
Integrace Neratovic do 
PID nebyla velkou změnou 
jen pro cestující z Nera-
tovic, ale také pro řidiče 
společnosti Arriva, která 
linky provozuje. Ptali jsme 
se jejich zástupce, vice-
prezidenta Federace pro-
fesních odborů (FPO), 
Romana Pudila na otázky 
týkající se nejen integrace 
Neratovic do PID.

Můžete našim čtenářům 
představit sebe i vaši odboro-
vou federaci?

V září loňského roku jsem 
odešel po 6 letech z  Arrivy 
Praha k Dopravnímu podni-
ku Praha opět na pozici řidiče  
autobusu.

V září roku 2013 jsem vstoupil 
do FPO, v listopadu jsem se po 
dovolbě stal místopředsedou 
sekce Arriva Praha. V dubnu 
loňského roku jsem úspěšně 
kandidoval na pozici vice-
prezidenta Federace profesních 
odborů.

Takže členy FPO jsou 
především řidiči?

Kdepak, kromě řidičů jsou 
členy FPO mnohé další profese, 
včetně zaměstnanců pražského 
metra, Škoda Transportation či 
Siemensu.

Jak dlouho působíte v nera-
tovické pobočce společnosti 
Arriva? Jak tam vlastně odbory 
vznikly?

Pocházím z Mělníka a s řadou 
řidičů neratovické pobočky Ar-
rivy jsem v minulosti pracoval. 
Vím, že nespokojenost mezi 

řidiči se datuje už do doby, kdy 
byl Nerabus prodán firmě Veo-
lia. Tehdy tam došlo k význam- 
ným změnám v postavení 
řidičů, změnil se pracovní řád  
a došlo i ke snížení platů.

Do odborů se ale řidiči 
začali hlásit teprve po té, co 
jsem se stal místopředsedou 
sekce Arriva Praha FPO, když 
jsem v Neratovicích vyvěsil 
odborářskou nástěnku. Na ní 
si moji bývalí kolegové všimli 
mého jména. Znali mě a věděli, 
že se za lidi umím postavit. 

Mezi dubnem a zářím 2014 
tak do našich odborů vstoupi-
la drtivá většina řidičů nera-
tovické pobočky Arriva.

S jakými problémy se potýkají 
řidiči neratovické Arrivy v sou-
vislosti s integrací Neratovic do 
PID?

Jedním z problémů je to, že 
zařízení DP ve stanicích metra 
Letňany a Střížkov, které mo-
hou využívat při čekání, nejsou 
vybaveny tak, aby zde byl pros-
tor k odpočinku. Od vedení 
podniku ale máme příslib, že 
se tento problém řeší. Horším 
problémem jsou zpoždění au-
tobusů.

To prosím našim čtenářům 
vysvětlete...

Profese řidiče má mnohá 
zákonná omezení. Řidič smí 
řídit nanejvýš 10 hodin denně, 
směna smí trvat maximálně 13 
hodin. Nejdéle po 4 hodinách 
musí mít 45 minut odpočinku, 
což lze v oněch 4 hodinách roz- 
ložit třeba na dvě přestávky  
o 15 a 30 minutách.

I když má autobus zpoždění 

třeba 10 minut, řidič by měl 
plánovanou přestávku vyčerpat 
celou. 

Jenže to by pak většina auto-
busů měla zpoždění...

V tom je právě ten problém. 
Řidiči nechtějí mít zpoždění, a 
proto povinné přestávky nečer-
pají v plné výši tak, jak by měli. 
Někteří se také bojí, že přijdou 
o místo. Na případ, kdy by byl 
řidič propuštěn za to, že měl 
zpoždění, jsem ale dosud ne-

narazil.
Řidiči by měli zapsat zpoždění 

z důvodu silné individuální au-
tomobilové dopravy (zkratka 
SIAD), což je zcela převládající 
důvod zpoždění, a vyčerpat po-
vinnou přestávku.

Ale to si budou cestující stěžo-
vat na zpoždění…

Ano, a to je také správné. 
Provozovatel dopravy se pak 
dozví, že je problém, bude se 

jím muset zabývat a dát vše do 
pořádku. 

Problém přeci nemohou řešit 
řidiči nedodržováním zákon-
ných přestávek. 

Stížnost na zpoždění je 
možné podat elektronicky na 
www.arriva-praha.cz/kontak-
ty/podat-stiznost/ nebo na  
www.ropid.cz v sekci „Podněty 
a připomínky.“

pokračování na straně 2
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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

„Posílejte stížnosti na zpoždění autobusů PID,“ radí odborář

Extrémní překážkové běhy 
se v naší zemi těší rostoucí 
popularitě. Tento trend 
zasáhl i nemalou část oby-
vatel Neratovic. Závody 
jako Spartan Race, Preda- 
tor Race, Bahňák, Army 
Run, Color Run a další lá-
kají stále více a více lidí.

Sezóna těchto běhů právě 
začala a za odvážlivci, kteří 
se těchto běhů účastní, jsou 
dva významné běhy - Preda-
tor Race Plzni a Spartan Race  
v Liberci. V obou závodech 
měly Neratovice své zastoupení.

V Liberci se letos do závo-
du Spartan Race pustilo ne- 
uvěřitelných 6 500 účastníků. 
Pětikilometrovou trať s 15 
překážkami si přijelo vy- 
zkoušet i 154 závodníků týmu, 
který vede bývalý závodní 
veslař, trenér a radní našeho 
města Richard Wiesner.

Spartan Race byl prvním 
závodem tohoto druhu, který se 
v Česku konal. Trať je vystavěna 
tak, aby byl závod zajímavý jak 
pro zdatné sportovce bojující 
o umístnění, tak pro naprosté 
začátečníky, kteří chtějí pře-
konat hlavně sami sebe. 

Závodníci, kteří nezdolají 
překážku, mají za úkol odcvičit 
30 „angličáků“, avšak při ta-
kovém počtu startujících to 
není možné kontrolovat, a tak 
se spoléhá na poctivost každého 
běžce.

Nejlépe z neratovického týmu 
se v kategorii mužů umístil Jan 
Schovanec na 18. místě mezi 
amatéry. Mezi ženami skončila 
Kateřina Lhotová na krásném 

5. místě mezi amatérkami a 13. 
v kategorii „elite“.

Největší úspěch ale za- 
znamenali neratovičtí jako tým, 
když mezi amatéry skonči-
li na 2. místě a celkově čtvrtí 
v konkurenci 478 družstev. 
Do této soutěže se započítává 
umístění prvních čtyř členů 
každého týmu. 

I když je Spartan Race ne- 
pochybně náročný závod, Pre- 
dator Race je v tomto ohledu 
ještě extrémnější.

V sobotu se zdolávala trať 
dlouhá 5 km s minimálně 20 
překážkami a v neděli 10 km  
s minimálně 25 překážkami.

Závod je hodně psychicky 
i fyzicky náročný. Překážky 
a terén jsou tak náročné, že 
vyžadují pokročilou fyzickou 
zdatnost závodníků. Bez pořád-

né přípravy závodníci riskují 
vážná zranění, a tak je omezen  
i počet startujících. 

Také penalizace za nepře-
konání překážky se důsledně-
ji kontroluje, závodník běží 
trestný okruh o délce 100-400 
metrů většinou do těžkého 
strmého terénu podle nároč- 
nosti nepřekonané překážky.

