dokážu přijmout.

Parkoviště rozděluje lidi 
na sídlišti proto, že lidé 
mají rozdílné zájmy. Pro 
jedny je prioritou zaparko-
vat, pro druhé je prioritou 
mít v sídlišti kus prosto-
ru bez aut. Tuto skutečnost 
nevytvářejí „rozvraceči“, ta  
existuje nezávisle na nich.

Úlohou politika, obzvláště 
pak toho ve městě nejvyššího, 
je nacházet mezi těmito zájmy 
řešení přijatelné pro co nejvíce 
lidí, ale i pro budoucnost měs-
ta, nikoliv identifikovat „roz-
vraceče.“

Záhy jsem se dozvěděl, že na 
téma parkoviště není o čem 
diskutovat, neboť ještě není 
hotový projekt. Až bude hotov, 
bude svoláno setkání s občany.

Jakým způsobem ovlivní 
podstatu problému to, že ke 
zcela konkrétnímu zámě-
ru bude navíc i vypracovaný 
projekt, mi jasné není. To 
přiznávám. Smysl by mi dáva-
lo postupovat v pořadí diskuse 
– rozhodnutí – projekt. 

Nemohu se zbavit silného 

dojmu, že zde jde o pořadí 
rozhodnutí – projekt – di-
skuse. Jakoby se vycházelo z 
toho, že rozhodnutí již padlo.

Pak se celá otázka redukuje 
na to, zda zachovat současný 
stav nebo postavit parkoviště 
dle rozhodnutí, které před-
cházelo diskusi. V zásadě to 
postaví ty, kdo volají po jiném 
řešení, do pozice „škodolibých 
hajzlíků,” kteří nepřejí svým 
sousedům parkovací místo. To 
není dobré.

Pavel Šanda

Na diskuzi není ta správná doba?

Stavba parkovacího domu 
jako alternativa parkování 
je momentálně odmítá-
na téměř všemi z důvodů 
vysoké ceny. 

Parkovací dům na snímku 
má kapacitu 200 vozů a přijde 
přibližně na 70 milionů. Zabere 
řádově 10 arů.

Je to hodně peněz. Odstrašu-
jící jsou příklady parkovacích 
domů, které občané nevyužívají.

Jenže parkovací dům má i ne-
sporné výhody. Tou hlavní je, že 
zabírá několikanásobně menší 
plochu v porovnání s parkoviš-
ti. A volná plocha je  přesně to, 
co je v této části světa nedostat-
kovým zbožím.

Všechny úvahy ovšem  
vycházejí z toho, že se takový 
dům má zaplatit z parkovného  
v něm.

A co kdyby to bylo naopak?
Kdyby se naopak platilo za 

parkovací místa u domů a par-
kovací dům byl zdarma, budou 
někteří občané raději parkovat 
v domě, jiní si zase rádi za po-
hodlí mít vůz u domu připlatí.

Když se u každého domu 
vyhradí několik míst na par-
kování typu K+R tak, aby si lidé 
mohli odnést nákup či odvést 
méně pohyblivou osobu a odjet 
zaparkovat jinam, mohou být 
zbývající místa zpeněžena.

Ten, kdo parkuje pod nosem, 
by tak přispíval na parkování 
tomu, kdo je ochoten své auto 
zaparkovat o pár set metrů dál.

Na střechu parkovacího domu 
lze umístit solární panel, což je 
přesně místo, kam na rozdíl od 
pole patří. Příjem z vyrobené 
elektřiny by příspíval na provoz 
domu.

Při bližším prozkoumání se 
možná ukáže, že to není schůd-
né řešení. Ale to by se nejprve 
muselo začít o takové variantě 
vůbec přemýšlet. Pokud ale 
schůdné je, mohou se na něm 
shodnout odpůrci i příznivci 
parkoviště Na Výsluní.

Lukáš Vacek

Jak lze také uvažovat o parkovacím domě?

GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Petr Najmon
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Neratovice 1945 - fakta a vzpomínky
Kniha “Neratovice 1945 - fakta a vzpo- 

mínky” bude veřejnosti představena  
23. března na stejnojmenné výstavě ve foyer 
Společenského domu.
Autoři Aleš Novák, Martin Čejka, Ro-

man Dvořák a Pavel Šanda se v ní zabýva-
jí tématem konce 2. světové války v našem 
městě, hlavně pak spojeneckým náletem  
a osvobozením města sovětskou armádou.
S třemi ze čtveřice autorů jsme si povídali 

o jejich knize a výstavě.
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foto: Martin HvězdaNa moji první otázku, co mi  
autoři o vzniku knihy řeknou, 
se slova ujal můj jmenovec, 
což zde musím uvést, abych 
čtenáře neuvedl ve zmatek.

P. Šanda: V dubnu 2014  
na webu Neratoviny vyšel 
článek, že se připravuje výstava  
a kniha o Druhé světové válce 
v Neratovicích. A lidi se nám 
začali ozývat.

R. Dvořák: Získali jsme 
například negativy fotografií 
sovětských samohybných děl 
s vojáky u dnešního gymná-
zia, které dosud nebyly nikde 
zveřejněny. Martin Hvězda 
nám je nafotil a jsou v knize.

O čem všem je tedy kniha?
P. Šanda: Kniha je o ame-

rickém náletu na Neratovice, 
osvobození Neratovic, ale jsou 
tam i přesahy do dneška, jed-
na kapitola se věnuje památ-
níkům osvoboditelům.

M. Čejka: Mezi přesahy patří 
i to, že dodnes v lesíku u třetí 
spolanské vrátnice najdete 

stopy asi po třiceti kráterech 
z bombardování. Některé jsou 
ještě dnes pořádné jámy.

V knize je mapka kráterů i le-
tecký snímek z roku 1946.

R. Dvořák: S detektorem 
kovů jsme tam za dvě hodiny 
našli asi třicet střepin.

Byl to nálet na tehdejší Spo-
lanu?

