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Společenský dům výstavou rekapituluje 20 let své činnosti
Rozhovor s Mg r. Ivanem Frie dem, ře ditelem SD Ner atov ic e

Od úterý 18. srpna bude
foyer Společenského domu
zasvěcen výstavě plakátů
ke dvacátému jubileu
Společenského domu. Výstavu připravil ředitel
SD Ivan Fried s produkčním Vojtou Šedou.
Ivan Fried, který u vzniku
Společenského domu 15.
srpna 1995 stál, odpovídá
na otázky Neratovin.

Co mohou návštěvníci na
výstavě vidět?
Výstava „20. let Společenského domu Neratovice”
je zaměřena na zmapování
mnohostranné
činnosti
Společenského domu. Převažují na ní plakáty vyrobené pouze pro použití ve
Společenském domě, jejichž
autory jsou dnešní i bývalí
zaměstnanci či spolupracující
grafici.
Výstava by měla zmapovat, kromě obvyklých akcí
pořádaných ve všech kul-

turních zařízení podobného
typu, také přesahové projekty
přehlídkového typu anebo uskutečněné ve veřejném prostoru.
Společenský dům se neuzavíral jako krabice lákající
návštěvníky, ale byl právě
otevřený širokému spektru činností, ať se již jednalo o pořádání Filmových a
Divadelních poutí, workshopů
Oživlého města Neratovice,
oslav založení města či Salonů na náměstí Republiky,
vydávání publikací, tradičních
máchovských akce atd.
Vybrali jsme i plakáty dodané
agenturami a interprety, které
považujeme za umělecky
nebo obsahově zajímavé. Je
to například plakát jednoho
z posledních koncertů Petra Nováka, Mejly Hlavsy či z
posledního představení Felixe
Holzmanna v Čechách.
Výstava je vlastně takovým
částečným průřezem činností
Společenského domu za 20 let
jeho existence.

foto: Petr Najmon
Jak bys charakterizoval tuto
činnost a vyzdvihl bys některé
akce Společenského domu za
těch 20 let, vynikající koncerty či divadelní představení,
apod.?
Neratovice

jsou

hodně

specifické. Praha s její ohromnou nabídkou kulturních
akcí je nedaleko. Činnost
Společenského domu tak lze
asi nejlépe charakterizovat
jako boj o návštěvníka.
O kulturní pořady má zájem

V Kojetické ulici ukradli vozíčkářce speciálně upravený vůz
Tělesně postižená paní V. Š.
z Neratovic, která je
odkázána na pohyb na
vozíčku, si v dubnu díky
příspěvku na pořízení
motorového vozidla od
Úřadu práce pořídila vůz
s úpravou pro vozíčkáře.
Pouhých 2,5 měsíce po té
ji čekalo nemilé překvapení,
když její přítel Pavel 2. července kolem deváté hodiny
našel v Kojetické ulici přímo
před jejich bytem prázdné
parkovací místo pro tělesně
postižené.
Vůz Volkswagen Caddy
Maxi speciálně upravený pro

přepravu postižené osoby
s jejím elektrickým vozíkem,
vybavený speciální rampou i
přizpůsobeným řízením, byl
totiž předchozí noci odcizen
neznámým pachatelem.
Kamerový systém Městské
policie krádež nezaznamenal,
neboť je prý kamera na domě
otočena jiným směrem.
Paní V. Š. krádež nahlásila
a téhož dne na mechanickém
vozíku jela z konce Kojetické
ulice k výslechu na policejní
stanici nedaleko gymnázia.
Jakoby krádež auta nebyla
dostatečně
zavrženíhodná,
v tomto případě byla navíc
okradena postižená osoba při

Masáže u Kříže
Jiří Kříž, Na Výsluní 1061

OBJEDNÁNÍ: 731 126 838
http://masazeukrize.cz

cestách k lékaři, na rehabilitace či běžné pochůzky na vůz
zcela odkázaná.
Nyní paní V.Š. doufá, že
dobře dopadne u pojišťovny.
Přesto státní příspěvek bude
muset vrátit, neboť je vázán na
desetileté užívání vozu a znovu

podstoupit peripetie s novým
žádáním o tento příspěvek.
Sama odhaduje, že k normálnímu životu se bude moci
vrátit možná až o Vánocích,
pokud vše dobře dopadne.
Pavel Šanda

jen omezený okruh občanů
Neratovic a je velmi obtížné
přilákat na pořady také lidi
mimo tento okruh. Největší
zájem širší veřejnosti je pochopitelně o plesy, ať již pořádané
námi nebo jinými subjekty,
koncerty populárních skupin
a vystoupení hvězd showbusinessu (např. Suchánka s Genzerem ).
Návštěvnost stoupá i na
podzim, kdy lidé opouštějí
zahrádky a v době před Vánoci, kdy nejvíce zařazujeme i
koncerty vážné hudby.
pokračování na straně 5