I tak bylo během závod-
ního víkendu mnoho zranění 
- zlomená noha, vyvrknuté 
kotníky, hluboké řezné rány, 
vyhozená ramena, kolena,  
nespočet modřin a škrábanců  
a bohužel i jedna sešroubo-
vaná páteř po pádu z jedné  
z nejvyšších překážek, a to 
právě v případě závodnice nera- 
tovického týmu.

Ten vede bývalá závod-
ní plavkyně Mirka Dobsová  
a jeho členové nastoupili na 
start v oba závodní dny.

A byla to právě ona, kdo se ze 
čtyř neratovických závodníků  
v konkurenci 1 100 startujících 
v sobotním závodě umístil  
nejlépe, a to na výborném  
17. místě.

V neděli na delší trati  
v konkurenci necelých 500 
závodníků bojovalo 5 nera-
tovických kluků. Nejlepší 
umístění zůstalo v rodině, když 
se na 69. místě umístil manžel 
vedoucí družstva Josef Dobsa.

Nedělní závod v ženách 
vyhrála Zuzana Kubáňová, 
která také startovala ve spojení 
s týmem z Neratovic. Zuzka je 
několikanásobnou mistryní 
světa v racketlonu a patří mezi 
naši českou špičku ve squashi.

Mirka Dobsová

Extrémní překážkové běhy zažívají  
v Neratovicích velký rozmach 

foto: Jan Winc Wiesner

více na straně 5
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Doslechl jsem se také, že 
řidičům je čas strávený čekáním 
proplácen pouze ve výši 30 Kč za 
hodinu. Je tomu tak?

Do loňska tomu tak skutečně 
bylo, ale společným postupem 
všech čtyř odborových organi-
zací, které v Arrivě působí, se 
podařilo vyjednat kolektivní  
smlouvu na roky 2015-16, která 
pro tento rok zaručuje nárůst 
mezd o 5 %. 

V listopadu pak bude zahá-
jeno další kolektivní vyjed-
návání, které ale bude výhradně  
o navýšení mezd pro rok 2016.

Se zvýšením sazby za čekání 
na 50 Kč přišel sám zaměstna-
vatel, když předtím po soudních 
sporech vyplatil zaměstnancům 
zpětně náhradu za rok 2012.

Jelikož jsme předvídali inte-

graci Mělnicka do PID, vymohli 
jsme také srovnání mezd se 
mzdami pražských řidičů, kteří 
do té doby měli vyšší platy než 
řidiči v Neratovicích.

Co ještě poskytujete členům 
vašich odborů?

Vedle obligátních finančních 
dárků k Vánocům a kulatým 
narozeninám nabízíme také 
účinnou pomoc při pracovně- 
právních sporech.

Máme najatou kvalitní právní 
kancelář, jejíž služby v oblasti pra-
covního práva využívají naši čle-
nové bezplatně. Každý nový člen 
dostává při vstupu do odborů 
vizitku s důležitými kontakty, 
tedy na našeho předsedu, na mě  
a právě na naše právníky.

Nejčastěji je řidiči potřebují  
v případě nehody, nebo když se 
řeší škodní události. 

Sám jsem této služby využil. 
Opravil jsem na vlastní náklady 
pojistkové víko autobusu a firma 
po mně chtěla přes 10 000 Kč 
jako náhradu, ačkoliv je autobus 
dodnes ve stavu, do kterého jsem 
jej opravil.

Ve funkci předsedy sekce Ar-
riva Praha se Vám zřejmě daří, 
soudě dle toho, jak o Vás mluví 
neratovičtí řidiči Arrivy. Je tomu 
tak?

Řekl bych, že ano. Když jsem 
se vloni po zvolení ujal funkce, 
měla federace v Arrivě nějakých 
12 členů. Dnes je to už kolem 
stovky. 

Řidiči vidí, že jejich problé- 
my řešíme bezodkladně, jak-
mile se o nich dozvíme. A že 
jsme schopni se za ně postavit v 
kolektivním vyjednávání.

Snažíme se, aby dobře znali svá 
práva, což se mnozí teprve učí, a 
aby nás s problémy kontaktovali 

co nejdříve. 
Proto si myslím, že došlo  

k takovému nárůstu počtu členů 
našich odborů.

Chtěl byste něco vzkázat 
čtenářům Neratovin? 

Chtěl bych je poprosit, aby za 
zpoždění nenadávali řidičům. Ti 
za ně opravdu nemohou. Auto-
bus nemá křídla, nemůže se vyh-
nout zácpám.

Jakmile budou řidiči čerpat 
povinné přestávky, dojde zřejmě  
ke zpožděním i při odjezdech. 
Ale cestující by měli chápat, že 
když budou podávat na zpoždění 
stížnosti, bude tato situace pouze 
dočasná.

Je i v zájmu cestujících, aby 
byli řidiči odpočatí tak, jak to 
upravují předpisy. Jde tu přeci  
o bezpečnost nejen řidičů, ale 
také cestujících.

Ptal se Pavel Šanda

V Neratovicích se každo- 
ročně koná jazzový festival 
na náměstí, bluegrassový 
festival v Mlékojedech, rock-
ový festival v Letním kině či 
Divadelní pouť dětem. Proto 
jsme se ptali: 

Který neratovický 
kulturní festival se 
Vám líbí nejvíce?
Kristýna, 23 let, kadeřnice

Na žádném jsem nebyla.
Michal, 22 let, mechanik

Vůbec nevím, že tu nějaké 
festivaly jsou.
Ivan, 49 let, revizní tech-
nik

To bych nejdřív musel 
vědět, jaké kulturní festivaly 
v Neratovicích vůbec jsou 
nebo byly.
Monika, 18 let, studentka

Tak to netuším, protože 
jsem asi na žádném nebyla.
Hanka, 31 let, učitelka 

Ráda bych odpověděla, ale 
upřímně nemám moc o kul-
turních festivalech přehled, 
mám nekulturního manže-
la. Ale ocenila bych, kdyby 
tu byl nějaký filmový nebo 
divadelní festival, případně 
nějaký dlouhodobý kulturní 
projekt nebo pásmo, které 
by neuváděl ten pán, který 
uváděl Čtvrtníčka.
Jan, 39 let, pracovník 
Spolany

Tak to je se mnou špatný. 
Nějak na ně nechodíme a 
ani netuším, které tu byly, 
bohužel.

ptala se Mirka Dobsová

A N K E TA „Posílejte stížnosti na zpoždění autobusů PID,“ radí odborář

TV a SAT ANTÉNY 
Montáž, opravy rychle a spolehlivě

anteny-kraken.webnode.cz
www.krakentv.cz

1.kraken@seznam.cz
 602 321 856

Rádi bychom Vás pozvali do nově zrekonstruované 
restaurace Terasa (bývalý River).
Naše kuchyně je založena na tradiční středomořské 
kuchyni s křehkými steaky z argentinského hovězího 
masa, s domácími těstovinami, sezónními saláty  
a španělskými tapasy. 
Dále jsme pro Vás připravili venkovní posezení  
s dohledem na dětské hřiště.
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GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Najít hlavu a patu městských dotací je výzva

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

PRONAJMU  
APARTMÁN  
V NERATOVICÍCH
Dlouhodobě pronajmu 
nový apartmán pro dvě  
osoby v Neratovicích,  
55 m2 v rodinném domě 
se zahradou, možnost par-
kování. Cena 10 000,-Kč za 
měsíc včetně poplatků.  
Tel. 736 114 385.

Během dubna měla JSDH více 
výjezdů, než je obvyklé, a to 
celkem sedm.

