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Pražský radní pro dopravu Petr Dolínek vzkazuje Neratovičákům:

Dejte pražské integrované dopravě šanci!
V minulém čísle Neratovin
jsme informovali o tom, jak
integrace Neratovic do PID
bude pro většinu cestujících
znamenat značné snížení
nákladů zejména na cestu do
Prahy a rozšíření počtu spojů
do dalších měst v okolí.
Mezitím se objevily trasy
linek a jízdní řády a poté i provoz těchto linek. První reakce
místních lidí na tuto radikální změnu v dopravním spojení z Neratovic ale byly dosti smíšené. Zatímco někteří
změnu uvítali, jiní jsou naopak
velmi zklamáni.
Proto Neratoviny oslovily
náměstka pražské primátorky
a radního pro dopravu Petra
Dolínka (ČSSD) a zeptaly se
jej na otázky, které pokládají
ti, kdo jsou z nastalých změn
poněkud rozpačití.
Občané Neratovic dojíždějící za prací do Prahy byli

zvyklí na spoje Nerabusu do
Holešovic, kdy cesta na Bulovku trvala cca 20-25 minut
a cesta do Holešovic cca 30-35
minut i méně. Proč nebyly tyto
spoje v rámci integrace zachovány a pouze včleněny do
Pražské integrované dopravy?
Integrací dopravy také začíná
Praha na tyto linky připlácet,
a to za úsek vedený na území
Prahy. Díky tomu je možné
ušetřit peníze obcí a Středočeského kraje a věnovat je
na posílení provozu například
v obdobích, kdy jsou dosavadní intervaly delší.
Logickou podmínkou Prahy
je potom, aby tyto spoje měly
užitek i pro obyvatele hlavního
města, což splňují při průjezdu Březiněvsí a Ďáblicemi,
ale nesplňují při jejich vedení
Holešovičkami až na Nádraží
Holešovice.
Díky integraci autobusů,

čili jejich převedením k nejbližší možné stanici metra,
pak zejména pravidelní cestující ušetří díky tomu, že již
nemusejí za úsek na území
Prahy platit dvakrát, jak tomu
bylo dosud.

První zkušenosti s integrací
Neratovic do PID bohužel byly
pro většinu dojíždějících negativní či velmi negativní. Stěžují si zejména na to, že cesta
trvá dlouho, a to dokonce déle,
než jak stanoví jízdní řád.
Dále pak na četná zpoždění.
Jak byste na tyto stížnosti reagoval?
Je nutné si uvědomit, že první
dny po změně jízdních řádů
jsou vždy atypické, ať už se to
týká jakékoli oblasti. Na Mělnicku a Neratovicku nastala
taková malá dopravní revoluce, což samozřejmě přináší
i větší nároky na všechny a je
potřeba mít o to větší trpěli-

V Mlékojedech bude v červnu po roce znovu znít bluegrass
V sobotu 6. června se
příznivci hudebních žánrů
country a bluegrass mohou
těšit na již čtvrtý ročník
tradičního festivalu Bluegrass
Party, který se bude konat
v Mlékojedech. I v letošním
roce je pro návštěvníky připravena celá řada špičkových
kapel, včetně evropské špičky
v tomto žánru.
Jako hlavní letošní host
vystoupí legendární kapela Pacifik, která působí na

české scéně již několik desítek
let a kterou zná snad každý
příznivce country music.
Jako každý rok bude v dopoledních hodinách prostor
pro děti, pro které budou připraveny různé soutěže, projížďky na koních, pamlsky atd.
Letos bude festival opět korunovat losování tomboly, ve
které bude jako hlavní cena
pro tento festival speciálně
vyrobená prémiová kytara

značky Furch v ceně 45 000 Kč.
Bude to již třetí kytara
v historii, kterou budou mít
návštěvníci šanci vyhrát, když
si v ceně 20 Kč zakoupí lístek
do tomboly.
Dětský program začíná
v 10:00 a vystoupení kapel
startují od 13:00. Vstupné je
dobrovolné.
Přijďte s rodinou strávit
skvělou sobotu do Mlékojed.
Petr Šolc

Spadané větve, neohlášené pálení dřeva
a výzva k bezpečnosti při filipojakubských ohních
Začátek měsíce března
neratovičtí hasiči věnovali
přípravě vozového parku
na pravidelnou technickou
kontrolu, kterou všechny
vozy úspěšně prošly na
stanici technické kontroly
v Kralupech nad Vltavou.
Ve čtvrtek 12. března vyrazili dobrovolní hasiči z Neratovic i Mlékojed hasit požár
trávy příkopu v Chrástě.
V sobotu 14. března pak
všechny jednotky přijely do

Domu Kněžny Emmy, v jehož kavárně došlo k závadě na
elektroinstalaci chladničky.
V pátek 20. března byli
neratovičtí a lobkovičtí dobrovolní hasiči povoláni do
sousední Libiše po té, co jim
byl nahlášen požár rodinného domu. Na místě pak
zjistili, že jde jen o neohlášené
pálení dřeva na zahradě onoho
domu.
V úterý 31. března vyjeli neratovičtí „dobráci“ společně

s Hasičským záchranným
sborem Neratovice do ulice
Jedová, kde vichřice způsobila
pád větve na dům.
Hasiči chtějí také s blížícím
se pálením čarodějnic apelovat na občany, aby při pálení
filipojakubských ohňů dbali
všech předpisů a bezpečnosti.
Připomínají také, že ohně je
nutno nahlásit na webových
stránkách HZS Středočeského
kraje (http://hzssk.webrex.cz).
Jaroslav Rajchl

vost s „usazením“ nového systému.
Denně sledujeme provoz
všech autobusů v oblasti a již
nyní vidíme, že míra zpoždění
se za poslední čtyři dny ostrého provozu výrazně snížila.
Je to tím, jak si cestující i
řidiči zvykají na nový způsob
placení jízdného, pořizují si
předplatní jízdenky, které odbavování výrazně urychlují
a také jak si řidiči zvykají na
nový jízdní řád.
Jsem přesvědčen, že již po
prvních týdnech bude situace
stabilizovaná a nastavené jízdní doby se bude dařit dodržovat bez větších problémů.
Jak známo, čas jsou peníze.
Neobáváte se toho, že více
lidí bude dojíždět do práce do
Prahy osobním vozem, když
mnohým dojíždění do práce a
z práce nyní ukrojí z každého
pracovního dne o 30-60 minut
více času?
Hlavním cílem projektu integrace je naopak přilákat do
veřejné dopravy více lidí, kteří
dosud jezdili do Prahy autem
a způsobovali dopravní komplikace jak na příjezdových
silnicích, tak i s parkováním
místních obyvatel zejména
v oblasti Prahy 8.
Nyní je opravdu nutné
počkat, až se nový systém
usadí. Dlouholeté zkušenosti
z jiných projektů integrace
ukazují, že již brzy se řidiči
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srovnají do původně nastavených cestovních časů.
Tím, jak budou přibývat
předplatitelé (protože ti díky
předplatním kuponům ušetří
na cestování nejvíce), se
bude zrychlovat i odbavování
v autobusech, které zdržuje
celkový cestovní čas nejvíce.
Navíc je potřeba zdůraznit,
že se už nyní autobusy vyhýbají zcela nevyzpytatelným
zácpám v Holešovičkách.
Když nemohou spoje vést do
Holešovic, občané Neratovic
by jistě uvítali přímé spoje do
Prahy. Počet dojíždějících do
Prahy z Neratovic je opravdu
velký, i v minulosti ve špičce
byly všechny autobusy plné
i při intervalech 3-5 minut.
Situace, kdy se pak cestující na dalších zastávkách
(například v Líbeznicích) do
autobusu už nevešli, nebyla
řídkým jevem. Je tu taková
možnost v blízké budoucnosti?
ROPID je přeci schopen reagovat na zkušenosti a vylepšovat jízdní řády a vedení linek.
Jak by se to například mohlo
realizovat?
Lidé z ROPIDu provoz bedlivě sledují a dělají přepravní
průzkumy. Z prvotních čísel
vyplývá, že průměrná obsazenost autobusů do Neratovic
ve špičce dosahovala v prvním
týdnu 79 %.
pokračování na straně 2