M. Čejka: Kdepak, nálet 
byl plánovaný na kralupskou 
rafinerii. Neratovice nebyly 
určeny ani jako vedlejší cíl. 

Dodnes jsou dohady, jak to 
bylo. V knize jsou rozebrány 
různé varianty. Dobové zprávy 
uvádějí jako hlavní příčinu 
chybnou identifikaci cíle.

P. Šanda: Pro knihu jsme 
využili archívy. V tom měl-
nickém jsme našli poklad.

M. Čejka: Našli jsme 
tam seznam a popis domů 
poškozených náletem, včetně 
mapy, ve které je všech asi 170 
poničených objektů zakresle-

no. V knize bude také mapa 
dopadů pum, z 254 shozených 
pum asi u 150 víme, kam 
dopadly.

Z amerického archívu v Ala-
bamě nám poslali operační 
plán náletu i zpětnou hod-
notící zprávu.

Jak jste se vlastně dostali  
k psaní knihy?

R. Dvořák: V Nera-
tovických listech vyšla výzva, 
že město chce vydat brožuru  
k 70. výročí osvobození měs-
ta. Asi po třech měsících jsem 
se paní starostky ptal, jestli se 
někdo ozval. Jenže se ozvala jen 
jedna pamětnice, tak jsem se 
do toho pustil, začal obcházet 
pamětníky a rozjelo se to.

Pak jsme o tvém záměru psa-
li na webu Neratoviny…

M. Čejka: Pak se ozvalo více 
pamětníků. Nakonec je tam 28 
vzpomínek jich samotných či 

jejich příbuzných.
R. Dvořák: Pamětníci přije-

dou na výstavu, moc se těší. 
Někteří už nebydlí v Nera-
tovicích, takže mnozí přije-
dou z daleka, jedna rodina až 
z Moravy. Někteří tu pracovali 
nebo byli nuceně nasazeni.

M. Čejka: Tehdy ve Spolku 
pro chemickou a hutní výro-
bu (nynější Spolana) praco-
valo více dělníků než dnes, 
přes tisíc. Dojížděli z širokého 
okolí, například z Mladé 
Boleslavi nebo z Čelákovic.

P. Šanda: Takže z původ-
ní brožury vznikla dvouset-
stránková kniha.

Jak vlastně kniha vznikala?
R. Dvořák: My tři jsme 

hlavně sbírali materiály, knihu 
sepsal Aleš Novák. Se psaním 
knihy se začalo až vloni  
v listopadu, i když některé  
vzpomínky už byly sepsané.

Setkali jste se s tím, že 
vám někdo nechtěl vyprávět  
vzpomínky?

P. Šanda: Přestože to mu-
sel být pro všechny zúčast-
něné traumatizující zážitek, 
všichni byli ochotni se o svoje  
vzpomínky podělit.

M. Čejka: Většině z nich bylo 
v té době pět až dvacet let.  
Nejstarší paní je teď 92 let.

P. Šanda: Jediné, co nás 
všechny mrzí je to, že jsme 
si nevzpomněli před dvaceti 
lety. Pamětníků by bylo víc. 
Za těch 70 let je to poprvé, co 
se dalo dohromady něco tak 
rozsáhlého o tomto období.

Co všechno vlastně v knize 
čtenář najde?

M. Čejka: Prvních patnáct 
stran je stručná historie Nera-
tovic, je tam pěkně popsáno, 
jak vypadaly Neratovice na 
konci První republiky a během 

angličtina formou hry  
s odpočinkovým programem
27.-31. července a 3.-7. srpna

denně 8:00-17:00
CENA: 3 600 Kč

včetně obědů a vstupného
kapacita 12 dětí

přihlášky na info@neravyuka.cz
tel: 603 864 934, 606 641 179
více informací:  www.neravyuka.cz

ANGLICKÝ  
TÁBOR  

NERATOVICE



válečných let.
R. Dvořák: Je tam letecký 

záběr Neratovic z roku 1938  
a pak také letecké snímky 
z roku 1946, kde jsou vidět 
krátery po bombách.

M. Čejka: Následuje kapitola 
o náletu, kapitola o osvoboze-
ní a pak ty ozvěny, to znamená 
památníky, zápisy v kronikách. 
Je tam část věnovaná  generálu 
Jakimovovi, o němž už spousta 
Neratovičáků ani neví.

P. Šanda: To byla za minulého 
režimu místní ikona. Jmenova-
la se po něm dnešní Kojetická 
ulice, na 1. základní škole měl 
pamětní desku.

M. Čejka: Bude tam i pom-
ník osvobození, který byl 
odstraněn v 90. letech z dnešní 
Masarykovy ulice. Ta kapitola 
o Jakimovovi možná vyvolá 
nějaké negativní reakce.

P. Šanda: Podle mě to tam 
patří. Je to součást historie 
města. 

Jakimov sem byl hodně 
posílán po roce 1968, aby vylep- 
šil obraz Sovětského svazu. 
Na druhou stranu krátce po 
osvobození se stal kmotrem 
jedné dívky, která pak po roce 
1968 upadla v nemilost teh-
dejšího režimu, ale Jakimov 
si vždy při návštěvách města 
vymínil setkání s ní.

M. Čejka: Samotný text má 
cca 135 stran. Zbytek jsou 
přílohy, což jsou hlavně fo-
tografie, různé dokumenty 
apod.

P. Šanda: V knize bude 
přes 100 fotek vztahujících se  
k náletu a přes 40 fotek k os-
vobození. Celkem tam bude 
asi 220 fotografií, obrázků, 
map a dalších dokumentů.

P. Šanda: V příloze je třeba 
poštovní známka s Adolfem 
Hitlerem, jejíž majitel si ji 
v den náletu došel na poštu 
nechat orazítkovat. Dále  

i německá rozpoznávací le-
tecká příručka, jízdní řády.

R. Dvořák: Je tam zápis  
z nádražní kroniky, který se 
zmiňuje o leteckém krytu, 
tak jsme šli a zjistili, že je pod 
nádražím dodnes.