V pondělí 4. dubna obyvatel 
domu na Kojetické 1023 spálil 
jídlo na plotně tak, že si to 
vyžádalo zásah hasičů.

Ve středu 13. dubna museli do-
brovolní hasiči spěchat do Tišic 
k překopnuté přípojce plynu. 

Hned den na to zas jednotka 
jela do Libiše, kde někdo zapálil 
hromadu dřeva připravenou na 
filipojakubskou noc. 

V pátek 15. dubna byl 
nahlášen požár trávy u viaduktu 
v Tišicích, směrem na Všetaty. 

Ve středu 20. dubna jednotka 
hasila požár balkónu v pane-
lovém domě Na Výsluní 1306. 

V sobotu 30. dubna vyrazi-
li neratovičtí „dobráci“ hned 
dvakrát do Báště. Zatímco  
v prvním případě šlo o požár 
kuchyně, ve tom druhém byli ze 

zásahu odvoláni ještě před pří-
jezdem na místo.

V dubnu se z generální opravy 
vrátilo zásahové vozidlo CAS 32 
T815, čili cisternová automo-
bilová stříkačka. Repasované 
vozidlo bylo poprvé předvedeno 
13. května na zasedání zastupi-
telstva města Neratovice. 

Ostatní si toto vozidlo budou 
moci prohlédnout na dětském 
dni 27. června od 14 hodin, na 
který celá jednotka dobrovol-
ných hasičů srdečně zve.

Měsíc duben byl ale u nera-
tovických dobrovolných hasičů 
také poznamenán tragickou 
událostí. Mladý pětadvacetiletý 
člen jejich sboru přišel o život 
při autonehodě. JSDH Nerato- 
vice tato tragédie velice zasáhla.

K upřímné soustrasti rodi- 
ně od dobrovolných hasičů se 
připojuje i naše redakce.

Jaroslav Rajchl

13. 6. 2015
Kojetická 1025, Neratovice
za domem u heliportu

Registrace účastníků a doprovodný program
Prezentace Městské policie Neratovice, Policie ČR,  
asociace dobrovolných záchranářů ČR, HZS ČR

Slavnostní zahájení a start za účasti České Miss 2009, 
modelky a moderátorky Ivety Vítové-Lutovské.

Losování lístků o dary našich partnerů 
tyto lístky budete mít možnost získat u stolku registrace za 50 Kč, 
která poputuje taktéž do sbírky
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00
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Program

Partneři

Afterparty v klubu Oskar Dj: Revis, Kráťa, E. T. a  Floppy
budou hrát bez nároku na honorář, který věnují do sbírky Běhu naděje

Akci podpoří svou účastí místní sportovní kluby

pořadatel Miroslava Dobsová

Lékárna Dorea  Kadeřnictví Lucie Křížková          Táňa Havlíčková - tana.havlickova.eu

Humanitární nezávodní akce
s veřejnou sbírkou ve prospěch výzkumu genetických 
predispozic nádorových onemocnění

Město Neratovice

Plavecký klub Neratovice

Zahrnutí Neratovic do PIDu, 
které změnilo cílovou stanici 
autobusové linky, která dříve 
končila v Holešovicích, stále 
vyvolává rozporuplné emoce. 
Kromě obyvatel Neratovic, 
kteří si stěžovali například na 
to, že jim ranní cesta do práce 
nyní trvá delší dobu, vyvolalo 
zavedení linky na Ládví také 
reakci obyvatel cílové stanice.

Občanská iniciativa „Ládví 
není autobusák!“ ve své petici 
vyslovuje „svůj jednoznačný 
nesouhlas s ukončením linek 
autobusové dopravy z Měl-
níka a Neratovic v rámci 
Pražské integrované dopravy 
přes Ďáblice na stanici metra 
C Ládví, jakožto zcela nekon-
cepčním a nelogickým do-
pravním opatřením, o kterém 

bylo rozhodnuto na základě 
záměrně zkreslených pod-
kladů a které citelně poškodi-
lo místní obyvatele a zhoršilo 
kvalitu jejich života.“

Odmítají stav, kdy se sídlišt-
ní zastávka v hustě obydlené 
rezidenční oblasti Kobylis sta-
la de facto autobusovým ter-
minálem. Petice argumentuje 
také tím, že sousední Ďáblice 
s památkovou zónou byly za-
vedením linky degradovány 
na vytíženou tranzitní tepnu, 
přičemž tato sídelní čtvrť ne-
byla takto nikdy koncipována.

Zvýšená frekvence příjezdů a 
odjezdů autobusů podle znění 
petice „snížila přehlednost 
dopravní situace, zvýšila čet-
nost porušování dopravních 

předpisů a dochází k častému 
ohrožení plynulosti a bez-
pečnosti provozu a pohybu 
chodců“. 

Podle iniciativy „Ládví není 
autobusák!” došlo v dotčených 
oblastech také k zhoršení 
životního prostředí hlukovou 
a emisní zátěží.

Petice, která je adresována 
Radě hlavního města Prahy  
a kterou podle tiskové zprávy 
iniciativy podepsalo během 
dvou týdnů přes 3000 lidí, 
krom stížnosti na aktuální 
stav nabízí také řešení. Tím by 
podle iniciátorů petice mělo 
být odklonění linek na auto-
busový terminál v blízkých 
Letňanech.

Jakub Horák

Iniciativa „Ládví není autobusák!” navrhuje 
zakončení linek na terminálu v Letňanech

Tak jako každý rok rozho-
dovalo zastupitelstvo města 
o rozdělení dotací z rozpočtu 
města. Z celkové částky 3,95 
milionu Kč bylo 3,185 mili- 
onu Kč určeno na podporu 
sportu, 655 tisíc Kč na podpo-
ru vzdělávání a kultury a 110 
tisíc Kč na podporu sociální  
a zdravotní.

Rozdělování městských do-
tací je vždy choulostivá záleži-
tost. V malém městě, jakými 
jsou Neratovice, je to věc  
o to choulostivější z pros-
tého důvodu, že mezi žadateli  
o dotace jsou zastupitelé, rad-
ní, jejich přátelé a dobří známí.

Voliči volí ty, které znají,  
a obvykle znají ty, kteří se ve 
městě nějak angažují, a to jsou 
také obvykle lidé žádající o do-
tace.

Snad každá radnice se v ta-
kové věci snaží vyhnout po-
dezřením, a ať už disponu-
je jakkoliv velkou většinou  
v zastupitelstvu, snaží se komi-
si, která o rozdělení dotací 
rozhoduje, složit tak, aby pro-
porcionálně reprezentovala 
také opozici, a tím co největší 
počet voličů.

V našem městě k tomu 
vládnoucí koalice přistoupila 
trochu jinak. V sedmičlenné 
komisi byl jediným zástupcem 

opozice bývalý radní Roman 
Kroužecký.

Levicová opozice nemě-
la žádné zastoupení, když 
návrh zastupitelky Jaroslavy 
Soukupové (ČSSD), aby byla 
komise rozšířena o dva členy, 
nepadl u koaličních zastupi-
telů na úrodnou půdu.

Práce této komise není 
záviděníhodná. Součet částek, 
o které se žádalo, byl téměř 
21,4 milionů, tedy více než 
pětinásobně překračoval mož- 
nosti města. A tak komise 
nutně musela řadu žadatelů 
nepotěšit.

Přesto, je-li v komisi repre- 
zentován jen jeden pohled na 
svět, v tomto případě pohled 
konzervativní, je to podle mě 
problém.

