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Přes nepřízeň počasí se dětský den vydařil

Poslední květnovou sobotu
se pod pořadatelskou taktovkou Veroniky Chládkové a Ondřeje Honse
z Aktivity Neratovice konal
Dětský den Neratovice
2015.

I když se po většinu dne
střídal vítr s deštěm, do plnění
úkolů na 18 soutěžních stanovištích se zapojilo 342 dětí
a 137 dospělých. Účast tedy
byla zejména s ohledem na
počasí opravdu velká a organizátorům se dostalo od účastníků chvály.
Aktivita Neratovice je spokojená také s tím, že se podařilo
do společného úsilí zapojit celou řadu místních spolků, skupin a dobrovolníků a že tato
spolupráce zafungovala.
Akci pomohlo město svou
dotací, stejně jako řada sponzorů, o kterých Neratoviny psaly už v minulém čísle
v pozvánce na Dětský den.
Pavel Šanda
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Prodej staré tržnice zastupitelstvem neprošel Mladí neratovičtí vynálezci
Zastupitelstvo města mělo zastupitelstva. Proti prodeji se teriálů pro zastupitelstvo měl
předvedli své práce v DDM
na svém zasedání 13. květ- stavěli ti občané, kteří zde mají v úmyslu objekt opravit, zana rozhodnout o prodeji
objektu a pozemku bývalé
tržnice u „starých krámů“.

Objekt, ve kterém se nachází
necelých 40 garážových míst, je
v žalostném stavu a vzhledem
k jeho statice bude muset být
zbourán.
Prodej tržnice se řešil už na
posledním zasedání minulého

pronajaté garáže.

Výběrové řízení bylo vypsáno
tak, že měl být objekt prodán nejvýhodnější nabídce, ovšem bez
specifikování kritérií výhodnosti.
Ve hře byli dva zájemci. Firma
Dainvest nabízela 5 002 000 Kč
a chtěla vystavět dům s obchody a kancelářemi. Jan Berka
nabízel 5 340 000 Kč a dle ma-

KAŽDÝ DEN OD 14:00 DO 18:00

ROZVOZ
ČERSTVÉ
ZMRZLINY
NERATOVICE A OKOLÍ
www.ICEBUNDA.cz

foto: Jan Winc Wiesner
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tel: 777 225 957

chovat či rozšířit parkování.
I přes nižší cenu finanční
výbor doporučil první nabídku vzhledem k pravděpodobnému navýšení daňových příjmů pro město.
Také koalice šla na zasedání
s tím, že podpoří nabídku Dainvestu.
Přímo na zasedání ale Jan Berka
přišel s projektem parkovacího
domu pro 130 vozů. Argumentoval tím, že výhodnější nabídkou nebylo možné chápat nic
jiného než tu s nejvyšší cenou.
Následovala snaha zastupitelů
Pavla Šandy (ČSSD) a Miroslava
Falty (Volba pro město) rozhodnutí odložit po získání dostatečných podkladů, resp. vyvolat vypsání nového výběrového
řízení s jasně danými parametry.
Jejich návrhy přijaty nebyly, ale
stejně tak nebyla schválena ani
jedna ze dvou nabídek. Tržnice
tak nakonec prodána nebyla ani
jednomu ze zájemců a město
se bude muset s budoucností
tržnice ještě vypořádat.
Pavel Šanda

Třetí ročník výstavy kroužku “mladých vynálezců” a
první ročník výstavy kroužku
“Stavíme z Lega” proběhl
koncem května v DDM
v Neratovicích. Akce byla pojata jako veletrh, kde mladí
vystavovatelé propagovali a
obhajovali svoje jedinečné
výrobky před zvídavými
návštěvníky.

Z exponátů upoutal doprovodný text k bojovému vrtáku
Martina Šabaty, kuše z Lega
s laserovým zaměřovačem
od Tadeáše Merce, dálkově
ovládaný sagway od Pavla
Havlíčka, robot s vlastním programem od Tomáše Machače,
kolektivní stádo židlí aj.
Výstavu zahájil “president”
klubu mladých vynálezců.
Následovala projekce krátkých
nesestřihaných filmů vzniklých
v průběhu roku a po té vyhlášení
výsledků celoroční soutěže
o nejvšestrannějšího mladého
vynálezce.
Prvenství si odnesl Pavel
Havlíček, druhý skončil Tomáš

Machač a třetí místo získal Filip
Krejza. Zvláštní ocenění za celoroční úspěšné tvůrčí úsilí
získali Michal Rudáš, Ondřej
Mihola, Lukáš Moravec a František Slaba.
Všichni jmenovaní obdrželi od
firmy Lego volnou vstupenku
na blížící se Lego Kidsfest Praha
2015. Díky sponzorům, zejména
firmě Sunap plastové součásti
z Přívor, a jiným, nepřijdou
ani ostatní mladí šikulové
zkrátka. Vždyť vystavili přes
stovku modelů, kterou během
dvou hodin shlédlo okolo 150
hlavně dětských návštěvníků.
Více o výstavě naleznete
na www.mladi-vynalezci.eu.
Martin Scholz
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Obchodní centrum na Kojetické Jiří Grygar hovořil před plným malým sálem
stát nebude, záměr radnice
Společenského domu o možném životě ve vesmíru
Známý popularizátor vědy,
změnit územní plán neprošel
astrofyzik RNDr. Jiří Grygar
Zasedání
zastupitelstva
města ve středu 13. května projednávalo návrh na
změnu územního plánu
číslo 3. Status pozemku na
pravé straně Kojetické ulice
za sídlištěm Na Výsluní měl
být podle návrhu změněn
z funkce čistě obytné území
– bytové domy a plochy
veřejně přístupné zeleně
na funkci smíšené obytné
území.
Tato změna by umožnila
majiteli pozemku Jaroslavu
Třešnákovi výstavbu obchodního centra celoměstského
významu a menších průmyslových objektů.
Hlavními argumenty zastánců
změny územního plánu bylo to,
že výstavba obchodního centra bude spojena s vytvořením
parkovacích míst, která budou
moci využívat obyvatelé sídliště

Hasili třikrát a
přinášeli radost
dětem…
Měsíc květen patřil co do
počtu výjezdů neratovických
hasičů mezi ty klidnější a ve
všech případech zasahovali
mimo naše město.
Před pátou hodinou ranní 4.
května vyjeli dobrovolní hasiči
k požáru střechy hospody
v Líbeznicích. Po uhašení požáru neratovická jednotka „dobráků“ držela do 12 hodin zálohu za Hasičský záchranný sbor.
Dva dny na to oheň zachvátil
bývalý kravín v Bášti, kde také

zejména v nočních hodinách,
a přislíbená ochota Jaroslava
Třešňáka umožnit stavbu cyklostezky do Kojetic v případě, že
město vyhoví jeho požadavku
na změnu územního plánu.
Odpůrci této změny územního
plánu neformálně sdružení
v Sousedské iniciativě Kojetická
– Výsluní přišli v hojném počtu
na zasedání zastupitelstva,
které zahrnuli množstvím pádných argumentů proti změně
územního plánu. Předtím kontaktovali všechny zastupitele
a žádali je, aby změnu územního
plánu nepodpořili.
Pro změnu územního plánu
nakonec hlasovali pouze starostka Lenka Mrzílková (Neratovice jinak), místostarostové
Tomáš Hrodek (ODS) a Markéta Rajchertová (Neratovice jinak) a radní Richard Wiesner
(ODS).
Pavel Šanda