M. Čejka: Část knihy tvoří 
také tabulky. Bude tam 
samozřejmě seznam obětí, kde 
jsme opravili i některé chyby 
vzniklé při jeho sepisování  
i při přepisech. Je tam také sez-
nam zničených domů, popis 
jejich poškození i co je na tom 
místě nyní.

Využily jsme například 
manuály leteckých pum, které 
dopadaly na Neratovice. Takže 
nákres pumy s technickými 
údaji tam najde čtenář také. 
Jsou tam také výpisy z kronik 
měst, obcí, škol, z farních kro-
nik apod.

Mohli byste uvést příklad ně-
jaké ze vzpomínek?

M. Čejka: Třeba pan Ciny-
bulk, kterému bylo v té době 
15 let, jel do Neratovic vlakem. 
V Hovorčovicích museli cestu-
jící vystoupit z vlaku a viděli 
nálet na Vysočany, což byl pos-
lední nálet na Prahu.

Pak přijel do rozbombar-
dovaných Neratovic. Jeho 
dědeček bydlel ve stavení na 
místě, kde jsou dnes věžáky  
v Zelené ulici. Nakreslil plánek 
rozbombardovaného náměstí. 
Ještě stihl na kole navštívit 
příbuzné v Obříství a druhý 
den jel zpátky do Prahy.

R. Dvořák: Popisuje tam  
i to, že tu byli houpačky s ko-
lotočem na místě, kde je dnes 
pošta. Tlaková vlna od výbu-
chu bomby porazila kolotoč.

M. Čejka: Pana Cinybul-
ka se mi podařilo zkon-
taktovat přes internet  
a pak přes Klub seniorů a úřad 
v Jirkově, kde nyní žije. Je to ve 
svých 85 letech velmi činorodý 

pán. Byl nadšený a těší se, že 
přijede na vernisáž výstavy.

Kolik z pamětníků přijede na 
výstavu a autogramiádu?

R. Dvořák: Většina pamět-
níků, se kterými jsem mluvil, 
přijede.

M. Čejka: Uvidíme, kolika se 
podaří přijet, ale zájem měli 
všichni.

R. Dvořák: Zajímavý je 
příběh dvou sester, které by-
dlely v Praze. Tam zažily nálet 
na Smíchov a Vinohrady, který 
jim v bytě rozbil okna. Tak je 
rodiče poslali k babičce do 
Neratovic, kde zažily další 
nálet. Hráli si v zahradním 
domku, babička je zavolala na 
oběd a krátce na to na zahrad-
ní domek dopadla bomba.

Když se jejich maminka doz-
věděla o náletu na Neratovice, 
jela okamžitě sem a byla šťast-
ná, že je našla živé. Odvezla je 
do Prahy, kde zažily německý 
letecký útok stíhačkami  
na rozhlas, nedaleko kterého  
bydlely.

Jedné bylo 14 let, druhé  
7 let. Vlasta Jirková a Květa 
Volhejnová v současnosti bydlí 
v Neratovicích. Od nich máme 
řadu fotografií, třeba kráter po 
výbuchu bomby v ulici Berty 
Pirunčíkové.

Výstava začne vernisáží 23. 
března od 18:00 ve Spole-
čenském domě, že?

P. Šanda: Výstava bude spo-
jena se křtem knihy, jejím 
prodejem a autogramiádou.  
A k tomu setkání s pamětníky.

R. Dvořák: Vystaveny budou 
vybrané fotografie a dokumen-
ty z knihy. Budou tam dobové 
sovětské i německé uniformy 
a součásti vojenské výstro-
je. Dále zde budou americké 
pumy a jejich střepiny.

M. Čejka: Je to dost rarita. 
Mít jednu pumu na výstavě už 

je vzácnost, ale na této výstavě 
budou - doufáme - hned tři.

R. Dvořák: Ale bude i pře-
kvapení, které nemůžeme 
prozradit předem.

Jak vás práce na knize 
ovlivnila?

M. Čejka: Můžu říct za nás 
čtyři, že nám to hodně rozšíři-
lo obzory. Každý se dozvěděl 
spoustu nových věcí, o kterých 
jsme neměli tušení. Seznámi-
li jsme se také s řadou za-
jímavých lidí.

R. Dvořák: Výstava a kniha 
by měla zvýšit povědomí lidí 
o historii města. Setkal jsem 
se třeba s tím, že si hodně lidí 
myslí, že Neratovice bombar-
dovali Němci, a nechápe, proč 

to dělali zrovna Američané.
P. Šanda: Podobně jako 

mladá generace často ani 
netuší, kdo Neratovice osvo-
bodil. 

M. Čejka: Na závěr bych chtěl 
čtenáře poprosit, aby se s námi 
podělili o své připomínky 
ke knize či o v ní neuvěřej- 
něné materiály na e-mailu 
Neratovice1945@seznam.cz 
nebo přes Odbor školství  
a sociálních věcí MěÚ.

Nové poznatky pak budou 
zveřejňovány na internetu.  

Na webu Neratovin určitě 
zveřejníme, kde čtenáři tyto  
poznatky najdou. Děkuji za 

rozhovor. Ptal se Pavel Šanda 
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Buldoci skončili na krásném čtvrtém místě

V Průhonicích se 14. února 
konal turnaj prvního kola 
Národního poháru Aso-
ciace japonského karate 
(JKA). Karatisté Shotoka-
nu Neratovice v něm opět 
slavili úspěchy. 

Soutěží se v sestavách úderů 
(kata) a v bezdotykovém 
zápase (kumite).

V kategorii mladšího doros-
tu slavili úspěch Jiří Boháč  
s 2. místem v kata a Tien 
Nguyen se 4. místem v kata.

Kata tým ve složení Eliška 
Hurdálková, Anna Dolanská, 
Barbora Mišnerová v této kate- 
gorii zvítězil. Mezi chlapci byl 
tým Tien Nguyen, Jiří Boháč, 
Ondřej Kettner druhý.

Ve starším dorostu se dařilo 
Barboře Semkovičové, která 
zvítězila v kumite a v kata byla 
čtvrtá. Hned za ní se v kumite 
umístila Lucie Hybšová.