Opravdovou zajímavostí je, 
že komise měla stejné složení 
jako v loňském roce, ačkoliv 
mezitím proběhly komunální 
volby, které výrazně změnily 
složení zastupitelstva. Z toho-
to hlediska se jeví zastoupení 
opozice Romanem Krou-
žeckým jako spíše náhodné, 
jelikož byl v minulém období  
radním koalice.

Žádáte-li přiměřené zastou-
pení opozice, ozve se písnička o 
tom, že nejde o nic politického. 

Jako by se naše město zásadně 
lišilo od zbytku světa a nebylo 
tu politického vůbec nic.

Jako by občané v jednom 
nepolitickém šiku souhlasili 
jako jeden muž a žena se všemi 
konzervativními řešeními bez 
potřeby jakékoliv korekce.

Pak se ale stane, že úplně 
nové akce, jejichž pořadatelé 
ještě neprokázali, že je dove-
dou zorganizovat, dostanou 
téměř stejnou dotaci jako akce 
osvědčené.

Nebo že drahé nápady našich 
spoluobčanů platí v řádu de-
setitisíců korun město, zatím-
co jiní spoluobčané organizu-
jí obdobné akce z vlastního  
s náklady v řádu stokorun.

Nebo se stane, že fotba-
lovému klubu SK Roma se 
dotace sníží o téměř  60 % 
oproti loňsku. Přitom by klub 
při zájmu radnice mohl sehrát 
pozitivní sociální roli při práci 
s dětmi.

Jeden z toho má dojem, že 
hlavní kritérium komise bylo, 
koho si mohou její členové 
dovolit více naštvat a koho je 
lepší nenaštvat příliš. Souvis-
lost mezi rozdělením dotací  
a rozvojem života ve městě se 
mi najít nepodařilo.

Pavel Šanda

V dubnu naši dobrovolní hasiči 
vyjeli do akce hned sedmkrát

SETKÁNÍ S OPOZIČNÍMI  
ZASTUPITELI
Pátek 5. června 18:00-20:00 
před Společenským domem

pořádá ČSSD Neratovice

Kdo nedostal Neratoviny  
do schránky, může si vzít 
výtisk v kavárně Amethyst  
u náměstí Republiky  
v ulici 28. října.
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Letošní sezónu koncertů  
v neratovické restauraci  
U Nádraží odstartoval 24. 4. 
koncert stonerrockových Ar-
gonaut z Hradce Králové, které 
podpořilo z jedné třetiny míst-
ní noiserockové trio NoArtist.

Z hlediska hudebních kvalit 
to byl start více než důstojný. 
Jediné, co by se snad mohlo 
trochu zlepšit, je divácká 
návštěvnost (která ovšem také 
nebyla nijak zlá). 

Šance k tomu bude v sobotu 
30. 5., kdy série nádražních 
koncertů pokračuje vys-
toupením dalších tří kapel. 

Místní barvy bude hájit opět 
kapela z pořádajícího labelu 
Sakraphon. Tentokrát půj-
de o skupinu Bumfrang3 ze 
Všetat/Přívor. Bumfrang3 jsou 
kapelou historicky svázanou s 
dnes již kultovním (a bohužel 
už neexistujícím) prostorem 
byšického Starého mlýnu. Na 
svém kontě mají 4 alba a mno-

ho odehraných koncertů. Je-
jich styl není zcela jednoduché 
zařadit. Pro zjednodušení lze 
použít škatulek noise rock, al-
ternativní rock, psychedelic či 
spacerock.

Dalé vystoupí Proti všem z 
Brandýsa nad Labem hrající 
acoustic-punk nebo přesněji 
„Vegan akustickej emo/punk 
postavenej na principech 
DIY“.

Posledními přespolními hos- 
ty budou Kurac. Původ-
ně brněnská, nyní pražská  
skupina se slezskými kořeny 
a balkánským názvem hrající 
skutečně brutální verzi noise 
rocku. 

Kurac jsou relativně mladou 
skupinou. Jejich vystoupení 
však bývají dostatečně se-
bejistá a především mají, 
řečeno jazykem samotné 
kapely, „pořádné kulo“. To 
potvrzuje i nedávná nahrávka 
– split kazeta s další brněnskou  
skupinou Vlněna, kterou Ku-
rac jistě přivezou s sebou. 
Takže je to jasné. 30. 5. dupejte 
na koncert!

Koncert začíná v 19:00, 
konec bude přizpůsoben snaze 
nenarušovat noční klid ve 
městě a přizpůsobit se přespol-
ním návštěvníkům, kteří chtějí 
stihnout poslední vlakové spo-
je z Neratovic. Vstupné bude 
100 Kč.

Jakub Horák

Sobotní hlukové večírky  
v neratovické nádražce pokračují

V sobotu 6. června 
proběhne v Mlékojedech 
již čtvrtý ročník country 
a bluegrassového festivalu 
pod širou oblohou s náz-
vem Bluegrass Party.

Ten byl poprvé v roce 2012 
pořádán jako jednorázová 
hudební akce, ale ohlasy na 
festival byly tak velké, že se le-
tos sejdeme již počtvrté. 

Naším cílem bylo vytvořit 
nekomerční akci s domác-
kou atmosférou a tomu jsme 
se snažili přizpůsobit vše. Teď 
už víme, že se nám to poved-
lo, o čemž svědčí i každoroční 
návštěvnost 800 až 1000 lidí.

Na své si přijdou i děti, pro 
které vždy v dopoledních hodi- 
nách (letos od 10:00) při- 
pravujeme různé soutěže, pro-
jížďky na koních, divadelní 
představení a pamlsky. 

Mezi dopoledním a odpoled-
ním programem probíhá 
každý rok workshop, kde se 
mají návštěvníci možnost 
dozvědět něco o bluegrassové 
muzice, její historii, součas-
nosti, ovládání hudebních 
nástrojů a práci v kapele. Jinak 
tomu nebude ani letos, kdy je 
bude do tajů bluegrassu zasvě-
covat kapela Flashback.

Ve 13:00 na pódiu zahájí 
hudební část festivalu první 
kapela. Na ni pak postupně 
naváže deset kapel, z nichž 
některé se proslavily i na evrop- 
ských pódiích. 

Pro letošek máme připravené 
i jedno hudební překvapení. Je 
jím kapela Pacifik, kterou zná 
každý fanoušek trampské hud-
by. Tato skupina svými písněmi 
ovlivnila několik gene- 

rací posluchačů i muzikantů 
tohoto žánru.

Před jejím vystoupením doj-
de k losování soutěže o kytaru. 
Do této soutěže si každý může 
koupit lístky v ceně 20 Kč za 
kus. 

Stejně jako v minulých le-
tech máme připraveno kolem 
čtyřiceti cen a už třetí rok za 
sebou je hlavní cenou kytara 
vysoké kvality. Tímto oprav-
du skvělým nástroj letos bude 
elektroakustická kytara Furch 
v ceně 45 000 Kč, která okouzlí 
každého muzikanta i poslu- 
chače.

Po skončení pódiových 
vystoupení, které se očekává 
kolem 23. hodiny, dostane 
prostor několik jam session, 
při kterých muzikanti hrají 
často až do ranních hodin.

Opravdu je na co se těšit. 
Pro zahnání hladu je přip-

raveno občerstvení jako maso 
na grilu, palačinky, bram-
boráky, uzené přímo z pece  
a mnoho dalšího.