KRABIČKOVÁ

DIETA
- Kompletní celodenní menu sestavené
certifikovaným výživovým poradcem
- Výroba z čerstvých a kvalitních surovin
- Možnost zakoupení dopoledního menu,
obědu a večeře
- Výhodné ceny
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Dejte pražské integro- Slibovaná kanalizace v Mlékojedech
vané dopravě šanci!
se stavět nebude, město nedostane dotaci

dokončení ze strany 1

V případě, že počet cestujících i nadále poroste, jsme
připraveni nasadit posilové
spoje nebo navýšit kapacitu
pomocí kloubových autobusů,
do kterých se vejde o 50 % více
cestujících.
V oblasti má dopravce připraveno také záložní vozidlo,
které
bude
vypravováno
v případě nějaké mimořádnosti
nebo i v případě, že by některý spoj již cestující nepobral. Jak jsem již uvedl, naším

cílem je nalákat nové cestující,
nikoli ty současné odradit.

Půjdete si osobně vyzkoušet
cestu autobusem PID, konkrétně spojem 348, z Prahy do
Neratovic a zpět? Jste ochoten
se setkat přímo s občany
Neratovic a o této situaci
s nimi hovořit?
Určitě a samozřejmě si i na
vlastní uši rád vyslechnu, jak
lidé nový způsob cestování
vnímají a co bychom pro ně
mohli ještě udělat.
ptal se Pavel Šanda

A N K E TA

Co říkáte na integraci Neratovic
do Pražské integrované dopravy?
Mirek, student, 22 let

Jana, grafička, 31 let

Stojí to za pendrek, je to sice
levnější, ale autobusy mají
zpoždění, jede to déle, a podle
mě to moc efektivní, jak bylo
slibováno, není. Je to spíše pomalejší.

Podle mě byla integrace
nevyhnutelná. S tím, jak se
městské části Prahy rozrůstají, bylo otázkou času, kdy se
její okraj přiblíží až k nám.
Oceňuji například jízdné pro
důchodce zdarma a možnost
cestování na opencard, která
je výhodná pro ty, kteří pracují nebo studují v Praze a musí
dojíždět každý den. Je to změna, na kterou si budeme muset
zvyknout, ale přináší spíše
pozitiva.

Tereza, studentka, 21 let
Zatím jsem jela novým autobusem dvakrát, většinou jely
dva ve stejný čas (jeden asi se
zpožděním), ale pro mě to byla
výhoda, mohla jsem si vybrat
méně plný autobus.
Osobně mi to vyhovuje,
mám opencard, tak ji konečně
můžu používat na autobusy
do Neratovic. Líbí se mi, jak
často autobusy ráno jezdí. Co
mi vadí, je, že se jezdí na Ládví. Odtamtud je to dál, je tam
ráno víc lidí a nemám to tam
ráda. Zatím jsem spíš spokojená.

Monika, hypoteční
specialistka, 40 let
Zatím je to krátký čas na
pořádné hodnocení. Spojů je
dost, jezdí včas, odbavování
plynulé. Mám opencard, tedy
i úspora peněz.
ptala se Mirka Dobsová

kého sady
Kostomlats
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Důležitou informaci ohledně
stavby kanalizace v Mlékojedech se dozvěděli zastupitelé
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 18. března. Na
dotaz zastupitelky Michaely Landové na stav realizace
projektu odpověděla starostka
Lenka Mrzílková tak, že došlo
k zjištění, že Neratovice nesplňují podmínky Operačního
programu Životní prostředí
pro udělení dotace, neboť kanalizaci provozuje soukromá
firma.
Přes 30 milionů z více než
42 milionů korun, které jsou
v rozpočtu města vyhrazeny
na stavbu kanalizace v Mlékojedech, mělo totiž být uhrazena právě z této dotace. Proto
stavba kanalizace nebude realizována.
Občané Mlékojed se nejprve
teprve nedávno dozvěděli, že
plánovaná stavba kanalizace
v sobě nezahrnuje rekonstrukci existující kanalizace v Kolonce, nyní také došlo k tomu,
že ani ve Vsi se kanalizace
stavět nebude.

Roztrpčení mlékojedských
obyvatel je pochopitelně
značné, neboť plánovaná
výstavba kanalizace byla důvodem, proč se v Mlékojedech
nerealizovala řada dalších
staveb či rekonstrukcí.
Například panelová silnice
v Kolonce je ve velmi špatném
stavu už desítky let. Dohady
o stavbě nové silnice sahají
hluboko před rok 1989. Jenže
kanalizace ze Vsi měla vést
přes Kolonku, a tak se stavba nové silnice dlouhodobě
odkládala na dobu, až se
postaví kanalizace.
Stejně tak obyvatelé mlékojedské části Ves si u svých
domů nevystavěli malé čističky odpadních vod právě
s ohledem na očekávanou
stavbu kanalizace.
Současná radnice je ale
ve vzniku této situace
nevinně. Přidělení dotace
z Operačního programu Životní prostředí jí bylo opakovaně
přislíbeno od úředníků Ministerstva pro místní rozvoj,
a tak žádný problém vcelku

pochopitelně neočekávala.
Jednu z možností, jak nově
vzniklou situaci řešit, na
zasedání zastupitelstva naznačila starostka města Lenka Mrzílková, a to instalaci
malých čističek odpadních
vod k jednotlivým domům
či malým skupinám domů,
podobně jako se o tom uvažuje
v Nádražní ulici.
Náklady na stavbu jedné takové čističky se vejdou do 50
tisíc Kč. V neodkanalizované
části Mlékojed stojí zhruba
stovka domů. Stavba čističky
u každého z nich by tak nevyšla na více než 5 milionů Kč.
Spoluúčast města na výstavbě
kanalizace byla ale plánována
téměř v částce 12 milionů.
I když se jedná o předběžné
úvahy, jeví se toto řešení
v situaci, kdy nepřijde dotace
na stavbu kanalizace, jako finančně výhodné.
Na to, zda radnice takové
řešení přijme, si ale budeme
muset ještě počkat.
Pavel Šanda

Nejlepší lobkovickou velikonoční nádivku
letos upekla Marta Vovsová

Také letos se o velikonoční
neděli sešli Lobkovičáci a jejich přátelé v Restauraci Mlýn,
kde občanské sdružení Lobkovice připravilo nejen řadu
velikonočních aktivit pro děti,
ale také tradiční soutěž o nejlepší velikonoční nádivku.
Čtyřčlenná porota pod vedením Romana Dvořáka měla
těžký úkol, neboť soutěžní
vzorky byly všechny nesmírně
chutné, jak podotkl, jako

vždy zábavný, moderátor vyhlašování výsledků Bohdan
Kasper.
Titul za nejlepší nádivku ale
díky Martě Vovsové zůstal
v Lobkovicích, když předčil
i kulinářské výtvory z Mlékojed či z Prahy.
Ti, kdo přišli, prožili další
příjemně strávení den v režii
lobkovického sdružení.
Pavel Šanda

www.teras
aneratovic
e.cz
tel.: 721 00
6 226
terasacoci
na@email.
cz
www.faceb
ook
terasanera.com/
tovice

sobota 23.