V chlapecké kategorii obsadil 
Daniel Beneš 2. místo v kata a 
Pavel Zach 4. místo v kumite. 

Jejich kata tým ve složení 

Daniel Beneš, Tomáš Plachý, 
Michal Walter se postavil na 
stupínek nejvyšší.

Mezi seniorkami vyhrála 
Lucie Köppelová v kumite  
a v kata skončila třetí. Michae-
la Haová byla druhá v kumite.

Bronzový medailista z mis-
trovství světa Josef Pacovský 
skončil v kumite na 4. místě.  

Přesto jej trenér Zbyšek 
Petržílek chválil za nádherný 
ipon, který Josef Pacovský 

uštědřil pátému z mistrovství 
světa 2012 Lukáši Frýdeckému. 
Na 4. místo jej odsunula 
prohra v jediném zápase, a to 
s Markem Baborem. 

Shotokan tak vede v národ-
ním poháru, který je vlastně 
kvalifikací na Mistrovství re-
publiky. V dorostenecké kate- 
gorii se o první místo dělí  
s týmem Hostivaře, zatímco  
v seniorské kategorii má ve-
dení sám pro sebe.

Mirka Dobsová

Karatisté Shotokanu zvládli 1. kolo 
Národního poháru na výbornou

foto: Jakub Novotný

Také letos pořádá Klub 
českých turistů Neratovice 
turistický pochod a jízdu 
na kole pod názvem Jarní 
stezka Polabím, a to již po 
dvaačtyřicáté.

Startuje se mezi 7. a 10. hod-
inou z restaurace Terasa, dříve 
známé jako River.

Startovné je pro děti 15 Kč, 
dospělí zaplatí 30 Kč.

Připraveny jsou pěší trasy  
o délce 10, 17, 19 a 26 km ten-
tokrát směrem na Mlékojedy, 
Kozly a dále.

V Kozlích u Labe bude 
kontrolní stanoviště s občer- 
stvením.

Pro milovníky cyklistiky jsou 
pak připraveny trasy o délce 
33, 50, 75 a 105 km, například 
směrem na Kostelec nad 
Labem, Čelákovice či Kersko. 

V cíli, který je od 11. do 17. 
hodiny opět v restauraci Tera-
sa, čekají na účastníky odměny 
v podobě diplomu a odznaku, 
i když největší odměnou bude 
samozřejmě dobrý pocit z po-
hybu. 

Organizátoři doufají, že hez-
ké počasí napomůže tomu, aby 
padl rekord v počtu účastníků 
z roku 2010, kdy se na trasu 
pochodu vydalo 702 lidí.

Bohuslav Senohrábek

Jarní stezka Polabím  
bude letos 18. dubna

foto: Petr Najmon

K uhájení 4. místa by stači-
la týmu HC Buldoci Nera-
tovice remíza v posledním 
kole Krajské soutěže mužů 
v Příbrami, kam jel hrát  
v neděli 8. března.

Do konce druhé třetiny to na 
remízu opravdu vypadalo. Stav 
byl 3:3.

Ve 3. třetině ale Buldoci 
strhli  vítězství na svou stra-
nu dvěma brankami Václava 
Peka a třetím gólem do hat-
tricku Lukáše Pokory. Zbýva-
jící branku si před tím na své 
konto připsal Jakub Mareček.

Vítězství 6:3 na ledě silné 
Příbrami jim zajistilo konečné 
4. místo.

Buldoci mohli skončit ještě 
lépe. V pěti ze šesti zápasů  
s prvními třemi celky tabulky 
prohráli těsně. Pouze na ledě 
Kutné Hory prohráli větším 
rozdílem.

Tak dobré výsledky před  
startem sezóny zřejmě nečeka-
li ani samotní hráči, když do ní 
vstupovali v roli nováčka.

Cílem mužstva v čele s charis- 
matickým trenérem Martinem 
Chabadou bylo hlavně hrát 
hokej, na který se lidé přijdou 
rádi podívat.

A v tom uspěli na jedničku. 
Neratovický zimní stadion 
pravidelně zaznamenával 
návštěvnost, kterou Buldokům 
může závidět nejeden tým 
první ligy.

Na Buldoky chodilo běžně 
čtyři až pět stovek fanoušků. 
Na poslední domácí zápas se 
dokonce přišlo podívat 700 
lidí.

Nezbývá nám než Buldokům 
poblahopřát a těšit se na 
setkání s hokejem a stovka-
mi neratovických fanoušků  
v příští sezóně.

Pavel Šanda
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

MARTEN RESTAURANT
28. března nově otevíráme po modernizaci

moderní minutková gastronomie * tradiční 
česká kuchyně * hotová polední jídla 

bezbariérový přístup, WIFI, dárkové poukázky
přijímáme stravenky Sodexo Pass, Ticket restaurant, Cheque Dejeneur

28. října 919, Neratovice (nad Albertem)
Otevírací doba: Ne - Čt : 11 - 22 hod. Pá - So: 11 - 02 hod.

Kontakt pro rezervace míst: 315 682 018

www.restauraceneratovice.cz

Zvláštní nešvar  
v místních restau-
racích

V poslední době se v nera-
tovických stravovacích zaříze-
ních rozmohl nešvar, který pod-
le mne odporuje hygienickým 
normám.

Mám zvířata rád, ale ne abych 
u jídla sledoval několik psů, jak 
mi s odpuštěním koukají do úst, 
slintají a línají do jídla. To je po-
dle mě v nepořádku.

A když se psů sejde v jed-
né restauraci třeba i sedm, je 
to docela síla. Nestojí to za 
zamyšlení provozovatelů?

Miloš Paur

Mlékojedští most 
pro auta nechtěli

Reaguji na dopis Michaely 
Landové „Mlékojedští dostali 

vánoční dárek od města“. Je to 
úsměvné. Mlékojedští mohli mít 
most přes Labe. Byl to boj něko-
lika desítek lidí proti tisícům, 
kteří most chtěli. Referen- 
dum nebylo vyhlášeno. Proč?