Proti žízni budou nasazeny 
točené nealkoholické nápoje, 
skvěle vychlazené svijanské  
a plzeňské pivo a kořalka vše-
ho druhu. 

Velká část plochy bude 
zakryta velkoplošnými stany, 
takže se není čeho bát ani za 
deště.

Na přilehlých travnatých 
plochách se dá stanovat  
a vychutnat si tak celou akci  
s přespáním.

Těšíme se na letošní ročník  
a na vás.

Petr Pepé Šolc,  
pořadatel festivalu

Vážení příznivci  
country & bluegrassu!

Přední výrobce stanů z přírodních 
materiálů s provozovnou  
v Korycanech u Neratovic hledá

vedoucího výroby
Náplň práce: vedení výrobního provozu (šicí a truhlářská dílna)

Požadujeme: vzdělání v oboru výhodou, schopnost syste- 
matické práce; důslednost; flexibilita dle sezónnosti výroby;  
řidičské oprávnění sk. B; uživatelská znalost PC; AJ výhodou

Nabízíme: flexibilní pracovní dobu; prostor k tvůrčí práci;                 
naturální výhody

truhláře
Náplň práce: výroba konstrukcí ke stanům

Požadujeme: manuální zručnost; vzdělání v oboru 
(zkušenosti s dřevozpracujícími stroji); ŘP sk. B, C  výhodou; 
flexibilita dle sezónnosti výroby

Nabízíme: flexibilní pracovní dobu; výrobu netradičních 
stanů (jurty); sympatický pracovní tým

Životopisy zasílejte na rents@rents.cz 
Informace na tel. 777 769 146
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V loňském roce se spolek 
Aktivita Neratovice poprvé 
rozhodl přijít s konceptem 
většího dětského dne v Nera-
tovicích. Letos chce na ten 
loňský navázat.

Myšlenka, která stála za zro-
dem akce, byla celkem prostá. 
Šlo o to zapojit do pořádání 
akce větší počet spolků, or-
ganizací a dalších skupinek   
aktivních místních lidí. Proč 
mít hodně malých dětských 
dnů, když může být jeden 
velký? A proč by neměly i malé 
spolky, které nemají velké 
zdroje, udělat něco zajímavého 
pro děti.

Letos jsme tuto myšlen-
ku ještě rozvinuli, spolků 
a skupinek lidí, které se na 
Dětském dni podílejí, je ještě 
více, než bylo před rokem.

Vloni byla účast velmi hoj-
ná. Soutěžní kartičky si vy- 
zvedlo přes 400 dětí, odhady 
celkového počtu účastníků se 
pohybovaly od 800 do 1 200 
lidí. 

Určitě pomohlo i krásné 
počasí, v nějž doufáme i le-
tos. Jsme ale připraveni i na 
déšť, před kterým se bude 
možné schovat ve vestibulu 
městského kina či pod stany. 

Druhou základní myšlenkou 
akce je, že i když je hlavně 
pro děti, rodiče a prarodiče 
se nesmějí nudit. Naší snahou 
je generace sbližovat, nikoliv 
oddělovat. V programu tak naj- 
dete věci, které si mohou užít  
nebo do kterých se mohou 
zapojit jak děti, tak  rodiče.

Na místě, tedy ve Smeta-
nových sadech před Městským 
kinem, poběží akce po dvou 
liniích.

Jednou bude řada soutěžních 
stanovišť, na nichž budou děti 
získávat razítka na soutěžní 
kartičku.

Druhou bude pódium, kde se 
budou střídat rozliční účinku-
jící.

Alespoň jedno stanoviště 
připravuje každý spolek, který 
se dětském dni podílí. Jsou 
jimi kromě Aktivity Nerato- 
vice lesní mateřská školka 
Dubínek, loutkoherecký 
soubor Javajka, rodinné 
centrum Nebozez, Nízko-
prahové centrum pro děti 
a mládež, rodinné centrum 
Myšák, fotbalový klub SK 
Roma Neratovice, parta skej-
ťáků a BMXářů NeraRiders, 
skautský oddíl Lišák a kory-
canské sdružení V polích.

O další stanoviště se postara-
jí sponzorské firmy výrobce 
česnekových tinktur Allivictus 
a společně jazykové školy  
Neravýuka a Easy English.

O pódiová vystoupení se po-
starají loutkoherci ze souboru 
Javajka a Čaroděj Dobroděj se 
svými kouzelnickými čísly. 

Těšit se můžete také na 
ukázku opravdu neobvyklého 
tanečního stylu Electric  
Boogie či volnostylové ex-
hibice mladých neratovických 
skateboardistů a jezdců na 
BMX kolech.

Co by to bylo za akci, kdy-
by na ní nebylo vystoupení 

Kurzy angličtiny 
intenzivní efektivní výuka  

v malých skupinách studentů 
pod vedením kvalitních lektorů

skupina 6 studentů 
160 Kč / 90 minut 
skupina 4 studentů 
220 Kč / 60 minut
skupina 3 studentů 
220 Kč / 75 minut
skupina 2 studentů 
220 Kč / 60 minut 
individuální lekce 
440 Kč / 60 minut

Angličtinka 
kurzy angličtiny pro děti  

od 1. do 4. třídy
skupina 5-6 žáků 
80 Kč / 45 minut 

kurzy angličtiny pro děti  
od 5. do 7. třídy
skupina 5-6 žáků 
100 Kč / 60 minut 

Investice do jazykového 
vzdělání dětí se vyplatí!

Starší děti mohou být  
zařazeny do skupin dospělých 

dle pokročilosti.

Sobotní kurzy 
Každou druhou sobotu  

intezivní 4 hodinové kurzy  
pro 6 studentů 
cena: 1 000 Kč 

Chystáme také výjezdní  
intenzivní celovíkendové kurzy

Doučování 
matematiky, fyziky  

a chemie
180-200 Kč / 45 minut 
230-250 Kč / 60 minut

NERAVÝUKA
jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

www.neravyuka.cz   www.easyenglish.cz 

Spolek Společně pro Neratovice 
ve spolupráci se Společenským domem Neratovice 
a za podpory města Neratovice

si Vás dovoluje pozvat na přednášku 

RNDr. Jiřího Grygara, CSc.

ŽIVOT VE VESMÍRU
Pondělí, 25. května od 19.00
Společenský dům, divadelní sál

VSTUP ZDARMA

Pozvanka_Grygar_vesmir_new.indd   1 14. 4. 2015   14:36:51

Už se těšíte na Dětský den Neratovice 2015?
hudební. V případě Dětského 
dne vystoupí hned dvě kapely, 
které by žánrově stěží mohly 
být rozdílnější. Zatímco kost-
elecký Theron dodá porci 
převážně osvědčených rocko-
vých pecek, mladá kapela 
Gipsy Samplay zahraje hud-
bu postavenou na tradiční 
cikánské muzice. Na pódiu se 

samozřejmě budou také loso-
vat ceny pro děti.

Více už prozrazovat nebu- 
deme, snad jen doplníme vel-
mi důležitou informaci, že se 
akce koná za podpory města 
Neratovice, a že dalšími spon-
zory jsou obchod s dámskou 
a dětskou módou Neramóda, 
Auto Kořánek, NG-IT, staveb-

ní firma BČ, s.r.o. Bohumil 
Červenka. Stany a pódium 
poskytne výrobce, prodejce 
a pronajímatel stanů firma 
Rents z Korycan.