Myšák má novou herničku pro děti
Rodinné Centrum Myšák
se díky vstřícnosti vedení Společenského domu
Neratovice
přestěhovalo do nových prostor. Ve
Společenském domě na
náměstí přes prázdniny
vyroste nová Myšákova
hernička pro děti, ale i pro
dospělé.

Provoz bude zahájen v září.
Myšák připravuje nové aktivity jak pro děti, tak i pro dospělé.
Bude mezi ně patřit jóga pro
děti od 3 let a ve večerních

a v dopoledních hodinách
i pro dospělé s možností
hlídání dětí, tanečky pro
děti 3-5 let, kroužek Šikulky
s procvičováním jemné motoriky pro děti od 18 měsíců
do 6 let či kurz znakování
Baby Signs aneb jak se domluvit s miminkem, když ještě
nemluví.
Pro rodiče připravuje besedy
na témata jako psychomotorický vývoj dítěte, poskytování
první pomoci dětem, o spaní
dětí, kurzy péče o dítě pro
těhotné, babičky nebo au pair.
V Myšáku najdete také
miniškoličku s hlídání dětí se

školkovým programem.
Tradičně
nabídne
také
cvičení miminek ve věku od
3 do 24 měsíců a pro rodiče
posezení u kávy a volné hraní
dětí.
Vedle aktivit v nové herně
Myšák poskytuje plavání dětí
od narození doma ve vaně,
plavání dětí od 1 roku v bazénu v Neratovicích, cvičení
dětí od 1,5 roku do 4 let
v sokolovně v Libiši a cvičení
dětí od 3 měsíců do 3 let ve
sportcentru Topas.
Jana Zmeková
www.rcmysak.cz
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Sousedská iniciativa Na Výsluní - Kojetická předložila Návrhy řešení nedostatku parkozastupitelům alternativy ke stavbě parkoviště
vacích míst v Neratovicích
Neformální skupina občanů,
která se nazývá Sousedská iniciativa Na Výsluní – Kojetická,
která se dala dohromady
kvůli snaze zabránit změně
územního plánu číslo 3, se po
té, co sehrála významnou roli
při zamítnutí této změny, se
nerozpustila a pokračuje ve
své činnosti.
Další věcí, se kterou se iniciativa nemůže snadno smířit,
je plánovaná stavba odstavné

parkovací plochy za ulicí Na
Výsluní.
Proto
sepsala
seznam
možností, jak zvýšit počet parkovacích míst v této lokalitě,
aniž muselo dojít ke stavbě
odstavné plochy.
Tyto návrhy řešení pak na
zasedání zastupitelstva města
předala Mgr. Alena Prošková
zastupitelům vytištěné.
V zápisu ze zasedání zastupitelstva města k reakci starostky

města uvádí:

„Předsedající reagovala, že
zde není nikdo odborníkem
na dopravu, aby se k tomu
kompetentně vyjádřil. Náměty
budou předány, a respondentce bude odpovězeno na
všechny návrhy.”
Návrhy předložené zastupitelům zde publikujeme
v plném znění.
Pavel Šanda

Přijďte na příští zasedání zastupitelstva města!

STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2015
od 16:00 ve Společenském domě

Dobrovolní hasiči v červnu nemuseli hasit,
cvičili a pořádali akci pro děti
Červen se obešel bez
požárů a dalších mimořádných událostí, u nichž
by museli zasahovat, a tak
bylo
pro
dobrovolné
hasiče z Neratovic a Mlékojed největším zapojením do akce prověřovací
cvičení, které se 22. června
konalo v kasárnách Jiřího
z Poděbrad v Kostelci nad
Labem.