května
19:00
vystoupen
í kapely
KARYNA
vstupné vo
lné

www.neratoviny.cz

Rumpsteak
z argentinského
býčka
do 15. května
za 199, -Kč

www.facebook.com/neratoviny
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Vinotéka Vicoletto
velký výběr kvalitních sudových
a lahvových vín

ulice Malá 50, telefon: 737 158 279
Po-So: 15:00 - 19:50
www.vinoteka-vicoletto.cz
AKCE: Jedenáctý litr sudového vína zdarma

SALON SVATEBNÍCH A SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ

svatební a společenské
šaty * pánské i dámské
doplňky * šaty pro družičky *
organizace svateb a oslav
www.salon-tessy.cz
tel.: 725 576 045
Masarykova 90, Kostelec n/L

GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Parkoviště Na Výsluní pravděpodobně bude
Záměr radnice postavit Na
Výsluní parkoviště vzbudil
v našem městě kontroverze.
Odpůrci této stavby přišli
s řadou argumentů jako
bezpečnost (zejména dětí)
kvůli příjezdové cestě na
parkoviště, zvýšení hluku
a množství zplodin, zániku
klidové zóny až po potřebu
chránit zemědělskou půdu.
Zda se většina obyvatel
sídliště Na Výsluní staví proti
stavbě parkoviště, či naopak
stavbu uvítá, je předmětem
dohadů. Zjistit skutečný stav je
obtížné. Skutečností ale je, že
většina domácností na tomto
sídlišti v současné době v ulici Na Výsluní neparkuje. Stav
parkovacích míst, ať už legálních či „černých“, je takový, že
tam parkuje menšina domácností žijících na sídlišti.
Faktem je také to, že na poslední zasedání zastupitelstva
města se odpůrci výstavby
parkoviště až na výjimky nedostavili, ačkoliv se projednávala
petice proti tomuto záměru.

Je rozhodnuto?
Starostka
města
Lenka
Mrzílková již veřejně prohlásila, že považuje výstavbu parkoviště za rozhodnutou tím, že
byl schválen rozpočet města,
kde je na výstavbu parkoviště
vyhrazena částka zhruba 5 milionů.
Příznivci výstavby parkoviště
z řad neratovických politiků
se často také odkazují na strategický plán města schválený
předchozím zastupitelstvem.
Ten ale řešení parkování ve
městě zmiňuje pouze v obecné
rovině a neobsahuje konkrétně výstavbu parkoviště Na
Výsluní.
Jenže to není až tak podstatné.
I v případě, že bude zastupitelstvo o výstavbě parkoviště Na
Výsluní hlasovat, bude s největší pravděpodobností většina zastupitelů pro. Dokonce
i v případě, že by se mezi koaličními zastupiteli našlo několik,
kteří by výjimečně nehlasovali pro návrh starostky, mohou

jejich hlasy nahradit někteří
opoziční zastupitelé.
Z nich po hledání jiného
řešení zatím volají pouze zastupitelé za ČSSD, tedy Jaroslava Soukupová, Jozef Hornák
a Pavel Šanda (autor článku),
a zastupitelka za Společně pro
Neratovice Michaela Landová.
Naopak její stranický kolega
Roman Kroužecký již veřejně
deklaroval podporu výstavbě
parkoviště, stejně jako zastupitel za KSČM Petr Černohorský.

Vývoj záměru
Mezitím dochází k posunu
v představách, jak má být parkoviště řešeno. Především
nepůjde o parkoviště nýbrž o
odstavnou plochu. Díky tomu
se výrazně sníží náklady a doba
případného budování parkoviště, neboť na rozdíl od parkoviště může být odstavná plocha
postavena bez posouzení vlivu
stavby na životní prostředí.
Odstavná plocha má být vybavena kamerovým systémem
Městské policie a má zde být
umístěna dopravní značka
„obytná zóna,“ takže v celém
prostoru současného parkoviště, příjezdové komunikace a
odstavné plochy by měli chodci
přednost před vozidly a rychlost motorových vozidel by byla
omezena na 20 km/h.
Výstavba parkoviště by tím
přišla o část odpůrců, neboť některé dopady provozu parkoviště by tím byly zmírněny.

Zemědělská půda
Zatímco některé dopady
lze zmírnit, některé zmírnit
nelze. Mezi ty patří úbytek
zemědělsky využitelné půdy.
Dle mého názoru je právě
ochrana půdy nejsilnějším
argumentem proti výstavbě
parkoviště.
Data a studie týkající se
globální změny podnebí jsou
čím dál tím varovnější. Zatímco
veřejnosti je znám především
problém zaplavení obydlených
oblastí vlivem zvýšení hladiny
moří, dojde ještě předtím podle
prognóz klimatických vědců
k závažnému problému s výro-

bou potravin.
Některé plodiny v tropickém
pásu nebude možné nadále
pěstovat vůbec, v subtropickém
pásu vědci očekávají nárůst
sucha. Tyto změny budou podle vědců znamenat snížení
světové produkce potravin.
I při naplnění optimistického
scénáře dojde k nárůstu potřeby lokální výroby potravin,
při naplnění pesimistického
scénáře může být i poměrně
malý využitelný kus zemědělské
půdy znamenat rozdíl mezi
přežitím a nepřežitím.

Globální problémy
na naši hlavu
Jenže globální problémy, jako
jsou klimatické změny, zrovna nejsou tím, co by si člověk
přirozeně uvědomoval, dokud
vážně nepocítí jejich dopady,
jak se říká, na vlastní kůži.
Proto nepředpokládám, že
tyto úvahy nějak zasáhly do
rozhodování o výstavbě parkoviště.
Ostatně jedním z argumentů, který se v souvislosti

parkovištěm a záborem orné
půdy opakuje, je územní plán
města, který předpokládá
v těchto místech další bytovou
výstavbu. Jako by územní plán
nemohlo zastupitelstvo změnit.
Vlastně se čeká na to, až
budou Neratovice atraktivnější
lokalitou pro případné developery.

parkoviště z řad občanů.
Návrh nepadl na úrodnou půdu (obrazně řečeno). Široká shoda se prý
má totiž týkat systému placeného a rezidenčního stání
v Neratovicích, nikoliv výstavby parkoviště.

Hledání alternativy
nepravděpodobné

Pokud se tedy nestane
něco mimořádného a neočekávaného, domnívám se, že
záměr vybudovat odstavnou
plochu pro motorová vozidla Na Výsluní bude dotažen
a realizován.
Pavel Šanda

Jelikož je otázka parkování
ve městě věcí, jejíž význam
přesahuje jedno volební období, vznesl jsem v diskusi
v rámci informační schůzky
pro zastupitele návrh na vytvoření skupiny, která by celý
problém diskutovala více do
hloubky, než je možné na
zasedáních
zastupitelstva,
a navrhla kompromisní řešení.
Navázal jsem tak na slova
starostky města, že je potřeba široké shody, a navrhl, aby
v této skupině byly tři zástupci
koalice, dva zástupci opozice,
dva odborníci a po jednom
příznivci i odpůrci výstavby

Závěrem

Veřejné zasedání zastupitelstva města Neratovice
se koná 13. května od
16:00 ve Společenském
domě.
Kdo nedostal Neratoviny
do schránky, může si
vzít výtisk v kavárně
Ameshyst u náměstí
v ulici 28. října.

Privatizace městských bytů?