Věříme, že si i letos společně  
s vámi a vašimi dětmi užijeme 
pohodový den plný zábavy.

Pavel Šanda



V úvodu filmu Casino Royal 
tajný agent James Bond 
pronásleduje padoucha. Toho 
hraje Sebastien Foucan a to, 
co předvádí během napínavé, 
dynamické a adrenalinové 
honičky napříč staveništěm, 
je absolutní vrchol sportu, 
nebo, chcete-li, umění jmé-
nem parkour.

Děti, které se sešly v tělocvičně 
3. základní školy, jsou teprve na 
začátku cesty k tomuto vrcholu 
vedoucí. Abych získal představu 
o náročnosti této disciplíny, 
rozhodl jsem se dobrovolně  
absolvovat trénink. 

Mezi deseti až čtrnácti-
letými dětmi působím ve svých 
pětačtyřiceti letech poněkud  
exoticky. Začíná rozcvička. 

Dřepy, kliky, leh-sedy, skla- 
povačky, protahovací cviky. 
Pot se ze mě jenom lije. Tro-
chu si odpočinu jen při cvicích, 
při kterých se leží na zádech.  
Na tréninku vládne disciplína. 

I když je trenér mladý kluk, 
dávno si mezi mladými spor-
tovci získal respekt. Netoleruje 
se vyrušování, nebo používání 
sprostých slov. Ani na jedno, ani 
na druhé mi však nezbývá dech. 

Po rozcvičení následuje přeska-
kování švédské bedny s odra-
zem od stěny. Můj styl při pře-
konávání této překážky není 
zrovna nejčistší, ale pětkrát jsem 
ji přeskočil. Další věc, která se 
nacvičuje, spočívá v tom, že se 
člověk rozeběhne proti zdi a 
udělá otočku. Otočku nezvlád-
nu, ale aspoň se od zdi odra-
zím a plácnu sebou na záda na 
žíněnku. 

Zatím vše, co se nacvičovalo, 
jsem zkusil. Poslední trik je ale 
nad mé síly i proti mému pudu 

sebezáchovy. Na skákání salt 
pozadu ze švédské bedny se jen 
dívám a u všech kluků a holek 
oceňuji jejich odvahu a vytr-
valost. 

Trénink je u konce. Hodina  
a půl utekla jako voda. Vím, že 
již zítra pocítím všechny svaly, 
o kterých jsem dosud nevěděl, 
že je mám. Převléknu propo-
cené triko a jdu udělat rozhovor  
s trenérem. Trenér se jmenuje 
Desider Bartoš, je mu dvacet 
jedna let a pracuje jako chemik  
v Nera Agru.

Můžete nám říci základní in-
formace o kroužku?

Jmenuje se freerun parkour  
a patří pod All 4 Dance Jana 
Kvasničky. Děti od šesti do devíti 
let chodí každou středu od 14.30 
hodin a měsíčně platí 250 ko-
run. Deseti až čtrnáctiletí trénu-
jí každý pátek od 15.30 hodin  
a platí 300 korun měsíčně.

Odkdy kroužek funguje?
Od září loňského roku zača-

lo chodit dvacet tři zájemců.  
Postupem času někteří odpad-
li, protože zjistili, že nestíhají 
fyzicky nebo psychicky. A nao-
pak přišli noví. Takže nyní jich je 
kolem patnácti.

Kolik chodí mladších dětí a jaký 
je rozdíl mezi jejich přípravou  
a přípravou těch starších?

Mladších je třináct, tam se 
počet nezměnil. Absolvují hodi-
nový trénink, kde mají rozcvičku, 
dělají kotrmelce, zkouší salta 
popředu. Pokud přípravu zvlád-
nou, hlavně psychicky, postoupí 
mezi ty starší. Ti chodí na hodinu 
a půl a mají trénink takový, jaký 
jste si právě zkusil.

Existuje nějaká další úroveň, 
na kterou se dá postoupit?

Mohou se v budoucnu zúčast-

nit závodů, které se organizují. 
Také existují snahy o zařazení 
freerunu na Olympijské hry, 
takže při troše štěstí to někteří 
mohou dotáhnout až tam.

Kde se dá tento sport provozo-
vat?

My jsme přes zimu v tělocvičně 
a na jaře vyrážíme ven. Jinak 
v republice existuje několik 
tělocvičen, kde jsou pěnové 
jámy, trampolíny a dají se tak 
trénovat salta. Převážně se to ale 
provozuje venku, kde jsou různé 
překážky, které se dají překoná-
vat. 

Naší tělocvičnou jsou v pod-
statě celé Neratovice. Občas  
s tím mají někteří lidé nebo i po- 
licie problém. Ale venku je prostě 
větší inspirace. Hlavně tam tento 
sport patří. 

Je něco, čím by mohlo pomo-
ci město? Například zřízením 
work-out hřiště?

Takové hřiště by bylo super, 
protože by umožnilo venku dělat 
cviky, při kterých se získá síla, 
která je potřeba pro skákání lep-
ších triků.

Co Vás k tomuto sportu a vůbec 
ke trénování přivedlo?

K samotnému freerunu jsem se 
dostal ve čtrnácti letech, kdy mě 
inspiroval jeho zakladatel David 
Pelle ve filmu Okrsek 13. 

Tam jsem viděl, co a jak dělá,  
a to mě úplně nadchlo. Hned 
jsem to šel zkoušet ven. Nikdo 
mě nic neučil. Jsem samouk. No 
a v patnácti letech jsem chodil  
k Honzovi na tréninky a on si mě 
tam všiml. Zjistil, že jsem dělal 
break dance v Roxtonu a nabídl 
mi možnost break dance vyučo-
vat.

Mám pocit, že hlavně u těch 
mladších suplujete tělocvik na 
základní škole, který mi přijde 
nedostatečný. Co vy na to?

To mě na tom baví ze všeho 
nejvíc. „Dokopat“ děti, aby se 
hýbaly a nezačaly s prominutím 
třeba fetovat.

Ptal se Pavel Přemysl Šanda
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Spolek Aktivita Nerato- 
vice vznikl 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 se  
zajímavými hosty na 
zajímavá témata.
Pořádá také akce pro děti 
jako Dětský den či Lam-
pionový 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
info@aktivitaneratovice.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.

inz51,5x87,4_neratoviny-v3.indd   1 6. 5. 2015   11:25:00

Freerun parkour v Neratovicích: 
„Dokopat“ děti, aby se hýbaly

Sedmnáctiletý David Volf  
z Neratovic odehrál uplynu-
lou sezónu v rakouské lize 
hráčů do 18 let za družstvo 
Salzburgu, se kterým získal 
ligový titul.

Křídelní útočník, který s hoke- 
jem začínal už ve 3 letech a které- 
ho hokejově vychovala přípravka 
Junioru Mělník, v září přestoupil 
z HC Letci Letňany do Salzburgu, 
do jehož akademie šel za vynika-
jícím hokejovým zázemím.

Ačkoliv Rakousko nepatří 
mezi největší hokejové země, 
jejich EBEL ligu hrají také týmy 
ze Slovinska, Maďarska i české  
Znojmo. Nastupují v ní mladé 
talenty ze Slovenska, Ruska  

i USA.
Tento úspěch Davida Volfa 

je tak srovnatelný s vítězstvím  
v české lize v této věkové katego-
rii.

V této sezóně byl třetí  
v kanadském bodování mužstva. 
Ve vyřazovacích bojích na-
stoupil až ve 4. lajně. Přesto v 7 zá- 
pasech získal pět kanadských 
bodů. V zápase proti Villachu se 
blýskl dvěma góly.