CSc, navštívil koncem května Neratovice s přednáškou
“život ve vesmíru”. Jak je
u něho zvykem, začal ze široka a systematicky. Výklad
prokládal
řadou
citátů
známých osobností vědy i
připomínal krásnou literaturu.
Od historicky prvních zmínek
o možném životě mimo Zemi
se pomalu posunoval po časové
ose až k dnešku. Při tom upozorňoval na zlomové objevy nejen v astronomii, ale i
v jiných vědních oborech, které
ovlivňovaly názory lidstva.
Ukázal, jak naše nazírání
pozměňovala fyzika, biologie,
chemie, ruku v ruce s technickým inženýrstvím. Na vývoji našeho vesmíru vysvětlil, jak
postupně vznikaly podmínky
pro vznik života a jak je lze
definovat, kde se život může
vyskytovat a kde už asi ne, co
jsou to exoplanety a jak byly
objeveny.

zasahovali, stejně jako 18. května v půl dvanácté v Kozlech,
kde hořela hromada klestí.
Nabitý hasiči měli konec
měsíce, ale naštěstí nikoliv
u neštěstí. Jednotka naopak na
celé řadě akcí k Mezinárodnímu dni dětí vyráběla mezi
oslavenci tolik oblíbenou
barevnou pěnu a předváděla
hasičskou techniku.

v Kostomlatského sadech. Ten
vyvrcholí v 17 hodin barevnou
pěnou.
Od 19 hodin pak přijde na
řadu také videodiskotéka pro
dospělé.
Jaroslav Rajchl

foto: Jiří Pecháček
Poselství o lidstvu vyslaná
pomocí družic do vesmíru,
přijímání či vysílání rádiových
signálů, minulé i současné
způsoby průzkumu života
v kosmu, byly dalšími zajímavými tématy.
Stranou nezůstaly ani otázky týkající se velkého třesku,
konce světa, víry, UFO, paralelních vesmírů, singularity,
temné hmoty, genetiky, panspermie aj., které se znovu
přetřásaly v bohaté diskuzi,

Zda je ve vesmíru život, se
sice ještě s určitostí neprokázalo, ale neustále se hledá a metody hledání se vylepšují. Co by
znamenal přímý střet s jinou
civilizací? Přáli bychom si to?
Bylo by to přínosné? Dr. Jiří
Grygar soudí, že by to přínosné
bylo.
Martin Scholz.

Středa 24. června
od 16:00 ve Společenském domě
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA NERATOVICE
Příjemný byt 3+1
v centru Neratovic

27. června zvou
na vítání prázdnin
pro děti i dospělé

Bohatý program připravují na akci s názvem Vítání
prázdnin s hasiči, které se koná
v sobotu 27. června od 13 hodin

ve které přednášející srozumitelně a fundovaně zodpovídal všemožné dotazy.

foto: Jaroslav Rajchl

Prodám světlý DB 3+1, 76 m2,
zděné bytové jádro, komora a zasklená lodžie (3,2 m2) s výhledem
do okolí. Prostorná předsíň (8 m2),
sklepní kóje v suterénu. Dům po
rekonstrukci rozvodů, zateplen,
nové výtahy, bezbariérový přístup
z ulice. Okna i balkónové dveře
jsou nové, plastové. Byt je vhodný
pro příjemné bydlení, ale také jako
dobrá investice. Cena dohodou.
Telefon 739 500 555.

Kostomlatského
sady 105
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.
www.terasaneratovice.cz * tel.: 721 006 226 *
terasacocina@email.cz * www.facebook.com/terasaneratovice
www.neratoviny.cz

www.facebook.com/neratoviny
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PŘIJME IHNED
VÝČEPNÍHO / BARMANA
a KUCHAŘE S PRAXÍ
více informací na
775 283 436
www.restauraceneratovice.cz
GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

K odstavné ploše v sídlišti Na Výsluní existují alternativy
Vedení města se zatím zdá být
odhodláno stavbu odstavné
plochy pro automobily Na
Výsluní realizovat. Starostka
Mrzílková se v médiích vyjádřila v tom smyslu, že schválení
rozpočtu
znamená
také
schválení stavby, pro kterou
rozpočet vyčleňuje finance.
Toto řešení se opírá o studii
dopravy v klidu, kterou vypracovali odborníci z ČVUT,
a případnou diskusi o jiných
řešeních by vedení města akceptovalo pouze tehdy, pokud
by některý ze zastupitelů
navrhl obdobným způsobem
podloženou alternativu.
O nevýhodách tohoto řešení
jsem již několikrát psal, ale
nezmínil jsem jednu důležitou. Současný návrh řeší prakticky jen současnou situaci a
je velmi pravděpodobné, že by
tlak na vytváření parkovacích
míst pokračoval i po realizaci
200 nových parkovacích míst.
Přijmout toto řešení ovšem
do budoucna prakticky znamená, že každé další řešení
bude muset mít stejnou podo-

bu, tedy stavbu dalšího parkoviště či odstavné plochy.
Má město vůbec tolik ploch?
Chceme, aby velkou část města
zabírala parkoviště?
Za sebe říkám ne. Budou
tím v konečném důsledku
poškozeni i ti, pro něž je parkování momentální prioritou.
Pokud předpokládáme, že
si lidé nepřestanou v příštích
letech kupovat vozy, musí
i alternativní řešení navyšovat
počty parkovacích míst.
Takovou alternativou je stavba parkovacích domů, které
zabírají mnohem méně prostoru než parkoviště.
Zde město naráží na nedostatek investičních prostředků v důsledku slabé ekonomiky města. Snížit investiční
náročnost takového projektu
je možné pomocí tzv. programu PPP. Tato anglická
zkratka znamená Public Private Partnership, tedy partnerství soukromého a veřejného
sektoru.
V praxi by to znamenalo, že

se město (ideálně půl na půl)
podělí o investiční náklady
se soukromými investory.
Rozdělí se tak nejen následné
příjmy z provozu parkovacího
domu, ale také investiční
rizika.
Myslím, že začít lze stavbou
malého parkovacího domu pro
130 vozů s otevřenými stěnami a kójemi k parkovacím
místům. Šlo by tak vlastně o typ
parkování blízký garážování
vozu. Navíc by se dům nechal
porůst popínavými rostlinami
a nepůsobil by tak rušivě na
vzhled města.
Taková stavba by byla jakýmsi
pilotním projektem, na němž
by město získalo zkušenosti
s provozem parkovacího domu,
a následně by mohlo navázat
stavbou dalšího v jiné, ale třeba i ve stejné, lokalitě.
Při odhadované ceně stavby kolem 30 milionů, by tak
město investovalo méně než
15 milionů, neboť by se na
investici podílelo také svým
pozemkem.

Míst pro takový parkovací
dům se nabízí několik. Jedním
je současné placené parkoviště vedle samoobsluhy Tesco.
Tento pozemek je městský
a rozlehlý je natolik, že by se
na něj parkovací dům vešel
i v případě, že tudy jednou povede plánovaná komunikace
obchvatu Neratovic.
Dalším místem je parkoviště
mezi věžáky a garážemi na
Kojetické. Od dětského hřiště
je odděleno umělým vrchem
a je blízko okraje Neratovic.
Uvažovat lze také o současném
parkovišti mezi ulicí Na
Výsluní a ulicemi OSN a 17.
listopadu, pokud se sem parkovací dům vejde bez záboru
přilehlých zelených ploch.
Výhody parkovacího domu
oproti odstavné ploše jsou
velmi významné. Není to jen
dlouhodobá návratnost investice, ale hlavně to, že stavba parkovacího domu do
budoucna neblokuje možnost
zvyšovat počty parkovacích
míst bez ohromného zabírání
jinak využitelných pozemků.