Na únorovém zasedání zastupitelstva města proběhla diskuse k otázce dlužného nájemného uživatelů
městských bytů.

Zastupitel Roman Kroužecký
(Společně pro Neratovice)
v diskusi nadnesl, jestli by
tento problém nevyřešila privatizace městských bytů. Zda
s ideou privatizovat městské
byty či jejich část koketují
také další zastupitelé, lze těžko
říci. Každopádně proti tomuto nápadu jsem v diskusi vystoupil jediný.
Města, která se v privatizační mánii 90. let zbavila
městského bytového fondu, si
dnes mnohdy drbou hlavu.
Nejenže se tak zbavila
pravidelných příjmů, ale jejich manévrovací prostor pro
řešení bezdomovectví, vzniku tzv. ubytoven pro sociálně

vyloučené a dalších místních
sociálních problémů se snížil
na minimum.
Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na situaci,
kdy nízkopříjmové skupiny
mají nájemné až o 2 500 Kč
vyšší než skupiny středněpříjmové a vysokopříjmové, a
samozřejmě také na zneužívání
příslušných sociálních dávek
provozovateli ubytoven.
V současné době proto
pracuje na novém systému
koncepce sociálního bydlení,
v němž to budou právě města
a obce, které budou mít povinnost zajistit sociální bydlení.
Tento systém počítá s tím,
že města buď zajistí sociální
bydlení v městských bytech,
nebo si za tímto účelem budou
muset byty pronajímat.
V současné době vyplácené
sociální dávky v podobě

příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, které v minulosti
šly často do kapes nájemců,
včetně provozovatelů nechvalně známých ubytoven, budou
sloučeny v jeden typ dávky
a budou vypláceny městům.
Věcný záměr zákona o sociálním bydlení má být předložen do konce září 2015, ve
2. čtvrtletí 2016 pak návrh
znění zákona o sociálním bydlení, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2017.
Privatizace městských bytů
je v tomto kontextu obzvláště
nedobré řešení. V případě privatizace bytů může totiž nastat
i tak absurdní situace, kdy
město prodá byty soukromé
firmě, od které si pak ty samé
byty bude komerčně pronajímat, aby zajistila zákonem
požadované sociální bydlení.
Pavel Šanda
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Má skateboarding v Neratovicích budoucnost?
Vznikl ve Spojených státech koncem 60. let, celosvětovou popularitu
ale získal až v letech osmdesátých a koncem téže dekády pronikl
skateboard také do Neratovic. Skejťáci na přelomu 80. a 90. let tvořili
specifickou subkulturu s vlastní módou i preferovanými hudebními
žánry jako hardcore punk či ostrý rap.
V předlistopadovém Československu si díky tehdejší „mramorové“
architektuře našli skejťáci řadu ploch, které si vysloveně říkaly o to,
aby se na nich točila malá kolečka kutilsky vyrobených prken.
V Neratovicích své triky
cvičili nejprve v prostoru někdejšího Domu služeb, pak si
na dvoře 3. základní školy vyrobili menší dřevěnou U-rampu.
Města se snažila dostat skejťáky z ulic a začala budovat
skateparky. V Neratovicích
byly tyto snahy poznamenány
značnými přehmaty.
První takový pokus byl realizován v areálu Domu dětí
a mládeže. „Byl řešen nekoncepčně, na překážky se
nebylo možno rozjet kvůli
malému prostoru, ve kterém
byl umístěn.”
„Jediná možnost byla rozpůlená U-rampa, z níž se ale
nabrala taková rychlost, že na
pyramidě člověk jenom hlídal,
aby se nezabil. Celý plac byl
obehnán plotem, překážky
v krajích byly na něm doslova
přilepené, což na bezpečnosti
vůbec nepřidávalo,“ řekl Neratovinám jeden z první neratovické generace „vládců prkna“ Martin Šíma.
„Plošina U-rampy byla hodně krátká, potřebovala snížit
a natáhnout do délky a šířky.
Měla špatně udělané hrany
(tzv. coping), takže běžné triky

se na ní daly dělat jen obtížně.
Teprve po rozpůlení fungovala dobře, tedy právě až na ten
coping,“ dodal.
Jakoby si tehdejší radnice
prostě jen odškrtla splněný
úkol a proinvestované peníze
a o funkčnost těchto zařízení
vůbec nešlo.
Skatepark v DDM nakonec
zahynul na stížnostech obyvatel tamních domů na hluk.
Skateboarding byl přesunut
do zadní části areálu 3. ZŠ,
kam byla umístěna i půlka
rozříznutého „účka“.
Ani zde skatepark nevydržel.
A opět šlo o stížnosti na hluk,
který ocelová rampa vydávala
při každém nájezdu skateboardu, a k tomu nepořádek u nejbližšího domu.
Od té doby opět skejťáci
„překážejí“ v ulicích.

Blíže dnešku
Ani předvolební stavební
boom v Neratovicích, kdy po
změně ve vládním obsazení
v roce 2013 bylo potřeba rychle
utratit evropské peníze, které
Nečasova vláda nedokázala
čerpat, nepřinesl investice do
trávení volného času pro starší

ANGLICKÝ
TÁBOR
NERATOVICE
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

www.neratoviny.cz

děti a mládež.
Mohutně se stavěla hřiště pro
malé děti. V předvolebním období to lze považovat za téměř
přirozenost. Roztomilé malé
děti se v kampaních objevují
snad od samého vzniku volební politiky, zatímco puberťáci
a mládež jsou spíše vnímáni
jako potížisté.
Jenže roztomilé malé děti
vyrostou a co pak? Bez atraktivních možností trávení volného času se pro tuto věkovou
kategorii stane ústředním
motivem volnočasových aktivit zevlování spojené s řadou
jevů, o které ve městě s výjimkou drogových dealerů
nikdo nestojí.
„Dneska se jezdí například
na parkovišti u Alberta nebo
u Lidlu, kde se dá jezdit na
skejtu i na BMX, nebo prostě po městě, na což si občané
Neratovic stěžují a navíc tam
může snadno dojít k nějakému
úrazu,“ řekl Neratovinám
Standa, který jezdí na kole
BMX.
Je také přesvědčen, že by
skatepark byl hojně využívaný.
Po městě vídá kolem dvaceti
„bmxkářů.“ Dokonce nabízí
pomoc jejich party při budování skateparku.

Jaké jsou možnosti?
Stavba skateparku či jiné
obdobné atrakce má mnohá
úskalí a peníze nejsou zdaleka
jediným.
Základní dva problémy jsou
hluk a nepořádek. Skatepark
nelze postavit v husté zástavbě,
kde bude ztrpčovat život místním obyvatelům. Skatepark
také nemůže být nehlídaný,
ponechán zcela na pospas
partičkám pubescentů.
Problém hluku lze řešit volbou umístění skateparku,
stejně jako volbou atrakcí
a materiálů. Například kovové
atrakce jsou hlučnější než
dřevěné, zatímco betonové
atrakce jsou téměř nehlučné,
jak nám řekl Martin Šíma.
„Dobrým
řešením
pro
Neratovice by byl skatepark
podobný tomu v Dolních
Beřkovicích. Využívají ho
i lidé na BMX kolech, je kvalit-

foto: Martin Hvězda

foto: Dalibor Králíček
ně udělaný,“ dodal.
Připomněl ale také zkušenosti z minulosti: „Skatepark
nemůže dobře postavit firma,
která skateboardingu nerozumí. Nejde tu jen o to, aby
prvky vypadaly jako v nejlepších skateparcích. Jde také
o nájezdové prostory a detaily,
které ten, kdo na skateboardu
nejezdí, ani nemůže vidět.“
„Skatepark musí stavět firma (jako například Mystic
Constructions či Fireramps),
která se zabývá speciálně
skateboardingem. Jinak půjde
zase o vyhozené peníze jako
v předchozích případech.“