O necelý týden později pak
hasiči pořádali akci pro děti
pod názvem Vítání prázdnin,
kterému v Kostomlatského sadech zasvětili sobotu 27. června.
Ranní sychravější počasí se
po poledni jako mávnutím
kouzelného proutku proměni-

foto: Tomáš Pecha
lo v krásné letní slunečné. Byť
bylo dětem vydáno pěkných
140 soutěžních lístků, účast
byla nižší, než v jakou hasiči
doufali.
Tradičně největší úspěch
měla barevná pěna, ve které

dováděly nejen děti. Večerní
videodiskotéku si s hasiči užily
desítky lidí.
I přes nižší účast se akce podařila, a tak je její opakování
příští rok jistě žádoucí.
Jaroslav Rajchl

1. Změna podélného a
kolmého stání na šikmé
– cca 100 nových parkovacích míst na celém sídlišti
pouhým přemalováním stání
- expertní návrh specialisty
na městské dopravní stavby
(+100 míst)
- např. přemalováním
parkoviště vedle supermarketu TESCO, mezi domy
Na Výsluní 1296 - 1300 (za
trafikou, vedle výměníku)
vznikne cca 20 nových parkovacích míst
- šikmá stání místo podélných v jednosměrné ulici
OSN naproti MŠ Písnička
- nový parkovací pruh Na
Výsluní (jižní strana domu
1056 – 1064) nepatrným
zúžením nádob s keříky
(odstranění krátké prostřední tvárnice na obou stranách)
a mírným zúžením málo
frekventovaného širokého
chodníku
Podobnými
drobnými
úpravami a přemalováním
stání může dle odborníka - urbanisty vzniknout
na neratovickém sídlišti až
100 nových parkovacích
míst. Sousedská iniciativa Na Výsluní – Kojetická
doporučuje využít k přemalování stání alespoň jednoho parkoviště období
odstávky teplé vody 19. 25. července t. r., kdy bude
velký počet rodin vyjíždět na
dovolenou.
2. Vypovědět smlouvu nájemci placeného parkoviště
u supermarketu TESCO
a ponechat parkoviště neplacené - po optimalizaci
stání
50 nových parkovacích míst (+50), případně

menší parkovací dům se 130
garážovými stáními (+130).
3. Prostor za garážemi na
konci Kojetické u tzv. policejního domu - nové parkoviště pro 100 automobilů - vykoupit pozemky
od soukromých vlastníků,
pro parkování kamionů najít vhodnější lokalitu mimo
bytovou zástavbu, např. v
průmyslové oblasti u Spolany
(+100 míst).
4. Parkoviště uprostřed
bytové zástavby opatřit dopravní značkou “parkoviště
jen pro osobní automobily a motocykly”. Služební
dodávkové vozy (klasifikované jako nákladní automobily) mají ze zákona parkovat
především ve svých firmách,
nikoli na veřejných prostranstvíchl (+30-50 míst).
5. Podpora hromadné dopravy – usilovat o znovuzavedení přímého expresního
spoje Neratovice – Praha
(nyní s ohledem na obyvatele
Ládví raději přímo Neratovice - Letňany)
6. Intenzivně jednat s ČD
o vybudování nové vlakové
zastávky za kopcem MILUJI.
7. Usilovat o obnovení
služby lékařské pohotovosti v Neratovicích (auto je
před domem mnohdy jen
kvůli možnosti rychlého
transportu do vzdálenější
nemocnice).
Za Sousedskou iniciativu
Na Výsluní – Kojetická Zastupitelstvu města Neratovice
dne 24. června 2015 předala
Mgr. Alena Prošková

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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GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Přimějí extrémní horka radnici změnit
systém sekání travnatých ploch?
V letošním létě udeřila extrémní až 40°C horka, která i
podle lékařů lidem způsobují zdravotní potíže. Dětem a
starým lidem dokonce doporučují nevycházet ven.
Horko přetrvává až do pozdních nočních hodin v důsledku kumulace tepla v městském
prostředí. Mnozí v těchto podmínkách nemají šanci vůbec
spát.
Města ale mohou přijmout
jistá opatření, která sníží
dopady veder. Rozhodující
roli v tom hraje městská zeleň,
stromy, keře i travnaté plochy.
Trendem je například návrat
od „golfových” trávníků ke
klasickým loukám, což má
navíc pozitivní vliv na zachování hmyzu, hlavně včel a
motýlů důležitých pro opylování rostlin.
Velkou
chybou,
kterou
vidíme v našem městě, je
právě údržba travnatých
ploch. Ta vychází z harmonogramu pravidelných sečí,
jenž například nepřihlíží ani
k momentálnímu počasí ani
ke stavu porostu.
Přitom pro sekání travnatých
ploch
existují
důležitá
pravidla, kdy se například
neseká za vysokých teplot a
po dlouhodobých deštích.
Doporučená je i výška posekaného porostu.
Důsledkem sekání podle
harmonogramu je pak mizení
travnatých ploch nebo jejich
špatný stav. Současné vedení
města tento systém zdědilo,
avšak zatím nenašlo odvahu