Využití systému PPP při financování a provozu domu
pak zásadním způsobem
snižuje hlavní problém města
s parkovacími domy, čili problém nedostatku městských
financí.
Pokud si město spolu se
soukromými podílníky pohlídá, aby takový projekt nebyl
předražený, jsem přesvědčen,
že jde o realistickou alternativu. A pokud bude dobře
promyšlená, dokáže se město vyhnout problémům měst
jako Slaný, která k celé věci
přistoupila poněkud megalomansky.
A teď stojím před otázkou,
jak zaplatit odbornou studii,
aby se o této alternativě vůbec začalo diskutovat. Veřejná sbírka je zjevně nesmysl,
takže nezbývá doufat, že vedení města v zájmu města připustí možnost hledat řešení
v součinosti s opozicí. Jde tu
přeci jen o budoucnost města
na déle než na jedno volební
období.
Pavel Šanda

Územní plán podle mého
názoru není trhací kalendář
a pro každou jeho změnu
by měly být opravdu pádné
důvody.
Skutečnost, že podnikatel
z Teplic pro svůj investiční
záměr zakoupil pozemek, na
kterém tento investiční záměr
územní plán neumožňuje
realizovat, za pádný důvod
nepovažuji.
O důvodech, proč tak učinil,
lze jen spekulovat. Zda si
nepřečetl územní plán nebo
zda měl za to, že bude schopen
ovlivnit rozhodování zastupitelů tak, aby byl územní plán
změněn, opravdu nemohu
vědět. Každopádně to dvakrát
nesvědčí o serióznosti záměru.
Úlohou zastupitelstva podle
mého přesvědčení není řešit
špatná investiční rozhodnutí
podnikatelů, a to ani v případě
rozličných příslibů městu.
Dva hlavní přísliby v případě

změny územního plánu číslo 3
byly umožnění stavby cyklostezky do Kojetic a poskytnutí
parkoviště obchodního centra
pro noční parkování občanů.
Splnění těchto příslibů ale
považuji za velmi, velmi nejisté.
Nedostatek obchodů tohoto typu v žádném případě
nepovažuji za problém Neratovic. Naopak konkurence
mezi samoobsluhami je v Neratovicích už nyní velká, stejně
jako možnost občanů vybrat
si, ve které z nich budou nakupovat.
Například obyvatelé části
Neratovic, kde chtěl Jaroslav
Třešňák obchodní centrum
postavit, mají v dosahu 10
minut velmi pomalé chůze
čtyři poměrně velké samoobsluhy.
Nejsilnějším
argumentem
pro umožnění stavby samoobsluhy je tak vytvoření nových
pracovních míst. Neratovice

nová pracovní místa potřebují
jako sůl.
Samozřejmě potřebují zejména kvalifikovaná pracovní
místa v podnicích, které na
sebe naváží další služby třeba
i s potřebou méně kvalifikované pracovní síly. Nicméně
v situaci našeho města by vytvoření každého pracovního
místa bylo plusem.
Problém ale vidím právě
v nasycení neratovického trhu
samoobsluhami, takže by
zde nově vytvořená pracovní
místa s velkou pravděpodobností vedla ke snížení počtu
pracovních míst v jiných obchodech. Tento žádoucí efekt
by tak byl velmi slabý, pokud
vůbec nějaký.
Dále tu jde o urbanistický
pohled na celou záležitost.
Zatímco část Neratovic u Spolany je průmyslová, opačný
konec města by měl být obytný. Ideální by zde byla bytová
výstavba nižších činžovních

domů, jejichž výška by se postupně snižovala a výstavba tak
přirozeně přecházela do volné
krajiny.
Současný status pozemku
v územním plánu umožňuje stavbu až šestipatrových
domů, což je více než dostačující.
V neposlední řadě je třeba
vidět naše město také vcelku.
Proč se lidé do Neratovic
stěhují, co činí město atraktivním pro jeho nové obyvatele?
Pro odpověď na tuto otázku
není třeba chodit daleko. Blízkost Prahy mohou nabídnout
desítky měst a městeček.
Neratovice jsou ale hlavně
velmi přátelské k rodinám
s malými dětmi. Jsou zde
školky,
plavecký
bazén,
kroužky pro děti, a k tomu
všemu jsou tu ještě i na
sídlištích místa, kde lze malé
děti „vypustit“, aniž by je

rodiče museli držet za rukáv,
aby nevběhly pod auto.
Poslední dobou ale přišlo
několik záměrů radnice, které
z této jednoznačné výhody
postupně odkrajují. Mezi ně
patří i způsob, jakým je radnice
odhodlána řešit parkování,
a do této kategorie spadá také
případný záměr vybudování
čehokoliv nad rámec omezení
pro čistě obytné území na konci Kojetické ulice.
Této výhody by se naše město nemělo zbavovat, neboť
pokud přestane být atraktivní
lokalitou pro bydlení rodin s
malými dětmi, pocítí důsledky
celé město.
Rád bych při této příležitosti
vyjádřil potěšení nad tím, že i
velká část koaličích zastupitelů
dokázala rozpoznat, jak slabé
jsou argumenty pro změnu
územního plánu, a hlasovala
ve prospěch města a jeho obyvatel.
Pavel Šanda

Proč jsem hlasoval proti změně územního plánu číslo 3?
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Hvězdova pěchota se v benefičním V anketě na Dětském dni Neratovice se pro výstavbu
kvízu musela o vítězství dělit s MLK skateparku v areálu koupaliště vyslovila velká většina
V benefičním hospodském
kvízu, který se konal 21. května v hospodě Koupák, se ambiciózní Hvězdově pěchotě
(Martin Hvězda, Vladimír
Dolanský, Pavel Jambor a Pavel
Šanda) postavil do cesty tým
MLK (Šimon Hrábek, Pavlína
Šimáčková, Milan Bušek a Silvestr Svoboda).
Oba týmy měly krásných 20
správných odpovědí z 27 otázek
a podělily se o první až druhé
místo.
V těžké konkurenci 10
družstev se dařilo také týmu
Mloci (Ondřej Kalista, Marta
Hájková, Aleš Dlouhý a David
Černý), který na vítěze ztrácel
jediný bod.
Ze vstupného a dobrovolných
příspěvků soutěžících se vybraly 3 000 Kč na dětský den
pořádaný stejně jako hospodský
kvíz Aktivitou Neratovice.
Příští hospodský kvíz se bude
konat až po letní přestávce, a tak
máte na sestavení svého týmu
minimálně dva letní měsíce.
Z každé kategorie jsme pro
vás vybrali jednu otázku, kterou
si můžete zkusit zodpovědět.
Správné odpovědi najdete na
straně 7.
Kategorie Pražské památky:
Které moderní stavbě se jinak
říká Ginger a Fred?
Kategorie Hnutí za občanská

práva v USA: Ve kterém městě
pronesl Martin Luther King
svůj slavný projev začínající slovy „Měl jsem sen…”?
Kategorie Měsíc: Jakou hmotnost by na Měsíci měl člověk,
který na Zemi váží 100 kg?
Kategorie Mořeplavci: Kde
zemřel kapitán James Cook?
Kategorie Chilli: Jak se jmenuje chilli paprička zapsaná od
roku 2013 v Guinessově knize
rekordů jako nejpálivější na
světě? A) Sasha Grey; B) Bonnie Rotten; C) Nessa Devil; D)
Carolina Reaper; E) Alicia Hot
Kategorie Klasické disco
70. let: Která hudební skupina přispěla nejvíce skladbami
(šesti) na soundtrack k filmu
Horečka sobotní noci?
Kategorie Geografie Afriky:
Kolikrát by se Rusko svojí rozlohou vešlo do Afriky? (Zaokrouhlete na 1 desetinné místo, tolerance: 0,4 Ruska)
Kategorie 2. světová válka
v literatuře: Jak v knize Ladislava Fuchse zemřel pan Theodor
Mundstock, který se připravoval na pobyt v koncentračním
táboře?
Kategorie Česká hokejová
reprezentace: Kdo byl kapitánem českého národního týmu
na Olympijských hrách v Naganu?
Pavel Šanda