Radost z titulu přišla po té, 
co jeho tým po prohře 2:5  
v prvním zápase dvakrát za se-
bou porazil Klagenfurt 5:1.

David Volf je vděčný vedení 
neratovického gymnázia za to, 
že mu umožnilo individuální 
studijní plán, díky čemuž může 

rozvíjet svůj sportovní talent  
v jedné z největších líhní hokejo-
vých talentů v Evropě.

Pavel Šanda

Mladý neratovický hokejista se v Rakousku stal 
držitelem titulu v juniorské lize do 18 let

foto: Pavel Jambor

foto: Maren Thieme, www.marenthiemephotography.com



pondělí 18. května
19:00 Městské kino
Šílený Max - Zběsilá cesta
australský akční film 3D, 130 Kč
úterý 19. května
19:00 Městské kino
Šílený Max - Zběsilá cesta
australský akční film, 110 Kč
20:00 Jazzový klub SD
Slávek Janoušek
koncert

středa 20. května 
19:00 Městské kino
Ladíme 2 
americká filmová komedie, 110 Kč
čtvrtek 21. května
14:00 Dům kněžny Emmy
Horské kmeny severního Viet-
namu, Dračí zátoka (Ha Long)
Beseda s cestovatelem M. Švejnohou
19:00 Městské kino
Den blbec 
německá filmová komedie, 110 Kč
20:00 - Koupák
Benefiční Hospodský kvíz  
pro Dětský den
vstupné 200 Kč/tým

pátek 22. května
22:00 Oskar Klub
Remix

sobota 23. května
13:00 fotbalové hřiště v Chrástě
Dětský den s Večerníčkem
14:00 před Společenským domem
Divadelní pouť dětem 
divadelní festival, vstup volný 
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice - Dolany
22:00 Oskar Klub
Club In DJ Michal Vinický

neděle 24. května
Nebozez
Putování do Toulcova dvora
celodenní výlet do ekocentra
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
Mlékojedy - Cítov  
15:00 Městské kino
Hurá na fotbal
česky mluvený anim. film, 110 Kč
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice B - Vysoká B
17:00 stadion Neratovice (fotbal)
Neratovice - Hor. Měcholupy

pondělí 25. května
19:00 Městské kino
Život je život
český filmová komedie, 120 Kč
19:00 Malý sál Společenského domu
Život ve vesmíru
přednáška RNDr. Jiří Grygar, CSc. 

úterý 26. května
18:00 Nebozez
Povídání s dulou Kamilou 
Mokráčkovou
19:00 Městské kino
Život je život
český filmová komedie, 120 Kč

středa 27. května
19:00 Městské kino
Život je život
český filmová komedie, 120 Kč

čtvrtek 28. května
19:00 Městské kino
Dítě číslo 44
americký filmový thriller, 110 Kč
20:00 nádvoří zámku v Lobkovicích
Václav Koubek (koncert, 100/80 Kč) 

pátek 29. května
19:00 Městské kino
Dítě číslo 44
americký filmový thriller, 110 Kč
20:00 Beach Park Mlékojedy
Opening Weekend
Mackie Messer, Billy Hopp + Johan, 
James Wing a Fredd Flock, 50 Kč
22:00 Oskar Klub
FB On Line DJ Kráťa
Noc kostelů
www.nockostelu.cz

sobota 30. května
10:00 Smetanovy sady
Dětský den 2015
akce pro děti, vstup volný
10:15 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš - Lovosice
17:00 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš B - Lobkovice
20:00 Beach Park Mlékojedy
Opening Weekend - PSH
50 Kč
22:00 Oskar Klub
Discoteque DJ Michal Vinický

neděle 31. května
9:00 hřiště v Byškovicích
Sportovně dětský den
9:30 lobkovický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Mše svatá za Fr. Palackého a jeho 
rodinu
13:00 na louce u Labe v Lobkovicích
Majáles GFP
15:00 Městské kino
Hurá na fotbal 
česky mluvený anim. film, 3D, 140 Kč
17:00 hřiště Byškovice (fotbal)
Neratovice B - Dolní Beřkovice
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal) 
SK Roma Neratovice - Všetaty

pondělí 1. června
16:00 Dům dětí a mládeže
Den dětí

úterý 2. června
Nemocnice Neratovice
Výstava s úsměvem
práce neratovických předškoláků  
z Mateřské školy Harmonie
19:00 Jazzový klub SD
Mistr Jan Hus
panelová diskuse, Hosté: PhD., CSc., 
Jan Sokol, farář Tomáš Pavelka ČCE 
a Eva Doležalová, PhD., z His-
torického ústavu akademie věd. 

čtvrtek 4. června
17:00 náměstí Republiky a SD
Salon tradičního jazzu

pátek 5. června
18:00 před Společenským domem
Setkání s opozičními zastupiteli 
za ČSSD
21:00 Beach Park Mlékojedy
Let it Roll Warm-up
DJs: A-CRAY, Beesu, Louker, Mkay, 
Calvinium a Ishimura, 50 Kč
22:00 Oskar Klub
Fine Night DJ Patrik Rokl

sobota 6. června
9:00 Velký sál Společenského domu
Taneční soutěž o pohár města 
Neratovice
taneční soutěž, 100 Kč/60 Kč
10:00 travnaté hřiště v ulici  
K Přívozu v Mlékojedech
Bluegrass Party 2015
vstupné dobrovolné 
Jazzová zahrada Na Staré štaci
Salon tradičního jazzu

20:00 Beach Park Mlékojedy
Megaphone
50 Kč
22:00 Oskar Klub
Video Man  DJ Kráťa

neděle 7. června
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
Mlékojedy - Čečelice
15:00 Nebozez
Česko čte dětem
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal) 
SK Roma Neratovice - Mšeno B
17:00 stadion Neratovice (fotbal) 
Neratovice - SK Kladno

čtvrtek 11. června
20:00 Malý sál Společenského domu
Pincek - příběh stroje
promítání amatérského filmu

pátek 12. června
21:00 Beach Park Mlékojedy
Housemagazine Night
50 Kč
22:00 Oskar Klub
Dance Parade DJ Michal Vinický

sobota 13. června 
10:15 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš - LoKo Chomutov
13:00 Na Skalách
Běh naděje
humanitární nezávodní akce a 
veřejná sbírka na podporu výzkumu 
rakoviny
17:00 hřiště Libiš (fotbal)
Libiš B - Kly
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal) 
Lobkovice - Hořín
20:00 Beach Park Mlékojedy
Cocoman and Solid Vibes
50 Kč
22:00 Oskar Klub
Charitativní akce
rezidentní DJs Oskar klubu

neděle 14. června
15:00 Dubínek
Bazárek dětských věcí
17:00 hřiště Byškovice (fotbal) 
Neratovice B - Tišice
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
Lobkovice B - Vraňany

pátek 19. června
17:00 Beach Park Mlékojedy
Bass Breeze  
50 Kč
19:00 nádvoří zámku v Lobkovicích
Štěpán Rak
kytarový koncert, 120 Kč/100 Kč
22:00 Oskar Klub
The Neverending Story 80s & 90s

sobota 20. června
14:00 Restaurace Terasa
Terasa Blues
hudební festival, vstup volný 

sobota 20. června
18:00 restaurace U Jezera ve Zloníně
Tancovačka s kapelou S. Tatara
120 Kč/100 Kč
20:00 Beach Park Mlékojedy
Simple Muffin
50 Kč
22:00 Oskar Klub
Brouzdal Party
DJ Brngy & DJ Floppy

středa 24. června
16:30 Beach Park Mlékojedy
Dětský den (zahraje skupina  
Pískomil se vrací)
50 Kč/zdarma

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

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?