tento systém nahradit kvalitní
alternativou.
Sekání
tak
probíhalo
dokonce i době, kdy bylo
dlouhodobé sucho a rtuť
teploměru dosahovala 40 °C
ve stínu. Posekány byly dříve
travnaté plochy mezi paneláky
i na náměstí, které odborníci
doslova definují jako mrtvé.
Je na nich hnědá uschlá tráva,
pár jitrocelů nebo šťovíků.
Na stížnosti občanů i Spolku
občanů Neratovic starostka
Lenka Mrzílková zareagovala
správně a sekání pozastavila.
Rýsuje se naděje, že si problém uvědomuje a zasadí se o
potřebnou změnu systému
sekání.
Useknutím stébla se přeříznou cévy vedoucí vodu z
kořenů, voda se odpaří a
celá rostlina uschne. Proto
je důležité za takových podmínek vůbec nesekat.
Travnatá plocha je pak nejen
nevzhledná, ale také neplní pro
město a jeho obyvatele důležitou termoregulační funkci,
tudíž nepřispívá k ochlazování
a zvlhčování prostředí.
V současné době se sekání
striktně řídí harmonogramem, který je součástí doplňku
smlouvy města s firmou 1.
Polabská, která má na starosti
údržbu města.
Plochy jsou podle harmonogramu rozděleny dle tzv.
důležitosti. Například ty, které
jsou považovány za reprezentativní, jako náměstí, se
mají sekat osmkrát do roka,
pak se četnost sekání snižuje.

Co dál s parkovištěm Na Výsluní?
Ve svých minulých komentářích jsem, stejně jako
nemalý počet dalších občanů,
nastínil, jak potenciální negativní důsledky stavby odstavné
plochy, tak několik možností,
jak parkování v této lokalitě
řešit jinak.
Byl jsem v podstatě vyzván
vypracovat alternativní návrh
a uznávám poněkud zoufale
a marně navrhl dočasně vyjmout prostředky na stavbu
parkoviště z rozpočtu města,
dokud o řešení nedojde k serioznímu jednání na zastupitelstvu.
Dosud se téma parkoviště
mezi zastupiteli příliš nediskutovalo a v postoje kolegů zastupitelů až na výjimky neznám.
V zastupitelstvu proběhla
zatím jen třičtvrtěhodinová
informační schůzka, která byla
skutečně jen informační. Na ní

jsem přednesl názor, že by se
mělo řešení hledat důkladně, a
to s využitím jakési reprezentativní komise zahrnující také
opozici.
Ačkoliv si uvědomuji, že
koalice získala mandát voličů,
dopady stavby parkoviště Na
Výsluní násobně přesahují
jedno volební období, a tak
by mělo být hledáno řešení
na základě širšího konsenzu,
který vznikne vícestranným
politickým jednáním.
Takový způsob hledání
řešení vidím jako konstruktivní a s větší šanci na dobrý
výsledek pro město, než aby
v takto složité věci šlo o pouhý
ideový střet dvou návrhů.
Pokud i radnice bude ochotna jít cestou dohody, bude to
pro Neratovice krok dopředu.
Pavel Šanda

Travnaté plochy v okrajových
částech města se sekají dvakrát
ročně.