Otevřeno denně
od 17:00
Nabízíme více
než 100 druhů
alkoholických
nápojů
Dobrá akce
každou chvíli

KOUPÁK NERATOVICE

Sledujte nás
na facebooku

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

HLEDÁ ŠVADLENU

Náplň práce: šití stanů, práce s látkami gramáže 300-650
g/m2
Požadujeme: manuální zručnost; vzdělání v oboru
(zkušenosti s šitím stanů, brašen atd. výhodou); flexibilitu 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
www.neratoviny.cz

Na dětský den připravili
mladí skejťáci a BMXkáři
za party pod názvem Nerariders nejen ukázku svého
umění a atrakce pro děti,
ale také provedli anketu na
téma výstavby skateparku.

Ankety se zúčastnilo celkem
139 účastníků dětského dne,
povětšinou rodiče ve věku 2645 let.
Na otázku, zda mají starší děti
a mládež dostatek možností
trávení volného času, odpovědělo 41,4 % respondentů, že spíše
ne. Prosté „ne”, řekly 24,8 %. Jen
21,7 % tázaných odpovědělo
„ano” nebo „spíše ano”.
Výstavba skateparku se setkala s jasnou podporou 88,5 %

respondentů, 14 % odpovědělo,
že spíše ano. Jen 1,3 %, tedy dva
respondenti, odpověděla „ne”
- po jednom ve věkových kategoriích 15-25 let a 26-35 let.
Čtyři z pěti tázaných ve věku
nad 60 let podpořili stavbu a
jeden uvedl, že neví. U lidí od
46 do 60 let byly dvě třetiny pro
a třetina spíše pro. Lidé mezi 36
a 45 lety byli drtivě pro (95,9 %)
nebo spíše pro (4,1 %). Lidé
mezi 26 a 35 lety byli pro z 90,5 %
a spíše pro ze 7,1 %.
Z 64 mužů bylo pro 89,1 %
a zbytek byl spíše pro. Mezi 92
ženami byla také drtivá většina pro
(89,1 %) nebo spíše pro (5,4 %). Jen
2,2 % (2 respondentky) byly proti.
Umístění skateparku v areálu
koupaliště se zcela zamlouva-

lo 76,4 %, a „spíše ano” řeklo
8,3 % respondentů.
Ve svém okolí zná někoho, kdo
by skatepark využíval, 68,8 %
tázaných a 68,8 % věří, že by
skatepark do Neratovic přitáhl
návštěvníky z okolních obcí.
Anketa nebyla prováděna na
dostatečně velkém a reprezentativním vzorku obyvatel Neratovic. Přesto naznačuje, že by
výstavba skateparku mohla mít
mezi občany velkou podporu.
Myšlenka skateparku v areálu koupaliště se zamlouvá také
radnici. Vyřešit je však třeba
problém, že se část areálu nachází v záplavovém pásmu,
a samozřejmě sehnat potřebné
finanční prostředky.
Pavel Šanda

Hurdálková a Michaela Kalinová byly stříbrné v týmovém
kata (12 – 13 let).
Bronzové medaile získali Milan Šoltys v kata jednotlivců
(17 - 18 let), Jiří Boháč kumite
jednotlivců (14 let), Barbora Semkovičová v kumite bez
rozdílu vah (16 let), Anežka
Dolanská v kumite bez rozdílu
vah (14 let) a Adam Kříž kata
jednotlivců (13 let).
Z celkem 35 medailí českého
národního týmu vybojovali
neratovičtí karatisté 11 cenných kovů.
Vítězové zásluhu přičítají zejména svému trenérovi
Zbyškovi Petržílkovi, jak řekli
také Neratovinám.
Tomáš Plachý: „Zbyšek je
opravdu báječný trenér. Vždy
nás připraví na závody, jak
nejlépe dokáže. Je s ním sranda a přitom se vždycky maká
na 100 %. A před závody typu
mistrovství Evropy se maká
ještě intenzivněji. Na všech mu
záleží a chce jen to nejlepší. Na
všechno se dívá, radí, pomáhá.
Někdy je se s ním těžké domluvit, ale bez něho by to nebylo takové, jaké to je, a nebyli

bychom tam, kde jsme.“
Daniel Beneš: „Pro mě to
byl můj nejlepší výkon, který
jsem kdy předvedl, zlato z kat
a k tomu druhý den i v soutěži
týmů. Zásluhu na tom má
Zbyšek jako můj trenér velikou, bez něj bych na ME ani
nejel. Zbyšek je podle mě
jedním z nejlepších trenérů
českého JKA karate, což se i
na ME ukázalo, když náš oddíl
přivezl 11 medailí. Investoval
do nás, za tu dobu, co cvičím,
spoustu osobního času i peněz,
za což mu velmi děkuju.“
Michal Walder: „Letošní
ME bylo pro nás velice těžké a
důležité. Každý lichý rok jsme
mladší v kategorii, a proto
jsme se dlouhou dobu na ME
připravovali. Poslední měsíc
jsme trénovali denně a dřeli
s obrovskou motivací. Nakonec se nám sen v podobě
dvojího zisku titulu mistrů
Evropy v řadě podařil a je to
obrovská zásluha trenérů Josefa Voráčka, ale především
Zbyška Petržílka. Zaslouží si
velký dík od celé reprezentace
za svoje obětavé úsilí.“
Miroslava Dobsová

Karatisté Shotokanu excelovali na Mistrovství Evropy
Předposlední
květnový
víkend se v německé Bochumi konalo Mistrovství
Evropy v japonském karate. V neustále se zlepšující
celoevropské konkurenci,
a zejména ruské reprezentace, karatisté neratovického Shotokanu uspěli.

Zúročili téměř tříměsíční
přípravu
postavenou
na
dvoufázových a třífázových
trénincích i pravidelných
klubových
kempech
a
z Německa si přivezli tři zlaté,
tři stříbrné a 5 bronzových
medailí.
Mistrem Evropy se v individuálním kata ve věkové
kategorii 16-17 let stal Daniel
Beneš. Anežka Dolanská se
stala šampionkou v týmovém
kumite bez rozdílu vah v kategorii 14 - 15 let, Daniel Beneš,
Tomáš Plachý a Michal Walder
tvořili mistrovský tým v kata
v kategorii 16 – 17 let.
Stříbro si přivezli Jakub
Drápalík v individuálním
kumite dvanáctiletých, Anet
Zítková v kumite týmu (12 –
13 let), Anet Zítková, Eliška
Společnost FIEGE s.r.o.
hledá pro logistický sklad
v Úžicích u Kralup n. Vltavou
(projekt zaměřený na kontrolu a balení textilu) vhodné
kandidáty na pozici:

Operátor/ka
Popis pozice:
• činnost zaměřená zejména
na kontrolu textilu a obuvi
(kvalita, čistota, odpovídající
typ apod. – pomocí scanneru)
• vybalování a opětovné
balení zboží po provedené
kontrole
• další skladové práce

Požadujeme:

Místo pracoviště:

• ukončené základní vzdělání
• pečlivost, manuální
zručnost
• schopnost vykonávat
rutinní, monotónní činnost
• spolehlivost, zodpovědnost,
flexibilita, logické myšlení
• čistý trestní rejstřík
podmínkou