Dostat se z jednoho břehu na 
druhý od Prahy i od Mlékojed 
jde přes Štěpán a Kostelec. Je 
to značná zajížďka pro majitele 
chat na obou březích Labe, 
pro místní obyvatele, autobusy  
a další silniční dopravu. 

Takže přejme Mlékojedským 
jejich lávku přes Labe, než tuto 
situaci vyřeší opět nějaký zdat-
ný svalovec.

František, majitel chaty

Zastupitelé, zvažte 
jiné varianty řešení 
parkování
Dopis zastupitelům města

Obracím se na Vás ohled-

ně plánovaného vybudování 
odstavného parkoviště na poli  
u ulice Na Výsluní. O této 
záležitosti bylo již hodně napsá-
no v tisku a na internetu. Na 
Městský úřad byla doručena pe-
tice 292 občanů proti výstavbě 
parkoviště. 

Chci Vás poprosit, abyste se 
důkladně s touto problematikou 
seznámil a pokusil se této stavbě 
zabránit. Podle mého názo-
ru se jedná o nepromyšlenou  
a nesmyslnou akci. 

Jen stručně uvedu, proč si to 
myslím:

- nevratný zábor kvalitní 
zemědělské půdy (často se 
uvádí, že jde o nevyužívanou, 
zamokřenou plochu - není 
tomu tak), 

- lokalita v těsné blízkosti 
dětského hřiště,

- příjezdová trasa protínající 
cesty pro pěší, kde je i velký po-
hyb dětí,

- zhoršení životního pro-
středí v této části sídliště (něk-
teré domy by pak byly doslova 
obležené parkovišti ze všech 
stran),

- jde pouze o omezené “řešení” 
parkování pro tuto lokalitu na 
krátkou dobu.

Řada zastánců parkoviště 
používá argument, že je povin-
ností “města” zabezpečit jim 
místo pro parkování za každou 
cenu. Já si toto nemyslím. Už 
nyní je neratovické sídliště jed-
no velké parkoviště. Domnívám 
se, že bychom měli podporovat 
jiné způsoby dopravy po městě 
- městská doprava, cyklistika 
atd., což se v našem městě na 
rozdíl od srovnatelných měst  
v okolí bohužel neděje. 

Pro řešení parkování se nabízí 
např.:

- regulace parkování druhého, 
případně třetího auta v rodině,

- regulace parkování firemních 
aut,

- efektivnější využití stáva-
jících ploch (ne všude jsou 
vodorovně označena místa 
pro parkování, např. v ulici Na 

Skalkách),
- výstavba patrových garáží 

(chápu, že toto je velmi náklad-
ná varianta). 

Pro parkování by možná šlo 
využít i hlídané parkoviště  
u Tesca, které údajně provozo-
vatel chce vrátit městu a jsou 
na něm nevyužívaná parkovací 
místa. 

Před rozhodnutím o takovéto 
stavbě, která poměrně značně 
změní danou lokalitu, by mělo 
nejprve proběhnout setkání  
s občany a teprve na jeho 
základě rozhodnout. Myslím si, 
že nebyly dostatečně posouzeny 
všechny možné varianty, a že 
zamýšlená výstavba je unáhlená 
a nepromyšlená.

Prosím Vás proto, abyste 
plánovanou výstavbu parko- 
viště pomohl zastavit.

Martin Čejka 

Petice proti 
výstavbě odstav- 
ného parkoviště 
skončila, co bude 
dál...

V úterý 24. února byla do 
podatelny odevzdána petice  
s 16 originálními petičními ar-
chy, na kterých je celkem 292 
podpisů. Předání do podatelny 
bylo potvrzeno na kopii podání  
petice. 

Rada zasedá 4. března, měla 
by petici projednat, a pak by 
ji měla předložit zastupitelst-
vu, které zasedá až 18. března  
ve Společenském domě od 16 
hodin. 

Vážení přátelé, pokud vám 
to čas dovolí, přijďte, prosím 
do Společenského domu, máte 
možnost na pět minut hned na 
začátku vystoupit v bodu „Vy-
stoupení občanů“ a vysvětlit 
zastupitelům, proč se stavbou 
parkoviště nesouhlasíme a jaké 
jsou jiné varianty řešení par-
kování v Neratovicích.

Od 8. dubna začnou jezdit 
autobusy č. 348 do Ládví jako 
součást Pražské integrované 

dopravy, dojíždění bude mno-
hem levnější a pro lidi nad 70 
let zdarma. Město navíc usiluje 
o zřízení zastávky u sídliště na 
pražské železniční trati.

Na placeném parkovišti pana 
Batelky je 70 volných míst, 
pokud by město vypovědě-
lo smlouvu a převzalo provoz 
parkoviště do své režie, upravi-
lo kolmé parkování na šikmé, 
získalo by další parkovací místa.

Nové parkoviště ohrozí bez-
pečnost a zdraví stovek lidí 
pohybujících se a bydlících Na 
Výsluní. Hlavně dětí. 

Stavba nenávratně zničí dva 
hektary kvalitní zemědělské 
půdy, úrodná ornice má moc-
nost 40 – 60 cm, to je slušná 
vrstva. Pole jsou každoročně 
obdělaná. 

V katastru však není uvede-
no, že se jedná o ornou půdu. 
Město tak nebude muset žádat  
o vyjmutí z půdního fondu.

Na radnici je už studie parkov-
iště a až se sejdou všechna vy-
jádření správců sítí a dotčených 
orgánů státní správy, bude zahá-
jeno územní řízení, po němž 
následuje stavební povolení. 

Pak už jen město vybere nej- 
levnějšího zhotovitele stavby, 
aby mohly vyjet bagry a začít 
budovat betonovou silnici  
s chodníky (10m šířky) a par-
koviště pro 186 aut včetně ob-
jízdné komunikace a odstavné 
plochy pro Městskou policii.