Tajenka dubnové osmisměrky byla: Až na Lobkovice osadní 
výbor zřízen v každé okrajové části města. 

Najít informaci o složení osadních výborů v Mlékojedech, 
Byškovicích a Korycanech byl pro naše čtenáře úkol obtížný,  
a tak se tentokráte sešel poměrně malý počet úspěšných luštitelů. 

Tato informace je k dispozici na webu města Neratovice v sekci 
Město a úřad > Samospráva > Zastupitelstvo města.

Velkou pizzu z jídelního lístku Barryho pizzerie na základě 
losování získává Iveta Lencová. Losování z vyřazené spolanské 
bezpečnostní přilby proběhlo pod přísným dozorem štamgastů  
nejmenovaného neratovického podniku.

Osmisměrka: V této osmisměrce najděte příjmení učitelů 
neratovických základních škol. Zbývající písmena po řád-
cích tvoří tajenku. Z těch, kdo zašlou správné řešení  
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz do 
konce května, vylosujeme výherce. Ten získá cenu v podobě 
kupónu na konzumaci v hodnotě 500 Kč v restauraci Terasa.

Staré věci
vetešnictví / antique / sběratelství

prodej - výkup

www.stareveci.cz
sledujte na facebooku:

www.facebook.com/stareveci
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Ač se čtvrtý ročník závo-
du oficiálně zvaného 
Mlékojedská padesátka 
jede až 1. srpna, milovní-
ci rychlých kol a vůně 
benzinu si atmosféru to-
hoto prestižního motoris- 
tického podniku mohou 
vychutnat již 11. června 
2015. 

Toho dne se v Malém sále 
Společenského domu odehra-
je premiéra letního filmového 
blockbusteru pod názvem 
„Pincek – příběh stroje.“ 

Jedná se o další dílo nera-
tovického tvůrčího tandemu 
Pavel Vágner a Pavel Veigert, 
kteří působí pod značkou Va-
Vei film. Jejich tvorba se datuje 
od roku 2005 a už od samého 
začátku se jednalo o přátel- 

skou a rodinnou záležitost. 
Kamarádi a spolupracovníci 

Roman Pňovský a Petr Brož 
zapojili své ženy a děti do fil-
mařiny jako herečky, ruchaře, 
kompars, pracovníky caterin-
gu. 

Vedlejším produktem byla 
premiéra filmu. Ale tím 
hlavním cílem bylo být spolu 
a natáčení si užít a vyblbnout 
se u něho.

V tomto duchu vzniklo 
několik amatérských krát-
kometrážních snímků. Na-
příklad dokument Kojetický 
potok, hraný dokument Ta-
jemství jeskyní Kokořínska, 
horor Hagenova štola a pokus 
o komedii Veselé příběhy.

„Jako většina dobrých 
nápadů i tento vznikl v hos-
podě. Po premiéře naše-

ho posledního titulu Veselé 
příběhy se náš filmový štáb 
sešel u piva, hodnotil uply-
nulou sezonu a kul plány do 
budoucna,“ líčí tvůrčí proces 
„rejža“ Pavel Vágner. 

„U prvního piva jsem 
nezávazně hovořil o svém 
koníčku, což jsou motocykloví 
veteráni. A již u druhého piva 
byl na světě námět na další 
film. Vyprávět příběh moto-
cyklu z jeho perspektivy.“

Kameraman a střihač Pavel 
Veigert k tomu dodává: 
„Proběhlo několik natáčecích 
dnů, kdy se točily úvodní a 
závěrečné scény. Ale oprav-
dový vrchol nastal 2. srpna 
2014 v Mlékojedech. Kole-
ga Vágner se měl jako jezdec 
zúčastnit závodu a náš štáb 
připravoval natáčecí techni-
ku.“

„Točilo se na čtyři kamery,  
z toho na jednu speciální. 
Luboš Vosáhlo nám zapůjčil 
outdoorovou kameru Gopro. 
Tu jsme namontovali na řídít-
ka Pionýra a získali tak záběry 
viděné jakoby reflektorem 
stroje. Byl horký, letní den 
a my tři kameramani jsme 
kličkovali mezi řvoucími mo-
tory, polykali prach na úseku 
u Labe a dávali pozor, aby nás 
někdo ze závodníků nepřejel,“ 
pokračuje Pavel Veigert.

Slovo si opět bere „rejža“: 
„Po skončení natáčení nastává 
práce ve střižně. Scházeli jsme 
se celou zimu a ze šesti hodin 
záběrů jsme se snažili vytvořit 
něco, co má hlavu a patu a 
trvá přibližně třicet minut. 
Takže jsme se hádali, stříhali, 
vybírali hudbu, zase se hádali, 
vyhazovali již vybrané scény, 

vraceli ty dříve vyhozené  
a zase se hádali. Tak vypadá 
náš tvůrčí proces.“

„Potom už jenom zamluvíme 
sál, určíme datum promítání, 
vytiskneme a rozdáme poz-
vánky. Pozveme přátele  
a známé a doufáme, že se jim 
naše dílo bude líbit,“ dodává.

Pavel Přemysl Šanda
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Barryho 
pizzerie

PIZZA, TĚSTOVINY, MINUTKY, 
SALÁTY, DEZERTY

zahradní posezení pro 40 lidí
út - pá: 17:00 – 23:00, so: 11:00 – 23:00

Točíme vynikajicí polotmavou  
Holbu a Svijanský Máz

Vchod ze zadní strany  
samoobsluhy Anita na Benešovce

www.barryho-pizzerie.cz

rezervace: 773 020 121 

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

Pincek - příběh stroje: Mlékojedský Fichtl Cup ve filmu 

Ve čtvrtek 4. června 
proběhne v Neratovicích 
na náměstí Republiky (již 
tradiční) festival Salón 
tradičního jazzu. 

Můžete se těšit na místní  
Junior Band z neratovické 
lidové školy umění či na 
Pražský pouťový orchestr, 
který se stylově pohybuje 
mezi jazzem, folkem, českou 
lidovou hudbou a šansonem. 
Ze Slovenska dorazí swingoví 

Funny Fellows. 
Dále vystoupí BrassBand   

z Rakovníka hrající styl  
dixieland. 

Představí se také Old Timers 
Jazz Band, který vznikl již  
v roce 1968 ve Slaném a podle 
svých webových stránek „svým 
projevem stylově navazuje 
na hru neworleanských vete- 
ránů a stejně jako oni hraje 
převážně improvizovaný jazz 
se silně emotivním nábojem  
a srdečností sobě vlastní“.

Salón tradičního jazzu  
na náměstí Republiky začíná  
v 17:00. Moderátorem, který 
vás bude celým večerem 
provázet, bude Jan Kvasnička.

Festivalový program se 
ovšem neomezuje pouze na 
čtvrtek 4. června. V sobotu 
6. června pokračuje v Jazzové 
zahradě Na Staré štaci, kde by 
měl od 18:00 začínat pořad 
Legendy jazzu – pocta Franku 
Sinatrovi.

Jakub Horák

Salón tradičního jazzu na náměstí 
Republiky a Na Staré štaci