Úžice u Kralup n. Vltavou
(ProLogis Park D8)

Nabízíme:
• práci ve dvousměnném
provozu
• motivační finanční
ohodnocení odpovídající
pracovní pozici
• měsíční a roční bonus
• stravenky

Nástup ihned
V případě zájmu prosím
životopisy zasílejte e-mailem
na adresu CZ-HR@fiege.com
nebo prostřednictvím
webových stránek společnosti,
tj. www.fiege.cz – v sekci
Kariéra výběrem odpovídající
pracovní pozice, o kterou máte
aktivní zájem.

www.facebook.com/neratoviny
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Festiválek pod Ořechem Korycany:

Umění a pohoda pro malé i velké

Festiválek Pod ořechem na
dětském hřišti Oříšek obšťastňuje
obyvatele a návštěvníky Korycan
již od roku 2007. Návštěvnost festivalu se pohybuje od 150 do 300
lidí.
Na pódiu se dosud vystřídaly osobnosti jako Michal Hrůza, Lenka Dusilová, Jeremy
Saxon, skupiny Mandragora, Majerovky, OTK, Rudovous nebo
Photolab.

Festiválek Pod ořechem je koncipován jako rodinný festival. I
letos jej zahájí divadelní představení především pro děti, následovat bude tvořivá dílna, ve které
si děti mohou vyrobit loutku nebo
divadýlko do krabičky od sirek.
Letošní dramaturgie představí
interprety, kteří vytváří hudbu za
pomoci krabiček, tzv. looperů.
V reálném čase nahrají zvukové
smyčky a jejich vrstvením vytvoří

bohatý zvuk kapely.
Občerstvení je zajištěno. Pivo
Bernard, vína, malinovka, grilovaná masa a klobásy, koláčky
i kávička.
Díky firmě Rents, která již
řadu let festiválek podporuje, se
nemusíme bát ani psího počasí,
v místě konání stojí velkoprostorové stany. Pro děti bude připraven skákací hrad.
Roman Hudziec

Cirkus Ponorka

En.dru prezentuje svoji novou
onemanjam show. Její součástí je
vedle samotné beatboxově-vokální
improvizace i hudební improvizace
s použitím tzv. loopstation.
Jedná se o jedinou show svého
druhu v ČR. Tato “mašinka” funguje jako smyčkovač nahraných stop,
které en.dru postupně nahrává přímo před publikem, pouze hlasem
a pusou, tedy bez použití jakýchkoliv jiných elektronických efektů,
či nástrojů.
Tímto způsobem vznikají živé
“accapella” improvizace nejrůznějších hudebních stylů (electro, hiphop, acid jazz, funky, ethno...).

do kategorie objev roku díky
s v é mu odzbrojujícímu hlasu a talentu napsat song se silnou melodií.
Na počátku kariéry se vypracoval jako solitér s kytarou
v ruce, reprezentující to nejlepší
z britské i americké folkové tradice.
Tou se nechal inspirovat i na
ceněném debutu Little Black Book.
Nepřestal jej však přitahovat svět
rock’n’rollu, ve kterém se etabloval
coby frontman stejnojmenné
čtyřčlenné formace.
Následovaly desítky klubových
koncertů, například po boku Sunshine, i vítězství v kategorii zpěvák
roku ankety Žebřík.
V současné době se vrací zpátky ke svým kořenům a repertoár
z obou úspěšných desek prezentuje formou jedinečných akustických setů, při nichž mimo jiné
rád vzdává hold svým vzorům jako
R.E.M. nebo Radiohead.
Roman Hudziec

Jedinečný jednočlenný „orchestr‘‘
průkopníka loopingu Honzy
Ponocného.
Na podium přijde jediný člověk
s akustickou kytarou, ale během
chvilky za pomoci elektronických
,,mašinek‘‘ a dvou mikrofonů
poskládá zvuk celé kapely, ve které
nechybějí bicí, basa, několik kytarových partů a dokonce pěvecký
sbor.
Honza Ponocný se jako kytarista
podílel na více než 60-ti CD, produkoval několik platinových CD,
spolupracoval s řadou špičkových
hudebníků jako Steve Walsh, Jean
Couture, John Riley či Ivan Král. Je
také autorem filmové hudby.

En.dru

Ondřej Havlík je čerstvým vicemistrem světa v loopingu a řady
soutěží v beatboxu, team beatboxu
(s kapelou Beatburger band) a
loopingu.

Niceland

Všechno mohlo být jinak, kdyby Michal Motyčka aka Niceland
nesebral odvahu a nezkusil štěstí
v soutěži Coca-Cola Popstar, která
mu v roce 2007 vynesla vítězství.
Jako samouk a absolutní nováček
na hudební scéně se rychle vyšvihl

Loutky bez hranic
Hravé a kreativní divadlo, které
s festivalem již léta spolupracuje
a které nikdy nezklame.
Na letos si připravilo pohádkový automat, v němž budou
hrát pohádky na přání.

foto: Roman Hudziec

NERAVÝUKA

jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

www.neravyuka.cz www.easyenglish.cz
www.neratoviny.cz

Po představení povedou
kreativní dílnu. V minulých letech s dětmi vyráběli loutky či
divadlo v krabičce od zápalek.
Uvidíme, co pro děti nachystají
letos.

Lenka Dusilová
Lenka Dusilová začala s hudební kariérou už v 10 letech, kdy se
představila na folkovém festivalu s
básní Jiřího Wolkera, kterou sama
zhudebnila. V roce 1988 nastoupila do legendárního pěveckého
souboru Bambini di Praga.
V letech 1991–95 byla frontmankou pražské rockové skupiny
Sluníčko, se kterou vydala stejnojmenné album a v roce 1994
vyhrála hudební soutěž Marlboro
Rock In.
Akademie populární hudby
v roce 1994 nominovala Lenku na
cenu „Objev roku“.
Spolupracovala s Davidem
Kollerem, se skupinou Čechomor,
s Michalem Hrůzou, s Janem Burianem, s Clarinet Factory a dalšími.
Hudební kritik Honza Průša o ní
na musicserver.cz napsal:
“Lenka Dusilová už mnohokrát
potvrdila, že patří ke špičkám na
naší hudební scéně.

foto: Michaela Heřmanová
A její poslední tři alba se stala
skutečnými klenoty. A ačkoliv si
teď opět neumím představit, kam
nás zavede na své následující desce, těším se na ni. Lenka zcela jistě
opět přijde s něčím dechberoucím.
Protože jak to tak vypadá, špatnou
desku ona napsat a nahrát neumí.“

Kurzy angličtiny

Angličtinka

Sobotní kurzy

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

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

Každou druhou sobotu
intezivní 4 hodinové kurzy
pro 6 studentů
cena: 1 000 Kč
Chystáme také výjezdní
intenzivní celovíkendové kurzy

kurzy angličtiny pro děti
od 5. do 7. třídy
skupina 5-6 žáků
100 Kč / 60 minut
Investice do jazykového
vzdělání dětí se vyplatí!

Doučování

Starší děti mohou být
zařazeny do skupin dospělých
dle pokročilosti.

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

www.facebook.com/neratoviny
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ
Skvělý dětský den

Spolek Aktivita Neratovice vznikl 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@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 financovat naši činnost.