Doplněk smlouvy podepisuje starostka už v únoru nebo
březnu, kdy není známo, jaké
bude počasí. Aby bylo možné
reagovat na aktuální počasí a
stav porostu, nelze definovat
dobu sekání s takovým předstihem, rozhodovat by se mělo
několik dní předem.
Je zbytečné stále dokola sekat
plochy, kde už neroste žádná
tráva, jen plevel. Musí se zregenerovat – tj. dosít travním
semenem, hnojit kompostem
a provzdušňovat, ale to je velmi náročná a hlavně drahá
záležitost.
Levnější a vhodnější je
postupně přeměnit vybrané
plochy na klasické louky a
sekat je pouze dvakrát ročně.
V nich lze vysekávat cestičky
pro psy a procházející lidi.
Týkalo by se to míst, kde jsou
stromy a kudy se obvykle
nechodí. Část ploch je vhodné
pokrýt keři, které by pomohly
snížit teplotu rozpáleného
města, tím by sekání odpadlo.
Takové řešení má řadu výhod.
Vedle městu ušetřených peněz
a zlepšení klimatu ve městě,
což v době stále častějšího sucha a extrémních teplot hodně
podstatné, se také uvolní ruce
a finance na jiné oblasti údržby města.
Anna Spěváčková

Pivní speciály
pro měsíc srpen
z regionálních
pivovarů Neumann,
Lobeč, Šedivák.
Sledujte den narážení na
FB Koupák Neratovice.

ŽÁDNÁ KRÁSA TO
SICE NENÍ, ALE MĚSTO
NA TO DOSTALO DOTACI

autor: Vladimír Dvořák
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Třetí vzpomínková kniha lobkovické autorky nám
přibližuje atmosféru 50. - 70. let minulého století
„Život se smál i plakal” je
již třetí autobiografickou
knihou lobkovické autorky Hany Sudové (ročník
1933).

Prvotina „Můj rodný dům“
byla souborem vzpomínek na
život v Lobkovicích od roku
1936. Další kniha „Miluška“
vyprávěla životní osudy autorčiny maminky.
Nová kniha Hany Sudové
se věnuje především jejím
vzpomínkám na období 50. až
70. let 20. století.
Prostřednictvím drobných
příběhů z obyčejného všedního života Hany Sudové,
jejího manžela Andělína
(trumpetisty
Armádního
uměleckého souboru Víta
Nejedlého a později Symfonického orchestru Českého
rozhlasu) jejich dětí, rodiny,
přátel a dalších lidí z okolí se
nám vykreslují reálie a atmosféra této doby.
Některé
historky
jsou
úsměvné, jindy plné smutku,
vždy ale dýchají skutečným
životem. Absence fabulace,
která by nám přinesla skutečné
románové napětí a nečekané
zvraty, je vyvážená opravdo-

vostí a upřímností vyprávění.
Kniha je pochopitelně psána
v ich-formě a rozdělena do
krátkých kapitol nesoucích
jednoduché názvy podle osob
nebo situací, kterým se věnují
(např.: Mirek Kočárník, Byt,
Aerovka, Hanička a Alenka…). Je také doplněna doklady a dobovými fotografiemi
z rodinného archivu autorky.
Příběh
není
vyprávěn
chronologicky, ale epizodicky.
Není vždy zcela jasné, v jakém
časovém údobí se daná příhoda odehrává. Autorka v rámci
jedné kapitoly také často skáče
od jednoho časového období
k druhému a z tématu na téma.
Čtenářovu orientaci v příběhu
to však nijak zvlášť neztěžuje
a v rámci žánru vzpomínkové
knihy působí tento způsob
vyprávění přirozeně.
Ač není Hana Sudová profesionální
autorkou,
její
psaní je přirozeně poutavé a
čtivé. Za velký klad považuji také to, že krom vykreslení
běžného života v 2. polovině
20. století autorka v některých
pasážích okrajově komentuje
i politickou či hospodářskou
situaci tehdejšího Československa. Bez nějakých velkých

ambic o hloubkovou studii
sociopolitické situace socialistického státu, nýbrž z pozice
obyčejného, přirozeně inteligentního, vnímavého a empatického člověka.
Na některých místech by si
kniha možná zasloužila citlivější redakční vedení, perfektně
vycizelovaný sloh však jistě
není ambicí této vzpomínkové
knížky. Možná by i ubíral
vyprávění na jeho autentičnosti. Právě slova autentičnost a
přirozenost podle mě tuto knihu charakterizují nejlépe.
Pro místní čtenáře má pak
kniha Hany Sudové další plus.
Místní reálie nás snadněji do
příběhu vtáhnou. Pamětníci
si vzpomenou na vlastní život v této době, na to jak dříve
vypadaly Neratovice a jejich
okolí. Například moje babička
již projevila o tuto knihu zájem a už se těší, až porovná své
vzpomínky se vzpomínkami
autorky.
Čtenáři, kteří tuto dobu
nepamatují, se pak tímto příjemným způsobem mohou
dozvědět něco o historii svého
okolí a o životě předchozích
generací.
Jakub Horák