Kam s ním?
Druhým problémem je
umístění, které ale úzce souvisí i s případným hlídáním.
Jako vhodné místo se jeví areál
neratovického koupaliště, kde
jsou velké nevyužité prostory
v dolní části areálu.
Provozovatel koupaliště Martin Suchomel k tomu říká:
„Tato myšlenka se mi moc líbí.
Do areálu by se skatepark a
třeba i další podobná zařízení
pro trávení volného času
hodil. Problém je s hlídáním
a úklidem areálu mimo sezónu
provozu koupaliště.“
Podle Martina Suchomela
by financování správce areálu
mimo sezónu koupaliště nejspíš muselo být vícezdrojové,
možná i s malým podílem
města. “Jde o to vytvořit podmínky tak, aby součet malých
příjmů (symbolické vstupné,
příjem z nějakého občerstvení, minigolf apod.) zaplatil
mimosezónního správce. Ten

by pak měl na starost dohled
nad areálem, klidně i včetně
letního kina, základní údržbu,
kontakt s návštěvníky, úklid
atd.
Potom by bylo možné nevyužité plochy letního koupaliště bez problémů využít na
nejrůznější aktivity. A skatepark je přesně to, co by tento
areál oživilo i mimo sezónu
a zároveň nabídlo mladým
smysluplné využití volného
času,“ řekl Neratovinám Martin Suchomel.
Podobné zkušenosti má
i Martin Šíma: „Například
v Kladně je toto řešeno tak, že
tam je správce, který zároveň
provozuje občerstvení a prodává doplňky pro skateboardy.“

Skatepark není úplně
nereálný
Možnosti, jak v Neratovicích
vytvořit možnosti aktivního
trávení volného času pro starší
děti a mládež, rozhodně jsou.
Prostor koupaliště se pro tento
účel jeví jako nejvhodnější.
Skatepark může být krokem k
přeměně koupaliště v pestřejší volnočasový areál, který
ocení nejen místní mládež,
ale navíc má značný potenciál
do Neratovic přitáhnout
návštěvníky z širokého okolí,
což má vždy pozitivní dopad
na ekonomický život města.
Hlavní je neopakovat chyby minulosti a mít na mysli účelnost více než pouhé
odškrtávání kolonky „splněno“.
Pavel Šanda

www.facebook.com/neratoviny
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V nádražní hospodě budou hřmět
kytary hodně alternativního rocku

Ministerstvo
nádražních
restaurací vydalo zákon, na
základě kterého musí být
na nádražkách každý měsíc
testována výdrž okenních
tabulek. Neratovická restaurace U Nádraží se k zákonu
postavila po svém a rozhodla
se, že každou poslední sobotu
v měsíci – dubnem počínaje – podrobí okna zkoušce
v podobě náporu zvukových
vln.
Aby tento souboj s aparáty
okna vydržela, je třeba „nádražku“ dostatečně
zaplnit živými těly, postavit se
kapelám čelem a nedovolit jim,
aby za pomoci svých reproboxů a bicích souprav okna
vysklily. Pevnost okenních
tabulek vždy nejdříve otestu-

je jedna kapela z místní stáje
Sakraphon a následně kapela
přespolní.
První z této série testů/koncertů proběhne 25. 4. 2015
a zavítají k nám Argonaut,
stoner rock z Hradce Králové.
Svými valivými riffy nás přesvědčí, že včelí jed je nic, protože hadí bolí víc.
Písně, kterými budou okna
testovat, najdete na jejich
desce s názvem Srdce a koule,
která vyšla na Silver Rocket
Sekta a na webu Silver Rocket
je ke stažení zdarma.
Argonaut podpoří skoro
místní noise rocková formace
noAR+IS+ z labelu Sakraphon, kterou již z „nádražky“
můžete znát.

Beseda s autory knihy Neratovice 1945
v Městské knihovně 23. dubna
Městská knihovna Neratovice připravila na čtvrtek
23. dubna od 18 hodin besedu s Alešem Novákem,
Martinem Čejkou a Romanem Dvořákem, autory knihy „Neratovice 1945, fakta
a vzpomínky.”
Kniha vydaná u příležitosti 70. výročí náletu na město

a konce 2. světové války, stejně jako s ní spojená výstava,
vzbudila velký ohlas neratovické veřejnosti.
U
besedy
samozřejmě
nebude chybět autogramiáda
knihy. V knihovně si lze knihu
zakoupit, a to nejen při příležitosti besedy.
Pavel Šanda

Vzpomínka na Karla Hynka Máchu
na poutním místě Miluji
Začíná se v 19:00 a jak velký
příspěvek na kapely se rozhodnete věnovat, je zcela na vás,
minimálně však 50 Kč.

Na 1. máj Společenský dům
připravil tradiční setkání na
poutním místě Miluji k svátku
lásky věnované Karlu Hynku
Máchovi.

Krátký komponovaný program z Máchovy prózy i poezie

na téma „poutník Karel Hynek
Mácha” předvedou mladí
herci z divadelní společnosti
Přestupní stanice.
Vše začne krátce po setmění,
tedy přibližně v půl deváté.
Pavel Šanda

Michal Milko

Květnový rockový Hovadfest v Nové
Vsi slibuje kvalitní dvoudenní nářez
Už 6. ročník rockového festivalu Hovadfest proběhne
8. a 9. května 2015 v nedaleké Nové Vsi. Organizátoři jej charakterizují jako
„dvoudenní osvobozující
festival pozitivního šílenství v dnešní poněkud negativně šílené době.“

Baumaxa.
Nejen pro pamětníky na
pódium
vyběhne
thrash
metalová legenda 80. let
Debustrol. Punkrock bude
reprezentovat kapela Totální
nasazení.
V Nové Vsi samozřejmě vystoupí snad celá místní hudební scéna.
Takže návštěvníci festivalu
uslyší Táňu Poláčkovou, mladé
kostelecké rockery Sox in
the Box, elektronicko-tanečně-punkové Pedro Zakatchku,
deathmetalové Necnon Mortuss, kostelecký Theron se
starým hardrockem a další.
Vystoupení bude celkem
šestnáct, takže se všichni

účinkující ani nevejdou na
oficiální plakát.
Každopádně se festival může
pochlubit značnou žánrovou
i zvukovou pestrostí.
Rockový festival se bude
konat v areálu TJ Sokol Nová
Ves. Vstupenka na páteční
program stojí 220 Kč, na sobotní 240 Kč. Na oba dny se
pak dá zakoupit lístek také
v předprodeji za 260 Kč, na
místě pak přijde na 290 Kč.
Program festivalu v oba
dny oficiálně začíná od 14:00
a končit by měl kolem druhé
hodiny ranní. Bližší informace
získáte na webu festivalu.
Pavel Šanda

Punkový večírek na Svátek práce
Pod názvem Paranoir Tour
2015 se skrývá událost, která
se koná toto jaro po celé České
republice. Trvá od 17. 4. do
11. 6. a zahrnuje dvě souběžně
probíhající turné třech pražských a jedné berounské kapely.
Ve sváteční den 1. května
se Paranoir Tour zastaví také
v Neratovicích v hospodě

Koupák. Během večera se nám
představí tři živelné kapely –
– Resume, D. D. P. a Bikini
Karneval.
Rozhodně se můžeme těšit
na divoký večírek v punkovém
stylu.
Začátek celé akce je plánován
na 20:00. Vstupné je 70 Kč.
Jakub Horák