Bylo to příjemné sobotní odpoledne 30. května
u Společenského domu zde
v Neratovicích a stálo za to se
podívat i pro nás dospělé na tu
akci ke dni dětí .
Je třeba ocenit práci týmu
Aktivity Neratovice, který pro
děti to velmi zajímavé odpoledne
zorganizoval.
Opravdu to bylo pěkné a dobře
promyšlené.
Marie Šálková

Co s chaosem před 3. ZŠ?
V létě 2014 proběhla společně
s rekonstrukcí budovy III. ZŠ
i úprava komunikace 28. října
a přilehlých chodníků. Zamyslel
se však někdo nad tím, jak by
prostor před školou měl vypadat,
aby splňoval potřeby žáků školy
a jejich rodičů, kteří je do školy
doprovázejí?
U školy vznikla pouze 2-3 (podle délky auta) oficiální parkovací místa, která škola i městská
policie považuje za místa typu
Kiss and Ride.
Rodič by tedy měl v ranní špičce
před osmou hodinou dítě nechat
vystoupit, nebo odpoledne nastoupit, a okamžitě uvolnit místo
dalším. Ve skutečnosti tam však
většina rodičů zastaví na delší
dobu.
Další čekající auta s rodiči, kteří
nejsou ochotni najít si parkování
na parkovištích v okolí školy a
pár kroků dojít pěšky, najíždějí
na prostor u kašny před školou.
Tento prostor je ale chodníkem,
kde procházejí děti ze sídliště a
auta mezi nimi rozhodně nemají
co dělat.
Před osmou ranní a po třetí
odpolední to u školy vypadá jako
souboj mezi najíždějícími a vyjíždějícími auty, proplétajícími se
dětmi a je otázka, jak dlouho to
bude trvat, než dojde k vážnému
úrazu. Loni už k jedné nehodě na
chodníku u kašny došlo, naštěstí
bez vážných následků.
Paradoxem je, že nejlepším najížděcím místem na chodník je
přechod pro chodce, protože ten
je vyvýšený na úroveň chodníku
a jede se tedy přes něj hladce, čehož řada aut využívá.
Děti tedy nejsou bezpečny ani
na přechodu, a to především
odpoledne. Ráno přechod řídí
strážník městské policie. Někteří
řidiči ve snaze dostat se po chodníku co nejblíže ke škole dokonce
očekávají, že jim chodci na chodníku budou ustupovat, aby auto
mohlo projet!
Současné řešení tak nevyhovuje ani rodičům, kteří chtějí děti
posílat pěšky, ani těm, kteří jezdí
autem. Ti první trnou hrůzou,
kdy si spěchající matka z výšky
svého couvajícího off-roadu
nevšimne jejich ratolesti. Druzí

jsou frustrováni nemožností bezpečně u školy zastavit a své dítě
nechat vystoupit.
Řešení však není složité a je
obtížné pochopit, proč k němu
nedošlo při loňské rekonstrukci:
1. Jasně oddělit chodník a parkoviště dopravní značkou zákaz
vjezdu, a případně i bariérou, a to
hned na začátku chodníku.
2. Pravidelně pokutovat ty, kteří
zákaz vjezdu poruší.
3. Vytvořit, jasně označit a od
chodníku bariérou oddělit více
parkovacích míst v prostoru
u školy, a to následovně – místa
Kiss and Ride zapustit hlouběji
do chodníku a stání vyznačit šikmo. Vejde se tak více aut. Dalších
několik míst vytvořit zúžením
chodníku u školy nad zastávkou
busu 348. Chodník má v těch
místech několik metrů a stále by
zbylo dostatek místa na průchod.
Domnívám se, že vedení města
by se těmito podněty mělo zabývat pro zvýšení bezpečnosti dětí
u školy.
Mgr. Jana Šmídová

Poděkování kolektivu
farní charity
Dne 14. 3. 2015 nás opustila
naše maminka a babička Ludmila Landová.
Děkujeme celému kolektivu
farní charity především sestřičce
Nadě, pečovatelce Marcele a
děvčatům z denního stacionáře
v Obříství.
Bez jejich pomoci bychom
nemohli umožnit naší mamince
a babičce strávit poslední měsíce
svého života v domácím prostředí se svou rodinou. Před jejich obětavostí a péčí se hluboce
skláníme.
Martina, Miloš a Vladimír dcera a synové se svými rodinami

Jak kácení stromů
v Masarykově ulici
vysvětlíme našim dětem?
Dne 8. června 2015 dopoledne
se v dolní části Masarykovy ulice
ozval zvuk motorové pily. Za
chvíli se jedna z lip, předtím už
zbavená koruny, skácela k zemi.
Několik
kolemjdoucích
udiveně přihlíželo. Že by se snad
kácel nějaký nemocný strom
nebo strom poškozený silným
větrem? Ne! To se začalo s realizací rekonstrukce Masarykovy ulice, v jejímž rámci dojde
k likvidaci celého stromořadí,
které čítá 61 lip.
Město o tom, že bude probíhat
kácení, informovalo na svých
webových stránkách až v den
jeho zahájení.
Lípy byly vysázeny po skončení
druhé světové války a stromořadí ještě na počátku tohoto
století pokračovalo ulicí 28. října
směrem na sídliště. Pro velkou

většinu obyvatel města tu byly
od nepaměti.
Rekonstrukce
Masarykovy ulice bude financována
z větší části z dotace a z menší
z rozpočtu. Bude položen nový
povrch vozovky, ke které budou
přiléhat cyklopruhy, a nový
povrch chodníků, ve kterých
bude zasazeno 25 nových lip.
Nebudou ale rekonstruovány inženýrské sítě.
Lze polemizovat, zda současná
ulice, která rozhodně není ve
špatném stavu, rekonstrukci vůbec potřebuje, když je ve městě
řada ulic, které opravu potřebují mnohem víc, ale to není
tématem tohoto článku.
V případě kácení lip v Masarykově ulici vidím dva zásadní
problémy.
Za prvé ke kácení dochází ve
vegetačním období (argument
města je, že podmínkou dotace
je dokončení prací do září). To
je něco, co nemůže mít rozumné
odůvodnění. Podobný případ
takového rozsahu by se asi těžko
v širokém okolí hledal. A pokud
by k tomu došlo někde jinde,
pod zodpovědnými osobami by
se zřejmě třásly židle.
Za druhé ke kácení stromořadí
vůbec nemuselo dojít (ani mimo
vegetační období), pokud by se
při plánování rekonstrukce hledaly alternativy.
Lípy totiž budou nahrazeny
cyklopruhy po stranách vozovky. A to je právě otázka, zda
v této ulici jsou vůbec nutné.
Jezdím na kole po Neratovicích
desítky let, často i s dětmi. Nikdy mě nenapadlo, že zrovna
v Masarykově ulici je nutné
vybudovat zvlášť pruhy pro
cyklisty. Už dnes je v části ulice
omezena rychlost a projekt
počítá pro celou ulici s maximální rychlostí 30 km/hod. Ve
městě je spousta ulic, kde jsou
cyklisté mnohem víc ohroženi
a žádné cyklopruhy tam nejsou
a ani se neplánují.
Nedávno proběhly nákladné rekonstrukce ulic na sídlišti
a cyklopruhy v nich vybudovány
nebyly. Proto se ptám, proč vedení města trvalo při zadání projektu na zhotovení cyklopruhů
i za cenu vykácení stromořadí,
které dotváří tuto část města přes
půl století? Proč se nehledaly alternativy?
Z ulice bylo možné opět po
mnoha letech změnit na pěší
zónu, mohla zde být jednosměrka, mohly se rekonstruovat pouze chodníky. Možností bylo více
a bylo určitě vhodné je projednat
s občany.
Zajímalo by mě, jak rodiče
a učitelé vysvětlí spoušť v Masarykově ulici dětem, až tudy
budou procházet. Většina dětí je
od mala vedena k úctě k přírodě
a teď vidí toto.
Lidé na naší radnici vidí hlavně

peníze. Honba za dotacemi je
pro ně zřejmě důležitější, než
skutečné potřeby obyvatel města a jejich názory je vůbec nezajímají. Natož pár nějakých
stromů.
Dotace jsou přeci prostředkem, nikoliv cílem. Bohužel
v našem městě platí opak.
Odpovědno je za to i 14 zastupitelů, kteří přijetí dotace
v březnu schválili.
Zodpovědnost neseme ale
i my všichni svou nevšímavostí,
nezájmem o dění ve městě a třeba i neúčastí na volbách a na zasedáních zastupitelstva.
Martin Čejka