Hana Sudová: Život se smál i plakal. Vydal OFTIS Ústí nad Orlicí
2015, 256 stran

Fotbalisté FK Neratovice-Byškovice zaslouženě postoupili
do 2. kola poháru, koncem srpna je čeká pražská Dukla
V sobotu 25. července nastoupil A-tým FK Neratovice-Byškovice na domácí půdě
neratovického městského stadionu k zápasu 1. kola Poháru
Fotbalové asociace ČR proti
mužstvu Sokol Brozany nad
Ohří, když týden předtím
v předkole po remíze 1:1 vyřadil
na penalty Louny.
Hosté si v poslední sezóně
vybojovali postup z divize do
České fotbalové ligy, avšak
v divizních zápasech se neratovickým fotbalistům proti
Brozanům dařilo. Očekával
se tedy zajímavý a vyrovnaný
zápas.
Byli to ale domácí, kdo už
v začátku utkání získal převahu
na hřišti a měl více šancí. A to
ještě mnoha z nich v zárodku
zabránila nová africká akvizice
Brozan Uka Charles, který
svými výkony na pozici stopera
vyčníval nad svými spoluhráči.
V 16. minutě po krásném
centru Ladislava Gazdíka do
pokutového území už domácí
fanoušci viděli vlastní gól, když
obránce Brozan odvracel hlavou těsně vedle vlastní branky.
Ve 23. minutě se se blýskl
brankář Patrik Malina, který

www.neratoviny.cz

zneškodnil nebezpečnou střelu
soupeřova útočníka, který se
řítil sám na branku. Gólman
před dvěma lety přišel do Neratovic z dorostu pražské Slávie.
Následovala umístěná střela
Ladislava Gazdíka ze střední
vzdálenosti, kterou brankář
Brozan konečky prstů vytlačil
na roh.
Z následného rohového kopu
ve 28. minutě se Neratovice
ujaly vedení, když ve skrumáži
do sítě stehnem umístil míč
Pavel Jína. Tento levý obránce
tak stvrdil svůj spolehlivý
výkon i gólově.
Ve 33. minutě zblokovala
obrana hostí střelu Roberta Kokošky a z následného
rohového kopu hlavičkoval
opět Pavel Jína, tentokrát nad
soupeřovu branku.
V poslední minutě 1. poločasu
měly Neratovice velkou šanci,
ale střela Václava Vorasického
mířila těsně nad bránu.
V první půli zápasu měly
Neratovice vcelku jasnou převahu, více šancí, z nichž jednu
proměnily. Akce Brozan byly
sporadické a jalové.
Další rohový kop hned na

začátku druhého poločasu
v 47. minutě Neratovice využily. Mezi brankové tyče mířil
hlavou David Radosta a domácí
vedli 2:0.
Pak ale začali výsledek bránit
a hrálo se více na polovině
domácích, kteří ale dobře
bránili, často ale i za pomocí
faulů.
Všechny přímé kopy, které
prošly na bránu, ale brankář
Patrik Malina kryl.

Bizarní nedovolený zákrok,
i když neúmyslný, se „podařil“
Pavlu Jínovi, když při náběhu
ke svatyni hostí zranil hned dva
hráče. Brankář i obránce hostí
museli být vystřídáni.
Střídalo se i na straně
domácích, když na trávník nastoupili mladí hráči Novotný a
Buzek, na hrotu útoku vystřídal
Jiřího Chrdleho Josef Gabčo
mladší.
V 85. minutě si slabou chvilku

při obranném zákroku vybral
Pavel Jína, když nešikovně
odkopl míč přímo na nohu
soupeře, který tuto nabídnutou
šanci využil.
Brozany sice ještě zvýšily aktivitu ve snaze vyrovnat, ale
domácí postup do dalšího kola
uhájili.
V příštím kole je tak doma
čeká atraktivní soupeř v podobě
prvoligové Dukly Praha.
Pavel Šanda

foto: Zlatuše Hospodárová
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SD výstavou rekapituluje 20 let své činnosti
dokončení ze strany 1