V půli května vás DJ Nuclear Boy a DJ Picard vezmou
na hudební cestu do nedaleké
minulosti.
Krom notoricky známých
NAKLADATELST VÍ / TISKÁRNA
hitů předposlední dekády
minulého století se můžete těšit
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY i na pozapomenuté klenoty
SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE z doby, kdy si nejvytříbenější
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY styl podával přátelsky ruku s
SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE naprostým nevkusem.
DJ Nuclear Boy nastiňuKNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY

je dramaturgii večera takto:
“Budeme hrát hity, ujetosti
a vychytávky, tak to vidím já.”
Vstupné je 30 Kč. Vstup
zdarma pro ty, kteří dorazí
v džínových plísňácích. Kdo
přijde v elastických plísňácích,
bude mít právo vybrat si píseň
na přání, jinak bude striktně
dodržováno pravidlo, že DJ
není jukebox.
Jakub Horák

V sobotu 23. května se nejen
děti mohou těšit na tříhodinový blok divadelních představení, který každoročně potvrzuje svoji vysokou kvalitu.
Bude se konat od 14:00
v prostoru „u magické vrby”
před Společenským domem.
Jen za špatného počasí se přesune do prostor vnitřních.
Vedle divadelníků se objeví
také osvědčený bublinový mág

Václav Strasser, naprostá špička
ve svém oboru.
Představí se hned dvě místní
divadla. Vedle loutkařů Javajka uvidíme také rodinné amatérské loutkové divadlo Čudilo.
Činoherní představení předvedou pouliční divadlo Trakař
Antonína Novotného a divadlo Hannah. Nevzít děti na takovou akci by byla velká chyba.
Pavel Šanda

Hlavní hvězdou festivalu je
kapela Hentai Corporation,
kterou mnozí popisují jako
novodobý Pražský výběr.
Už z poslechu několika
skladeb je zřejmé, že se tato
kapela záměrně vyhýbá trapným klišé a navíc umí hrát.
Ze známých interpretů vystoupí také písničkář Xavier

VÁŠ LOKÁLNÍ DODAVATEL
POLYGRAFICKÝCH
SLUŽEB

SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY
SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY
SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY
SEŠITY KATALOGY VIZITKY
KALENDÁŘETISK
SAMOLEPKY
DIÁŘE VSTUPENKY
OFSETOVÝ
/ DIGITÁLNÍ
TISK ETIKETY POHLEDNICE
KNIHY ČASOPISY BROŽURY LETÁKY SAMOPROPISOVACÍ BLOKY PLAKÁTY POZVÁNKY NOVINY
SEŠITY KATALOGY VIZITKY KALENDÁŘE SAMOLEPKY DIÁŘE VSTUPENKY ETIKETY POHLEDNICE

774 714 144
www.neratoviny.cz

info@verbum.cz www.verbum.cz

1980s Party 15. května na Koupáku

Divadelní pouť dětem 23. května

www.facebook.com/neratoviny
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Neratovické Farní
charitě patří velké díky
Spolek Aktivita Neratovice vzniklo v létě 2013.
Své základní cíle ve stanovách definuje jako:
 rozvoj komunitního
života v obci
 rozvoj demokracie
a participace občanů
zejména na komunální
úrovni
 rozvoj sociálního, politického a kulturního života místních komunit
 osvěta v oblasti lidských, občanských a sociálních práv a boje proti
všem formám diskriminace
 vzdělávací činnost
ve vědeckém poznání
se společenskými,
ekonomickými
a kulturními dopady

Aktivity
Aktivita Neratovice
pořádá řadu akcí jako
například Hospodský
kvíz či besedy se
zajímavými hosty na
zajímavá témata.
Pořádá také akce pro děti
jako Dětský den či Lampionový průvod.
Kromě toho vydává
časopis Neratoviny v papírové i webové formě.

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

Kontakt
info@aktivitaneratoviny.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 financovat naši činnost.

Před časem jsem vykonávala
praxi ve Farní charitě Neratovice a rozhodla jsem se
podělit se o své dojmy z práce.
Málokdo ví, jaké má Farní
charita zázemí a jak funguje.
Televize často vysílají různé
příběhy seniorů v jiných
zařízeních, a tak jsem byla
zvědavá, jak to vypadá tady
u nás. Taky uvidím ten hrozný
příběh z televize? Nebo to tady
u nás je jiné?
Cílem Farní charity je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny potřeby klienta
a on mohl co nejdéle setrvávat
ve svém domácím prostředí.
Co to pro klienty znamená?
Denní kontakt se svojí pečovatelkou, která nejenom nakoupí, provede běžný úklid,
pomůže s hygienou, ale i
poradí s běžnými starostmi,
pomůže vyřídit záležitosti na
úřadech, a to prosím opravdu
s velkou láskou a porozuměním. Během své praxe jsem
poznala několik ošetřovatelek
a musím konstatovat, že jsem
byla mile překvapena. Všechny
do jedné tuto práci vykonávají
se srdcem na dlani.
Nejvíc jsem byla překvapená,
jak to funguje v denním stacionáři, tzv. školce pro seniory.
Ráno přivezete babičku nebo
dědečka do „školky“. Celý den
je o ně plnohodnotně postaráno. Možná i lépe než ve školce
samotné. V normální školce
má paní učitelka na starosti dětí
více, ale tady má pečovatelka
pouze pár klientů, takže má čas
se jim plně věnovat.
Program se přizpůsobuje
potřebám klienta, procházky, cvičení jemné motoriky
výrobou různých dekorativních předmětů, cvičení,
procvičování paměti formou
společenských her a mnoho
dalších činností.
Nejenže jsou klienti ve velmi
krásném prostředí, kde je vše od nájezdů vozíčků do sprchy
až po postel v herně – přizpůsobeno pro ně, ale mohou
zůstat v kontaktu s rodinou, co
nejdéle to půjde. A o to nám
přeci jde, aby naši rodiče, kteří

nám dali lásku, vychovali nás,
snažili se, aby z nás něco bylo,
mohli taky zažít důstojné stáří v
krásném prostředí a s hodnými
lidmi, nebo ne?
Mám otce, kterému je již 67
let. Za pár let bude taky muset
do „školky,“ ale pozor, on už
se tam těší. Ví totiž, do čeho
půjde. Ví, že jsem mu vybrala
dobře.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat ředitelce Miloslavě
Machovcové a manažerce sociálních služeb Haně Jarské.
Přeji jim samotným, ale hlavně
celému kolektivu Farní charity,
aby zůstali všichni takoví, jací
jsou: Bezvadní lidé se srdcem
na dlani, připravení pomoci
každému, kdo se objeví u jejich
dveří.
Veronika Vránková

Po integraci Neratovic
do PID jezdím autem
Nedá mi to, abych se nevyjádřil k integraci Neratovic do
Pražské integrované dopravy.
Ne každému zrušení stávajících
linek “Nerabusu” a zavedení
nových vyhovuje.
Pracuji na Bulovce a celých
15 let dojíždění jsem si nemohl
vynachválit perfektní spojení
do práce. I mnozí pražští kolegové mi záviděli, jak snadno
a rychle se do práce dostanu.
Ze zastávky Kojetická až na Bulovku za 26 minut bez přestupů.
Paráda.
Přestože doprava autem
by byla o trochu kratší a ne
o moc dražší, rád jsem autobus využíval a nebylo to kvůli
finanční úspoře. Ale co mě
a další pracující na Bulovce
a okolí (a že nás není málo)
čeká nyní?
Ráno minimum spojů jedoucích z Ládví až na Vychovatelnu, a to ještě v nevhodných časech. Pro mě to
znamená vstávat o 30 minut
dříve, tedy v 5 hodin. A to
je v těchto časných ranních
hodinách už opravdu rozdíl.
Kdybych náhodou autobus
nestihl, další jede až za hodinu.
Někdo může namítnout,
že můžu tu hodinu využít
k dospání se na lavičce na
zastávce. Kdo ale bude za mě
tu zameškanou hodinu pracovat? Jízdenka mi podraží ze