Ve městě hnědnou
stříbrné smrky,
opadává z nich jehličí,
hrozí uhynutí
V Neratovicích podobně jako
na řadě jiných míst České republiky dochází letos k hnědnutí
stříbrných smrků. Týká se to jak
městské zeleně, tak stromů na
soukromých zahradách.
Patrně v důsledku teplé zimy
totiž došlo k masivnímu přemnožení mšice smrkové, která
saje mízu a tím poškozuje strom.
Napadení začíná od spodních
pater směrem ke špičce stromu
a od vnitřku stromu k vnějším
částem větví. Jehličí se zbarvuje
zpočátku světle žlutě, později jehličí hnědne, usychá a opadává.
Při silném napadení může na
větvích zůstat jen letošní jehličí.
Zelené jsou pak jen konce větviček po obvodu koruny.
V městském prostředí pak situaci zhoršují emise výfukových
plynů, špatná výživa z udusané a
nekvalitní půdy a sucho.
Rozsáhlé poškození stromu
může vést až jeho uhynutí.
Při současném podílu stříbrných smrků na městské zeleni
v Neratovicích, může dojít ke
značnému úbytku zeleně ve
městě.
Aby problémů nebylo málo,
hrozí také úhyn jasanů, kterých
je ve městě ještě více než
smrků. Ty jsou napadeny houbou nazývanou Chalara.
Velkou chybou by bylo smrky
kácet. Je možné přinejmenším
část z nich zachránit.
Zatím nenapadené stromy je
třeba opakovaně a opravdu velmi intenzivně zalít ke kořenům.
Napadeným stromům pak navíc
proudovou vodou řádně prolít
korunu.
Velmi uvážlivě a omezeně
po poradě s orgány životního
prostředí lze použít postřik
Pirimorem, který provádějí
specializované firmy, či jiným
přípravkem proti mšicím, ale
odborníci jsou k užití těchto
přípravků skeptičtí.
Anna Spěváčková
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Tajenka květnové osmisměrky byla: Přijďte na dětský den poslední květnovou sobotu za SD.
Kupón na konzumaci v hodnotě 500 Kč v restauraci Terasa
získávají Sojkovi, kteří byli vylosování z deseti úspěšných luštitelů. Těm se pravidelné luštění osmisměrky vyplácí, neboť již
dříve takto získali šálu HC Buldoci.

Osmisměrka: V této osmisměrce najdete jména a názvy interpretů z letošního, loňského a předloňského festivalu Letní
společná koupel. (Hledejte na www.neratoviny.cz.) Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch, kdo zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz do
konce července, vylosujeme
Hledám podnájem na delší
výherce, který získá dvě volné
dobu v Neratovicích, Libiši.
vstupenky na tento festival.
Správné odpovědi na kvízové
otázky z článku na straně 4:
Tančící dům – Washington – 100
kg – Havaj – D) Carolina Reaper
– Bee Gees – 1,8 – přejelo ho auto
po cestě do transportu – Vladimír
Růžička

Panelák / bytovka nejlépe
v přízemí. Zcela obyčejný byt,
i starší bez vybavení s kuch. l.
2+kk+sklep. Cena dohodou.
Stěhování - květen, červen,
červenec. Tel.: 603525564,
mirekamira@volny.cz

Nezávislé energetické
poradenství a optimalizace
tarifů pro firmy i občany
Kancelář pro Střední Čechy a Prahu-Východ:
Florian Trading CR s.r.o., Kostelecká 96/1, 277 11 Neratovice
martin.slouka@optimal-energy.cz
Tel: 326320101, mobil: 724519517

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?
neděle 21. června
15:00 Městské digitální kino
Pírkovo dobrodružství

pondělí 22. června
19:00 Městské digitální kino
Andílek na nervy

úterý 23. června

21:00 Beach Park Mlékojedy
Dr. Kary & Wilda Panda 50 Kč
22:00 Oskar Klub
Rock Party DJ Brngy & DJ Floppy

pondělí 29. června

úterý 30. června

středa 24. června

20:00 Městské digitální kino
MÉĎA 2

Společenský dům
Školní akademie III. ZŠ Neratovice
16:30 Beach Park Mlékojedy
Dětský den (zahraje skupina
Pískomil se vrací) 50 Kč/zdarma

čtvrtek 25. června
Společenský dům
Školní akademie III. ZŠ Neratovice
17:00 Městské digitální kino
Mimoni
19:00 Městské digitální kino
Sejmi prezidenta
21:00 Beach Park Mlékojedy
Opravdová kuráž (film)

pátek 26. června
17:00 Městské digitální kino
Mimoni
19:00 Městské digitální kino
Odebrat z přátel
Beach Park Mlékojedy
Studio 54 Night, 50 Kč
Oskar Klub
Discoteque DJ Michal Vinický

sobota 27. června
17:00 Městské digitální kino
Mimoni (3D)
19:00 Nádražní hospoda
Otra vez, Remek

19:00 - 05:00 Beach Park Mlékojedy
Cirk La Putyka (Koncert, 100 Kč)

čtvrtek 16. července
21:00 Beach Park Mlékojedy
Co jsme komu udělali (film)

19:00 Městské digitální kino
Odebrat z přátel

Společenský dům
Školní akademie ZŠ Ing. M.
Plesingera Božinova
15:00 Městské digitální kino
Andílek na nervy (pro důchodce)
19:00 Městské digitální kino
Andílek na nervy

sobota 11. července

pondělí 20. července

19:00 Městské digitální kino
Poutník – nejlepší příběh Paula
Coelha
filmový klub, 110 Kč

čtvrtek 2. července

20:00 Městské digitální kino
Slow West
filmový klub

úterý 21. července
20:00 Městské digitální kino
Vincentův svět

středa 22. července
15:00 Městské digitální kino
Domácí péče (pro důchodce)
20:00 Městské digitální kino
Domácí péče

21:00 Beach Park Mlékojedy
Divoké historky (film)

pátek 3. července

čtvrtek 23. července

21:00 Beach Park Mlékojedy
Dreamland s Juicy M (DJs)
350 Kč

20:00 Městské digitální kino
Pařížská blbka
21:00 Beach Park Mlékojedy
Bez návodu (film)

úterý 7. července

pátek 24. července

20:00 Městské digitální kino
MÉĎA 2

20:00 Městské digitální kino
Bez kalhot XXL
21:00 - 05:00 Beach Park Mlékojedy
Finlandia Mácháč Club Tour (DJs)
50 Kč

středa 8. července
17:00 Městské digitální kino
Mimoni
20:00 Městské digitální kino
Jurský svět (3D)

sobota 25. července
21:00 - 05:00 Beach Park Mlékojedy
Řezník (koncert)

čtvrtek 9. července
20:00 Městské digitální kino
Terminator Genisys (3D)

čtvrtek 30. července
21:00 Beach Park Mlékojedy
Hon (film)

21:00 Beach Park Mlékojedy
Prodloužený víkend (film)

pátek 31. července

pátek 10. července
20:00 Městské digitální kino
Terminator Genisys (2D)
21:00 - 05:00 Beach Park Mlékojedy
Summer Substance 2015 (DJs)
50 Kč

Beach Park Mlékojedy
Circus Problem Balkan Fight Vol.4:
Summer Special 50 Kč
Rozmarné léto v Klubu Oskar
Neratovice aneb hrajeme od středy
až do soboty.