Naopak začátkem roku bývá
i v souvislosti s plesovou sezónou zájem nejmenší, a proto se
vždy snažíme zařadit nějaký
velký tahák. Například koncert Olympiku, Pavla Šporcla
či naposledy Show Jana Krause
a Matěje Rupperta.
Ve Společenském domě
vystupovala řada významných
umělců v různých žánrech.
Z divadelních představení
bych zmínil vystoupení Divadla na Fidlovačce s Eliškou Balzerovou a Tomášem Töpferem
ve hře Přelet nad Kukaččím
hnízdem. Divadlo Kašpar
s Janem Potměšilem v hlavní
roli hry Růže pro Algernon
(ta byla dokonce opakovaná)
a Divadla bez Zábradlí s Karlem Heřmánkem v inscenaci
Hrabalovy Příliš hlučné samoty.
Dále
Divadlo
Komedie,
Klicperova
divadla
z Hradce Králové a především
fenoménu deseti vystoupení
Divadla Járy Cimrmana, na
které s úspěchem navazuje
místní Veslařský ochotnický
spolek.
Těžištěm naší divadelní
nabídky jsou ale vzhledem
k technickým podmínkám
divadla menších forem. Na
malé scéně jsme uvedli celou řadu představení, která
později získala celostátní ohlas
i uznání kritiků.
Ve velkém sále Společenského
domu se odehrály také koncerty se sólisty Národního
divadla
doprovázenými
Pražskými madrigalisty, představení Mozartova Requiem
v provedení herců z divadla Komedie a stočlenného
pěveckého sboru, představení
The Best of Mozart opery Furore tehdejších intendantů
Národního divadla Daniela
Dvořáka a Jiřího Nekvasila.
A z populární hudby?
Z rockové hudby měly ohlas
koncerty kapel jako Tatabojs,
Divoký Bill, Lenka Dusilová,

Psí vojáci či Visací zámek.
Vystupovali zde několikrát
legendární Plastic People of
the Universe, skupina Traband, Švihadlo, Vladimír
Mišík s ETC a na divadelní
pouti i Čechomor.

A jak to bylo s návštěvností?
Byla celkem dobrá, ale paradoxně se vyprodaly spíše
koncerty amatérských kapel
(naposled ZOO 2) nebo hip
hopové akce, které jsme také
několikrát pořádali.
Perličkou byl koncert takové
hvězdy, jakou je Iva Bittová,
kdy nás zachránily dva autobusy francouzských turistů,
kteří se o koncertu dozvěděli
na dovolené v Praze a přijeli
do Neratovic!
U jiných akcí zase hodně
zvyšovali návštěvnost lidé
z okolí Neratovic. Například
návštěvnost Jazzového klubu,
který založil Petr Svoboda,
poněkud utrpěla, když byl
zrušen noční spoj z Neratovic
na Mělník.
Takže na jazz se nechodí?
Z jazzových koncertů vzbuzují největší zájem koncerty Laco
Decziho & Celula New York.
Ty uvádíme ve Velkém sále.
Ostatní se konají v menších
prostorech Jazzklubu.
A co ostatní muzika?
Oblíbené jsou samozřejmě
koncerty Štěpána Raka, houslisty Jaroslava Svěceného a
samozřejmě i dva koncerty
Pavla Šporcla.
Z menšinových žánrů se opakovaně prosazuje Wabi Daněk,
Karel Plíhal, Samson Lenk, Josef Fousek. Nezapomenutelný
byl i jeden z posledních koncertů Zuzany Navarové.
Asi nelze jmenovat vše
významné či zajímavé…
Určitě ne. Za 20 let bylo takových vystoupení mnoho.
Ostatně takové pořady nabízejí prakticky všechna podobná
zařízení v různých městech.
Liší se jen dramaturgií, která je