Staré
věci
vetešnictví / antique / sběratelství
prodej - výkup

www.stareveci.cz
sledujte na facebooku:

www.facebook.com/stareveci

současných 28 na 32 Kč, doba
jízdy se prodlouží z 26 na 40
minut. Pražskou legitimaci
nepotřebuji, do Prahy jezdím
zřídka. Takže pro mne je volba
jasná.
Po 15 letech začnu do práce
jezdit autem. Bude to pohodlnější (předpokládám, že si
vždy sednu), podstatně rychlejší, operativnější a opravdu jen
mírně dražší. A budu si moci
přispat.
Auto bude doma chybět, tak
se asi bude kupovat nějaká
ojetina, aby nám v Neratovicích
autíček přibývalo, že. Z reakcí spolucestujících se nákup
nového auta, respektive nějaké
levnější starší ojetiny chystá i
jinde.
Navíc se domnívám, že kdo
dosud do Prahy jezdil autem,
tak ten na “socku” (záměrně
používám tento výraz řidičů,
kteří nevyužívají hromadnou
dopravu) nepřesedlá.
Na druhou stranu uznávám,
že někteří integrací ušetří.
Škoda jen, že někdo nevymyslel, jak spojit současné výhody
s těmi budoucími, například
integrací současných výborně
fungujících a za dlouhá léta
prověřených linek do pražské
integrované dopravy, bez
vymýšlení jiných krkolomných
a delších tras.
Martin Pešta

V Mlékojedech
v posledním měsíci
dochází k masivnímu
kácení stromů
Velké
množství
stromů
zmizelo u pískovny v blízkosti
Free-D-Baru. Obyvatelé Mlékojed každým dnem musí
projíždět okolo zmrzačených
stromů. Majitel pozemku

zbavil kmeny větví a na místě
ponechal několik stojících torz.
Z přilehlého lesa svítí nespočet
nových pařezů. Majitel pozemku se pustil i do břehového porostu. Koncem března situaci u
jezera řešila inspekce životního
prostředí.
K dalšímu masivnímu kácení stromů dochází v tyto dny
v lužním lese na pozemcích pana Lobkowicze opět
v Mlékojedech. Denně je odsud
expedováno několik plně
naložených aut dřevem.
Lužní les je nejmalebnější
právě v jarním období, v dubnu
a začátkem května. Ještě před
plným olistěním stromů – rostou tu hlavně duby a topoly, v
menší míře jasany, vrby a olše
– proniká do podrostu hodně
světla, které dává vyniknout
bohatství rostlinných druhů.
Lužní les ovšem nemá jen
roli zdroje dřeva. Lidem a celé
krajině slouží i nepřímo, jako
vynikající přírodní nástroj
k regulaci povodní. Lužní les
má regenerační schopnosti,
avšak naše generace se nového
lesa nedočká.
Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut, ale jak
dlouho bude trvat, než za něj
vyroste náhrada.
Michaela Landová
Názory našich čtenářů nemusí
vyjadřovat názor redakce. Dopisy mohou být redakčně kráceny. Dopisy zasílejte na e-mail
redakce@neratoviny.cz.

Pečující se sejdou 11. května
Květnové setkání svépomocné skupiny rodinných
pečujících, kteří se starají
o své blízké s hendikepem,
dlouhodobě nemocné či seniory se bude konat v pondělí
11. května od 10:00 dopoledne
a od 17.30 odpoledne v Klubu
důchodců (Školní 162).
Setkání navštíví Mgr. Theo
Šimko z mělnické Maltézské

pomoci, který představí činnost a nabízené sociální služby jako osobní asistenci pro
seniory a osoby se zdravotním postižením a odpoví na
případné dotazy.
Informovat se můžete od
Jiřího Bohuna (315 650 467)
nebo Markéty Trejbalové
(728 720 557).
Pavel Šanda
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pondělí 20. dubna

středa 29. dubna

sobota 16. května
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19:00 Městské kino
Králova zahradnice
Britský romantický film, 110 Kč

10:15 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš - Litoměřice

G O D

19:00 Městské kino
Fotograf
český film Ireny Pavláskové, 100 Kč
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úterý 21. dubna

pátek 1. května
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9:00 Městské kino
Robin Hood
divadlo pro větší děti zahraje soubor
TheHadr, 60 Kč

20:00 Koupák
Paranoir Spring Tour
koncert, 70 Kč
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středa 22. dubna
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15:00 Městské kino
Druhý báječný hotel Marigold
Film USA, představení pro důchodce, 110 Kč/50 Kč

P

V H

19:30 Městské kino
Čtvrtníček & Lábus: Hvězdy, jak je
neznáte
jevištní show, 290 Kč/260 Kč/210 Kč

22:00 Oskar
DJ Patrik Rokl – Fain Party

22:00 Oskar
DJ Brngy & DJ Floppy - Oldies
Party Show

sobota 2. května

neděle 17. května

10:15 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš - Souš

17:00 hřiště Byškovice (fotbal)
Neratovice B - Velký Borek

17:00 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš B - Chvatěruby

17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Roma Neratovice - Dřísy

úterý 19. května

19:00 Městské kino
Druhý báječný hotel Marigold
Film USA, 110 Kč

22:00 Oskar
DJ E.T. - Call home

čtvrtek 23. dubna

Osmisměrka: Najděte příjmení všech členů nedávno ustavených
osadních výborů v okrajových částech Neratovic. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch, kdo zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz do
konce dubna, vylosujeme výherce. Ten obdrží cenu v podobě
hodně velké pizzy (průměr 45 cm) z jídelního lístku Barryho
pizzerie.

19:00 Městské kino
Druhý báječný hotel Marigold
Film USA, 110 Kč

17:00 hřiště Byškovice (fotbal)
Neratovice B - Kly

V posledních Neratovinách
jsme chybně u fotografie
uvedli jméno člena vítězného
týmu hospodského kvízu
NNZ. Druhým zleva nebyl

Lukáš Fogl, který soutěžil za
NNZ v předchozím kvízu,
ale Pavel Beneš.
Velice se oběma omlouváme. Takové nedopatření se
stává maximálně jednou za
deset let.

TV a SAT ANTÉNY

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

17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Roma Neratovice - Vraňany

pondělí 4. května

19:00 Městské kino
Čarovný les
Filmový muzikál USA, 100 Kč

18:00 Společenský dům
Pražští amatérští výtvarníci
vernisáž výstavy

22:00 Oskar
Classics Jam (DJ Michal Vinický)

pátek 8. května

15:00 Malý sál Společenského domu
Rokec a Žužu
divadlo pro děti, 69 Kč/zdarma
zahraje divadlo Fígl
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice - Neratovice B
18:00 restaurace U Jezera ve Zloníně
Tancovačka s kapelou Stanislava
Tatara
120 Kč/100 Kč
19:00 restaurace U Nádraží
Argonaut a noAR+IS+
koncert (alternativní rock)
22:00 Oskar
On Air (DJ’s Kráťa, E.T., Marek
Matějka)

neděle 26. dubna
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
Mlékojedy - Střezivojice
15:00 Městské kino
Ovečka Shaun ve filmu
Britská animovaná komedie, 100 Kč

20:00 Jazzový klub SD
Slávek Janoušek
koncert

neděle 3. května

pátek 24. dubna

sobota 25. dubna

18:00 restaurace U Jezera ve Zloníně
Tancovačka s kapelou Stanislava
Tatara
120 Kč/100 Kč

20:30 Poutní místo Miluji
Vzpomínka na K. H. Máchu

Tajenka březnové osmisměrky byla: Během bombardování
města letectvem USA zahynulo přes padesát lidí.
Knihu Neratovice 1945 s věnováním autorů získává na základě
losování z nemalého počtu řešitelů Irena Štěrbová.