Kapely Otra vez a Remek vystoupí
27. června v nádražní hospodě
Třetí koncert z právě
probíhající série zvukových
testů v neratovické nádražní
restauraci se opět uskuteční
poslední sobotu v měsíci, tj.
27. června, od 19:00.

je v podstatě jednoduché: nikdy nevěř strojům.

Tentokrát bude barvy stáje
Sakraphon hájit indie-corová
kapela Otra Vez, která má na
svém kontě jednu desku Naoko a druhou desku má čerstvě
ve výrobním procesu. Hudba a
texty tohoto uskupení vás zavedou do lesů a údolí a sdělení

Po Otra Vez nastoupí
emo-punková skupina Remek
z Prahy, jež má na svědomí
spoustu vydaných nahrávek
a účastí na kompilacích a
nejrůznějších splitech se
spřízněnými kapelami. Jejich
DIY přístup je postaven na
přesvědčení, že dokud víme,
co nechceme, máme šanci
mít to, co chceme. Vystoupení
kapely Remek bývají vždy vel-

mi živelná, tak uvidíme, jestli
to okenní tabulky vydrží i napotřetí.
Michal Milko

Vladimíra Dvořáka můžete
znát jak ze stránek Neratovin, tak z akcí lobkovického
sdružení. Je hlavně autorem
karitatur, kreslených vtipů
a komixů.
Na výstavu ve foyer
Společenského domu si ale
musíte pospíšit, neboť končí
už 30. června.

V prvním patře probíhá
výstava “Okolí Neratovic”
s fotografiemi Vladimíra
Tůmy, a to až do 2. srpna.
Výstava dobových dětských
kočárků pod názvem “Zpět
v čase s kočárky” se pak bude
konat ve velkém sále někdejšího Kulturního domu.
Začne 30. června a potvrvá

až do 15. září.
Výstavy
jsou
otevřeny
od pondělka do pátku od
10 do 18h, o víkendech
v době dalšího provozu
Společenského domu.
V době prázdnin je otevřeno
na objednání na recepci na tel.
315 682 602.
Pavel Šanda

Výstavy ve Společenském domě: Karikatury Vladimíra
Dvořáka, fotografie Vladimíra Tůmy a historické kočárky
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Dobrá zpráva pro všechny milovníky motoristického
sportu a hlavně srandy: „Fichtl cup se blíží!“
Mlékojedy, 1. srpna 2015,
přesně ve 13 hodin. Na
Hlavní ulici u kapličky zazní startovní výstřel, který
zahájí již čtvrtý ročník
závodu
Mlékojedská
padesátka.

foto: Pavel Veigert

Letošní Letní společná koupel:
rockové koncerty, koupání
i atrakce pro děti

V sobotu 22. srpna
proběhne v neratovickém
letním kině třetí ročník
festivalu Letní společná
koupel.

Těšit se můžete na živou
elektroniku v podání skupiny Hard to Frame z Lysé
nad Labem, alternativní pop
v podání pražské kapely
Lola běží či alternativní rock
ústeckých Hanuman.
Člen skupiny Hanuman Jan
Sviták vystoupí také s programem coververzí slavné
grungeové skupiny Pearl Jam
a jejich zpěváka Eddieho Veddera.
Ochuzeni nebudete samozřejmě ani o výkvět naší lokální scény.
Zahrají kostelečtí rockeři Sox
in the Box, skupina, která se
podílí na pořádání celého festivalu.

Podium letního kina také
ovládne kultovní neratovický
bigbeat NNZ.
Zlatým hřebem večera pak
bude vystoupení elektropunkových Pedro Zakatchu. Jejich
koncert by se však měl odehrát
již jako afterparty v nedaleké
hospodě Koupák.
Festival začíná v 16:30.
Lístky jsou k dostání v předprodeji ve Společenském domě
za 130 Kč.
V den festivalu bude v areálu
letního koupaliště, které se nachází hned vedle letního kina,
probíhat také akce pro rodiny
s dětmi. Její přesný program
bude ještě upřesněn.
Pro
návštěvníky
Letní
společné koupele by měl být
v tento den vstup na letní
koupaliště zdarma.
Jakub Horák

Jedná se o motoristický podnik, ve kterém vítězí závodník
jedoucí na stroji o obsahu do
50 ccm vyrobeném do roku
1985, který během šedesáti
minut ujede nejvíce kol.
Trať závodu tvoří zhruba
dvoukilometrový okruh ve
tvaru osmičky, vedoucí po
silnici v obci a po polních
cestách v jejím okolí.
Hlavními organizátory tohoto sportovního svátku je
občanské sdružení Rotunda a
motokrosový klub MX Mlékojedy.
Jak se ze zábavy pro několik
nadšenců stane událost vyhlášená široko daleko, nám
přiblíží „duchovní matka“
závodu Michaela Landová:
„Původně se jezdilo kolem
roku 2006 na terénní trati u
Tišického jezera, kde svoje
motokrosové stroje proháněli
kluci jako Zdeněk Uher, David

Šustr nebo Honza Klapka.
Potom se dlouhou dobu nic
nedělo. To mi bylo líto, protože mým snem bylo sedět
v křesle před naším domem
a sledovat závod.
Toto a vzpomínka na jiný
závod zde v okolí, tedy na
Libišský trojúhelník, bylo
hlavním impulsem k tomu, že
jsem zašla za Zdeňkem Uhrem
s nápadem na oživení Mlékojedské padesátky.
Chlapci byli nadšeni a hned
se dali do přípravy akce. Já
vybíhala povolení potřebná
k tomu, aby se na šedesát
minut uzavřela obec.“
První ročník se uskutečnil
v roce 2012. Všichni zúčastnění měli strach, zda se vůbec
někdo přihlásí. Obavy se nevyplnily a nakonec startovalo na
třicet jezdců.
Ve druhém jich bylo již
čtyřicet a poprvé se na trati
prosadila i žena. Třetí ročník
byl zatím pomyslným vrcholem. Ženy závodily čtyři,
účastníků bylo šedesát a poprvé byla použita elektronická
časomíra.
Jak bylo řečeno, start je
u kapličky, ale nejdůležitějším

místem je „depo“ na hřišti
u rybníka.
Zde probíhá přejímka strojů, technická kontrola, je zde
cíl, vyhlašují se tu výsledky
a předávají ceny. A večer je
zábava. Letos bude hrát kapela
Klasickej postup.
Ještě k závodu. O jeho urputnosti svědčí případ jezdce
z loňska, který se svým motocyklem skončil v Labi. Stroj
vytáhl z vody, okamžitě ho
nastartoval a pokračoval v krasojízdě.
A naopak o tom, že to
někteří účastníci neberou zase
tak vážně, svědčí převleky, ve
kterých vyrážejí na trať. Mohli
jsme tak vidět muže s koženou
brašnou, zdravotní sestřičku,
muže s plynovou maskou,
muže převlečeného za ženu
a mnohé další.
Podle Michaely Landové,
která loni závodila v převleku
za paní řídící, jsou na tom
všem nejlepší davy fanoušků,
kteří podél celé trati fandí,
povzbuzují své favority a užívají si vůni benzínu a řev motorů.
Přijďte se také podívat.
Pavel Přemysl Šanda
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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
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