Takže náš osud má opravdu  
ve svých rukou rada, zastupi-
telstvo a starostka Mrzílková, 
která podepisuje všechny listiny. 

Ale nejen náš osud. Pro-
tože bez ohledu na zvláštnosti 
své generace lidé na radnici  
i zastánci parkoviště brání svůj 
komfort před živobytím gene-
rací, které se ještě nenarodily.

Anna Spěváčková

Názory našich čtenářů nemusí 
vyjadřovat názor redakce. Do-
pisy mohou být redakčně krá-
ceny. Dopisy zasílejte na e-mail  
redakce@neratoviny.cz. 
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K O U P Á K  N E R A T O V I C E

Otevřeno denně
od 17:00

Nabízíme více  
než 80 druhů 
alkoholických 
nápojů

Dobrá akce 
každou chvíli

Sledujte nás  
na facebooku

Začátkem jarního období, 
konkrétně 31. března ve 20 
hodin, vystoupí v Jazzovém 
klubu Společenského 
domu francouzská hudeb-
ní skupina Bran.

Žánr této kapely by se dal 
charakterizovat jako keltský 
folk. Repertoár tvoří oso-
bitě zpracované lidové písně  
z oblasti francouzské Bretaně, 
doplněné vlastní tvorbou 
členů skupiny. 

Při příležitosti koncertu  
skupiny Bran můžeme  
vzpomenout také kapelu Irish 
Dew, která nejednou navštívi-
la prostory Kulturního domu 
v Neratovicích a odehrála ne-
jeden úspěšný koncert. 

Nemyslete si, že Bran jsou 
nějakou malou začínající 
kapelou. Naopak, mají na 
svém kontě již 5 alb a to nové, 
šesté, právě prezentují na 
svém turné, díky kterému také 

navštíví Neratovice.
Vstupné je 130 Kč. Studenti 

a senioři, kteří si vstupenku 
zakoupí v předprodeji, zaplatí  
100 Kč.

Matouš Klvaňa

Bran: Keltská hudba po francouzsku

V jubilejním desátém hos-
podském kvízu se 5. března 
v hospůdce Koupák utkalo 
12 silných týmů.

Hrálo se o exkluzivní moselská 
vína od místní firmy OHMS, 
slevové poukázky ateliéru Profo-
to Vosáhlo, vstupenky na koncert 
americké jazzové kapely Hanging 
Hearts ve Společenském domě, 
lahvinky věnované Koupákem 
a v neposlední řadě o prestižní 
zlaté placky hospodského kvízu.

O vítězství se s 20 body dělily 
týmy CML a  NNZ.

Hvězdova pěchota tak své  
prvenství z minulého kvízu  
neobhájila. Ztroskotala zejména 
na matematice v tématu „Deset” 
a významech křestních jmen.

Přesto s 16 body vybojovala 
spolu s týmem Mloci třetí místo.

Další pořadí bylo: 5. Wall-y (15 
bodů); 6.-8. Kaštani, Nakashi, 
Stará garda (13 bodů); 9. Nes-
kutečná klasika (12 bodů); 10.-
11. Kvrdlobruti, Ujepandy (11 
bodů); 12. JOJ (10 bodů).

Role výběru tematického 
okruhu pro příští kvíz se tak ujal 
tým JOJ. Pořadatelům se pomstil 
tím, že vybral téma “chilli”.

Účastníci i pořadatelé kvízu se 

dobře bavili, takže s tradicí hos-
podských kvízu se rozhodně ne-
končí.

Kvízové otázky najdete na 

www.neratoviny.cz, odpově-
di pak na facebookové stránce  
Aktivity Neratovice.

Pavel Šanda

Desátý Hospodský kvíz vyhráli CML a NNZ

CML:  Slávek Salač, Karolína Peštová,  
Romaň Mišoň, Petr Najmon 

NNZ: Kateřina Šmídová, Lukáš Fogl,  
Ondřej Najman, Eda Šmíd

Příběh jednoho hradu je zce-
la srozumitelná a výpravná 
komedie, která potěší oko i 
duši diváka, který představení 
zhlédne třeba jen koutkem 
oka. 

Děj se odehrává na jednom 
hradě, kde vrtochy pána hra-
du přivádí jeho samého do 
komických situací při touze po 
výměně ženy, kterou si přivedl 
v nedávné době na sídlo. 

Vynikající herecké výkony 

umocní kolektiv herců a mis-
trovské režijní zpracování. 
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil 
Škvrna, Veronika Nová, Lukáš 
Langmajer, Anna Kulovaná, 
Karel Soukup. 

Představení uvádí Spole-
čenský dům Neratovice 
14. dubna ve svém Malém 
sále za vstupné 189 Kč, 
pro studenty a důchod- 
ce za 169 Kč.

Ivan Fried

Příběh jednoho hradu:
Divadelní komedie pro každého



čtvrtek 19. března 
19:00 Městské kino 
Vybíjená 
filmová komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha, 130 Kč

pátek 20. března 
19:00 Městské kino 
Vybíjená 
filmová komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha, 130 Kč

20:00 restauace Terasa
Karyna
vstup volný

20:00 Jazzový klub SD
Voxel 
koncert, 150 Kč/120 Kč 

20:00 Sokolovna v Libiši 
VIII. Charitní ples 
skupina Plus, 200 Kč 

21:00 Koupák 
Drum Fever DJ’s party 
DJ’s Mr.A, Tombo a BozyB, 40 Kč 

sobota 21. března 
10:15 hřiště Libiš - fotbal
Libiš - Hor. Měcholupy

15:00 hřiště Libiš - fotbal
Libiš B - Neratovice-Byškovice B

15:00 RC Nebozez 
Vítání jara a vynášení Morany 

15:00 Malý sál Společenského domu 
Kvak a Žbluňk 
loutkové představení, 69 Kč/zdarma 

16:00 Starý sál Společenského domu 
Bubenický kruh 
pořádá Aktivita Neratovice 
vstup volný 

19:00 Městské kino 
Vybíjená 
filmová komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha, 130 Kč

neděle 22. března  
15:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Roma Neratovice - Liběchov