OMLOUVÁME SE

14:00 Fotbalový stadion Nová Ves
Hovadfest
hudební festival
290 Kč/240 Kč/220 Kč
www.hovadfest.webnode.cz
22:00 Oskar
Warm Up - The One Festival 2015 Revis, Mio, Jaqullin

sobota 9. května
14:00 Fotbalový stadion Nová Ves
Hovadfest
hudební festival
290 Kč/240 Kč/220 Kč
www.hovadfest.webnode.cz
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice - Kralupy 1901
22:00 Oskar
DJ Brngy & DJ Floppy - Cinema
Hits Night

neděle 10. května
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
Mlékojedy - Botafogo Mělník
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice B - Nebužely
17:00 stadion Neratovice (fotbal)
Neratovice - Nový Bor

17:00 stadion Neratovice (fotbal)
Neratovice - Žatec

středa 13. května

17:30 Společenský dům
Ateliér Radostné Tvorby Praha Zámek Lobkovice
vernisáž výstavy
19:00 Městské kino
Město 44
polský válečný film, 110 Kč
20:00 Oskar
Na stojáka live
stand up comedy show

úterý 28. dubna
19:00 Městské kino
Králova zahradnice
Britský romantický film, 110 Kč

čtvrtek 21. května
20:00 - Koupák
Benefiční Hospodský kvíz pro
Dětský den
vstupné 200 Kč/tým

pátek 22. května

17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice B - Velký Borek B

pondělí 27. dubna

17:00 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš B - Dolany

16:00 Společenský dům
Veřejné zasedání zastupitelstva
města

22:00 Oskar
DJ Kráťa – Video Man

sobota 23. května
14:00 před Společenským domem
Divadelní pouť dětem
divadelní festival
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice - Dolany
22:00 Oskar
DJ Michal Vinický - Club In

neděle 24. května
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
Mlékojedy - Cítov
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice B - Vysoká B
17:00 stadion Neratovice (fotbal)
Neratovice - Hor. Měcholupy

čtvrtek 28. května
20:00 nádvoří zámku v Lobkovicích
Václav Koubek
koncert

pátek 28. května
22:00 Oskar
DJ Kráťa - FB On Line

sobota 30. května
9:00 Smetanovy sady
Dětský den Neratovice
akce pro děti

čtvrtek 14. května

10:15 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš - Lovosice

13:00 Mateřská škola Harmonie
Zápis do MŠ

17:00 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš B - Lobkovice

pátek 15. května

22:00 Oskar
DJ Michal Vinický - Discoteque

18:00 Společenský dům
New Element
koncert české chlapecké skupiny
21:00 Koupák
1980s Party s DJ Picard
a DJ Nuclear Boy
vstupné maximálně 30 Kč
22:00 Oskar
DJ Michal Vinický – Jukebobox

19:00 restaurace U Nádraží
Kurac, Bumfrang 3, Proti všem
koncert (alternativní rock)

Informace o akcích prosíme
pište naší redakci na e-mail
komerce@neratoviny.cz
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Aktivita Neratovice připravuje Dětský den
ve spolupráci s dalšími spolky na 30. května
Dětský den Neratovice 2015
se bude konat 30. května od
9 hodin ve Smetanových sadech u Městského kina. Spolek
Aktivita Neratovice se rozhodl
pro pořádání jeho dalšího
ročníku na základě velmi
pozitivní odezvy od více než
1200 návštěvníků loňského
Dětského dne.

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi pro
návštěvníky připravujeme bohatou nabídku sportovních,
dovednostních, tvořivých i
vzdělávacích aktivit. Zároveň
intenzivně pracujeme na
přípravě pestrého doprovodného programu pro děti
i dospěláky.
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GASTRO E-SHOP
www.oskar-neratovice.cz

restaurant, - klub - sushi bar

ROZVOZ JÍDEL 11.00 - 22.00
www.oskar-neratovice.cz
774 316 561
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

Barryho
pizzerie

Letos chceme nabídnout
kvalitnější technické zázemí
doplněné propracovaným orientačním a informačním systémem v místě konání akce.
Na místě bude i řada novinek,
mezi kterými se objeví např.
prostorná odpočinková zóna,
kterými
chceme
přispět
k vyšší kultivovanosti akce
a zvýšení pohodlí jejích
návštěvníků a připravit tak
všem návštěvníkům příjemný
rodinný zážitek.
Detailní program akce bude
zveřejněn v příštím vydání
tištěných Neratovin. Do té
doby doporučujeme sledovat facebookový profil spolku
Aktivita Neratovice.
Ondřej Hons

Asi sedmdesát Neratovičáků se
odvázalo při bubenickém kruhu
Na první jarní sobotu byla naplánována velkolepá
akce nazvaná Bubenický
kruh pod vedením špičkového facilitátora Petra
Šušora. Úderem 16. hodiny
se celá akce rozjela.

Facilitátor nejprve navodil
atmosféru povídáním o prapůvodní potřebě lidí po celém
světě komunikovat pomocí
hudby. Kořeny tedy sahají na úplný začátek lidského
společenství. Některé národy
bubny nepoužívaly (např. Australané), ale setkání v kruhu,
kdy spolu lidé rytmizovali,
bylo společné všem kulturám.
Na začátku se tleskalo, bubnovalo na tělo či podupávalo,
aby se přísedící muzikanti sladili s pokyny facilitátora. Poté
byly rozdány nástroje a jelo se
naostro.
Na sedm desítek účastníků
všeho možného věku v kruhu
hrálo na různé druhy perkusních nástrojů – různé typy

foto: Petr Najmon
bubnů, zvonce, chřestítka.
Celá tato akce strhla přítomné malé i velké bubeníky
natolik, že po celé dvě hodiny trvání nedokázali přestat. Všichni přítomní se
s postupem času více otevírali, uvolňovali a bez ostychu
přidávali další a další rytmy
a bubenické improvizace.
Společné bubnování mělo
obrovský ohlas. Účastníci
i organizátoři byli nadšeni.
Pořádající spolek Aktivita

Neratovice tak vážně uvažuje,
že stejnou akci zopakuje. Také
úžasnému facilitátoru Petru
Šušorovi, který dokázal celý
sál strhnout k nečekanému
hudebnímu výkonu, se mezi
Neratovičáky líbilo.
Vřelé poděkování patří
firmě Allivictus, bez jejíhož
sponzorství by se tato akce
nemohla konat, i za to, že rozlévala výbornou panamskou
kávu a čaj z kávových slupek.
Jaroslav Rajchl

pravá italská pizza s čerstvými
originálními ingrediencemi

rezervace: 773 020 121
út - pá: 17:00 – 23:00, so: 11:00 – 23:00

nekuřácká restaurace
venkovní posezení
Vchod ze zadní strany
samoobsluhy Anita na Benešovce
www.barryho-pizzerie.cz

Sbírejte naše smajlíky a desátou
pizzu dostanete zdarma
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