15:00 stadion Neratovice 
Neratovice-Byškovice - LoKo 
Chomutov

pondělí 23. března 
18:00 Společenský dům 
Neratovice 1945 
vernisáž výstavy Nálet na město a 
poslední týdny války v dokumen-
tech, fotografiích a vzpomínkách
vstup volný 

19:00 Městské kino 
Padesát odstínů šedi 
film, 120 Kč 

úterý 24. března 
9:00 Městské kino 
Příběhy včelích medvídků 
hraje divadlo Krapet
pohádka, 50 Kč 

18:00 Společenský dům
Exekuce,  exekutoři a politika státu
Host: Pavel Čižinský 
beseda, vstup volný

19:00 Městské kino 
Divočina 
americký film, 110 Kč 

středa 25. března 
10:00-17:00  
Dům Kněžny Emmy - kaple
Velikonoční výstava

15:00 Městské kino 

Vybíjená 
filmová komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha 
představení pro důchodce, 50 Kč

18:00 Společenský dům 
Veřejné setkání  
s cyklokoordinátorkou 

19:00 Městské kino 
Vybíjená 
filmová komedie podle bestselleru 
Michala Viewegha, 130 Kč

čtvrtek 26. března 
14:00 Dům kněžny Emmy - vestibul 
vstupní haly
Velikonoční jarmark

19:00 Městské kino 
Perný den 
filmový klub, 80 Kč/50 Kč 

19:30 Společenský dům 
Ani za milion 
divadlo, 189 Kč 

pátek 27. března 
19:00 Jazzový klub 
Eddie Vedder (Pearl Jam) Tribute 
koncert, 90 Kč/60 Kč 

19:00 Městské kino 
Kobry a užovky 
český film, 120 Kč 

sobota 28. března 
15:00 Městské kino 
Konečně doma 
animovaný film, 125 Kč

15:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice - Vojkovice 

neděle 29. března 
15:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice B - Dřísy

16:00 Městské kino 
Konečně doma 
animovaný film 3D , 140 Kč 

pondělí 30. března 
19:00 Městské kino 
Lovci a oběti 
český akční thriller, 120 Kč 

úterý 31. března 
19:00 Městské kino 
Lovci a oběti 
český akční thriller, 120 Kč

20:00 Jazzový klub 
Bran (Francie)
koncert, 130 Kč/100 Kč 

čtvrtek 2. dubna 
19:00 Městské kino 
Rychle a zběsile 7 
americký akční thriller, 120 Kč 

20:00 Jazzový klub 
Darja & Jazz Friends 
koncert, 135 Kč/115 Kč 

pátek 3. dubna 
19:00 Městské kino 
Rychle a zběsile 7 
americký akční thriller, 120 Kč 

sobota 4. dubna  
16:30 hřiště Libiš - fotbal
Libiš B - Pšovka Mělník B

16:30 hřiště Byškovice - fotbal
Neratovice-Byškovice B - Kralupy 
1901

10:15 hřiště Libiš - fotbal
Libiš - Krupka

neděle 5. dubna  
10:00-17:00 Restaurace Mlýn
Velikonoce ve Mlýně

16:30 hřiště Lobkovice - fotbal
Roma Neratovice - Tuhaň

16:30 stadion Neratovice - fotbal
Neratovice-Byškovice - Motorlet 
Praha

čtvrtek 9. dubna 
Velký sál Společenského domu 
Vyšetřování ztráty třídní knihy 
divadelní představení Veslařského 
spolku Neratovice, 120 Kč 

sobota 11. dubna  
16:30 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice - Nelahozeves

neděle 12. dubna  
16:30 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice B - Všetaty

16:30 stadion Neratovice - fotbal
Neratovice-Byškovice - Libiš

pondělí 13. dubna 
Jazzový klub SD 
Viděno Rejžkem 

úterý 14. dubna 
19:30 Malý sál Společenského domu 
Příběh jednoho hradu 
divadelní komedie, 189 Kč/169 Kč 

sobota 18. dubna 
7:00-10:00 Restaurace Terasa
Jarní stezka Polabím 
Start turistického pochodu

17:00 hřiště Libiš - fotbal
Libiš B - Kralupy 1901

17:00 hřiště Byškovice - fotbal
Neratovice-Byškovice B - Dolany

10:15 hřiště Libiš - fotbal
Libiš - SK Kladno

Společenský dům 
ZOO2 - U2 revival 
koncert

neděle 19. dubna  
17:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Roma Neratovice - Lobkovice B

úterý 21. dubna 
19:30 Městské kino 
Čtvrtníček & Lábus:  
Hvězdy, jak je neznáte 
jevištní show, 290 Kč 

sobota 25. dubna  
10:15 hřiště Mlékojedy - fotbal
Mlékojedy - Střezivojice

17:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice - Neratovice-Byškovice B

neděle 26. dubna  
17:00 hřiště Lobkovice - fotbal
Lobkovice B - Velký Borek B

17:00 stadion Neratovice - fotbal
Neratovice-Byškovice - Žatec

pondělí 27. dubna 
20:00 Oskar Klub 
Na stojáka live 
stand up comedy show

Chcete, aby byly vaše akce 
zveřejňovány v tomto pře-
hledů dění? Napište nám na 
komerce@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.neratoviny.cz  www.facebook.com/neratoviny

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?

B E C I V O K B O L T U H A Ň

Ě H K E D U Š N Í K Y M B O M

B A O R D O V Á P N Í M C K Ě

E S J T A E L Y Ř E Č T H O E

C C E V M C T K E V E Č R Z E

I M T E L I Í T D U R A Á L S

Š S I L É V V Á B Y V K S Y E

U A C I K O T Ň O N E O T A V

R K E K O K S R J A N V Z C Á

T V A Á J Š Í O H C Á I Í H V

Ě O Y V E Y Ř H N Y P Č Ř L O

V M U E D B B L O R Í K O U N

P Ů Ř S Y E O S P O S Y B M A

D T I Š I C E E S K K L Á Í Á

T L I N Í N O L Z D A K Z N Í

Osmisměrka: Najděte 23 nedalekých obcí, osad a částí Nera-
tovic. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch, 
kdo zašlou správné řešení osmisměrky na e-mailovou adresu  
soutez@neratoviny.cz do konce března, vylosujeme vítěze, který 
obdrží cenu v podobě zajímavé knihy související s tajenkou.

Tajenka únorové osmi- 
směrky byla “Zápas HC 
Buldoci proti HC TJ Božetice 
sledoval rekordní počet šestse-
ti čtyřiceti diváků.” 

Šálu HC Buldoci získa-
la sedmiletá Karolína Svo-
bodová, které předal šálu Mar-
tin Chabada. Ten vylosoval  

druhého majitele šály Milosla-
va  Sojku.

Shodou náhod se tak vítězi 
soutěže stali hráčka Buldočků  
a otec kapitána Buldoků. 

„Teď to bude vypadat, jako 
kdybychom to navšindlovali,” 
děsili se manželé Chabadovi. 
Vše ale proběhlo regulérně.



Od vydání únorových 
Neratovin uspořádala  
Aktivita Neratovice dvě 
besedy. Ve čtvrtek 26. února 
mezi nás přijel olympionik 
veslař Ondra Synek, v úterý  
3. března pak ekonomka 
Doc. Ing. Ilona Švihlíková, 
Ph.D. 

Každá z nich přilákala zhru-
ba čtyřicítku lidí. 

Setkání s Ondrou Synkem 
bylo velice zábavné díky komu-
nikativní povaze našeho hosta 
a podle některých návštěvníků 
i díky nám moderátorům, 
tedy Mirce Dobsová a Pavlu  
Šandovi.

Vedle svých sportovních 
zkušeností a názorů na sport 

Ondra hovořil také o své nové 
roli zastupitele v Brandýse nad 
Labem. Zahrnul nás řadou ve-
selých příhod, svěřil se nám se 
svým osobním příběhem. 

Nezapomněl ani na sponzo-
ra akce firmu Allivictus, jejíž 
česnekové tinktury užívá a do-
poručuje.

Jedinou vadou na kráse 
besedy bylo zpoždění, se 
kterým začala kvůli pozd-
nímu konci galavečera s vy-
hlašováním sportovce roku.

Aktivita Neratovice i firma 
Allivictus to samozřejmě mrzí 
hlavně kvůli těm, kdo přiš-
li, ale nemohli vyčkat až do 
začátku besedy.

Druhá beseda byla už na 
vážnější téma. V Neratovicích 

jsme vůbec poprvé přivítali 
známou ekonomku, ale také 
aktivistku, Ilonu Švihlíkovou.

Ta v krátkém úvodním slově 
představila svou nejnovější 
knihu „Přelom: Od velké re-
cese k velké transformaci.“

Jako základní příčinu 
současné ekonomické krize 
Západu označila od 70. let 
stále rostoucí nepoměr mezi 
nárůstem zisků a stagnací 
mezd, financializaci, která 
vede k ohromnému nárůstu 
finančních spekulací na úkor 
investic do reálné ekonomiky.

Kritizovala také tzv. kvanti-
tativní uvolňování, které je de 
facto tištěním nových peněz, 
které rychle absorbuje finanční 
sektor, ale opět nenacházejí 
cestu do reálné ekonomiky.

Technologický pokrok podle 
ní vede k tomu, že hodně lidí 
je z hlediska trhu práce pře-

bytečných a zatím není vidět 
sektor, který by dnes nadbyteč-
nou pracovní sílu absorboval.

Jako jedno z řešení, to pozi-
tivní, vidí v expanzi veřejného 
sektoru zejména v oblasti so-
ciálních služeb, zdravotnictví 
či péče o životní prostředí.

Naznačila ale také druhé, 
spíše zlověstné řešení krize  
v podobě válečného konfliktu. 
Obě řešení tak leží v politické 
či geopolitické rovině. 

Na závěr Ilona Švihlíková 
podepisovala svou novou 
knihu a návštěvníci besedy 
vyjadřovali spokojenost  
s tím, jak velkou porci potravy  
k přemýšlení jim náš host 
naservíroval.

Tři besedy s velmi dobrou 
návštěvností v krátkém sledu za 
sebou povzbudily i členy Akti- 
vity Neratovice a seriál besed 
bude zcela určitě pokračovat.

Hostem té příští bude 
právník a občanský aktivista 
Mgr. Pavel Čižinský. Veřejnosti 
je znám především jako jeden  
z prvních mluvčích iniciativy 
ProAlt. Méně známá je jeho 
práce s uprchlíky či s oběťmi 
exekucí.

A právě téma exekucí, 
soukromých exekutorů a jejich 
regulace bude tím, o čem bude 
v Neratovicích hovořit.

Pavel Šanda
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Barryho 
pizzerie
pravá italská pizza s čerstvými  

originálními ingrediencemi

rezervace: 773 020 121 
út - pá: 17:00 – 23:00  

so: 11:00 – 23:00

Nekuřácká restaurace
Vchod ze zadní strany  

samoobsluhy Anita na Benešovce

Sbírejte naše smajlíky a desátou 
pizzu dostanete zdarma

Besedy pořádané Aktivitou Neratovice se setkaly se zájmem Neratovičáků
Hosty byli veslař Ondřej Synek a ekonomka Ilona Švihlíková

foto: Petr Najmon

foto: Petr Najmon

774 316 561

GASTRO 

restaurant, - klub - sushi bar

ROZVOZ JÍDEL 11.00 - 22.00

www.oskar-neratovice.cz

E-SHOP
www.oskar-neratovice.cz

NOVÝOSKAR
NERATOVICE

každý den včetně víkendu  
rozvoz hotových jídel

pro firmy individuální řešení  
stravování a rozvozu jídel

každé pondělí a úterý v Oskar klubu 
čepované pivo 0,5 l za 15 Kč