NERAVÝUKA

jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

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

u nás zaměřená především na
nekomerční pořady s důrazem
na menšinové žánry.
Pokud by se Společenský
dům měl něčím pochlubit, pak
to jsou akce nad rámec programu pořadů, které má kdejaký „kulturák.“ Nejdůležitější
je podle mě nadstavba, kterou
Společenský dům ve městě
nabízí.
O co se jednalo?
Například pořádání divadelních poutí, které se několik let
konaly i pro dospělé v různých
prostorách, například břehu
L a b e v Lobkovicích, které
s
i pak našli studenti pro
pořádání Majálesu, u poutního místa Miluji či v areálu
Základní školy ing. Milana
Plesingera Božinova, dokud
tam nebyl instalován tartanový povrch.
Z této akce se později stala
Divadelní pouť dětem, která
každoročně nabízí přehlídku profesionálních a neratovických divadelních souborů
specializovaných na dětského
diváka. Těší nás, že se k akci
připojují neratovické spolky a
dětské organizace.
Dále mohu uvést filmové
poutě. Byly to takové čtyři
pokusy zavést v Neratovicích
filmový festival. Přes velmi
omezené finanční možnosti se
povedlo udělat unikátní věci.
První ročník nabídl retrospektivu významných českých
režisérů od vzniku Československa do současnosti. Objevila
se tam jména jako Wasserman,
Inneman, Vávra, Jasný, Jireč,
Kachyňa, Forman, Menzel,
Passer, Chytilová. K festivalu
vznikla i kniha o tvorbě Jiřího
Menzela.
Druhý ročník byl zaměřen na
filmy, které produkoval Čestmír Kopecký pro Českou televizi a které obvykle získávaly
České lvy. Čestmír Kopecký
nechyběl jako host zahájení
tohoto divácky nejúspěšnějšího ročníku.
Třetí ročník byl zaměřen na

sci-fi a v jeho rámci se konalo setkání fanoušků sci-fi z
Česka i Slovenska. Promítaly
se unikátní filmy jako Tarkovského Stalker, který v té
době už nebyl v distribuci.
Tohoto ročníku se zúčastnil i
spisovatel Ondřej Neff. Čtvrtý
ročník byl pak přehlídkou
filmů Tomáše Vorla s jeho přímou účastí.
Tento festival nepokračuje jen z důvodů našich
omezených
finančních
možností. Doba, kdy nám
například Jan Svěrák či Čestmír Kopecký poskytli filmy za
symbolickou cenu, je bohužel
pryč. Dnes je vše v rukou distribučních společností, které
nemají zájem na malých festivalech bez účasti nadnárodních firem.
Co bys považoval za největší
přínos?
Určitě bych zdůraznil akce,
které
Společenský
dům
pořádal pro město. Nejvýznam-nější byly určitě akce

k výročí města v roce 1997 a
v roce 2007 a snad se s ohlasem
setká i ta následující 12. a 13.
září na náměstí Republiky.
A jaký bonbónek nás čeká
v budoucnosti?
Sám se velice těším na vystoupení Vladimíra Mišíka
s ETC 17. listopadu. Mišík měl
úžasný koncert na festivalu
Colours of Ostrava. Na druhém
největším pódiu zpíval hned
po vystoupení Björk a prostor
zcela zaplnily dva tisíce nadšených posluchačů.
Také si nenechte ujít
americko-česko-slovenskou
kapelu Linwood Taylor Trio.
Afroameričan Taylor vychází
z bluesových legend, jako jsou
Albert King, Muddy Waters,
Freddy King a v neposlední
řadě vám svým osobitým kytarovým projevem připomene
Jimiho Hendrixe. Koncert se
koná 9. listopadu v jazzovém
klubu.
Děkujeme za rozhovor.

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
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DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

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.

Ve sporu s investorem by vedení
města mělo hájit
občany

narychlo svolaném jednání
na stavebním odboru nám
bylo vysvětleno, že vzhledem
k většímu počtu účastníků
řízení se neprovádí jiné vyrozumění.
Jaký problém by bylo poslat majitelům sousedních
osmi domů dopis se souhrnnou informací? V každém
případě se domnívám, že by
takovéto informace sdělovat
mělo být úkolem tisku placeného městem, aby obyvatelé
měli možnost se seznámit se
záměrem a ještě před zahájením legislativních procesů
bylo možné jednat.
Každá stavba nějak ovlivní
své okolí. Mnoha požadavkům
samozřejmě vyhovět nelze, ale
některé věci by určitě změnit
šlo, aniž by to poškozovalo
záměr investora.
Pokud investor má však jediný cíl, vydělat co nejvíce bez
jakýchkoliv ohledů, pak ale
lidé nutně potřebují pomoc ze
strany radnice.
Není v možnostech občanů
znát a sledovat veškeré možné
normy, které by bylo možné
použít k jejich ochraně. Po
prostudování
konkrétních
materiálů mám dojem, že
jednotlivé odbory vydávají
souhlasná stanoviska jen na
konkrétní věc bez vzájemného
obeznámení.
Odbor životního prostředí
vydal souhlas za předpokladu, že žádné stávající stromy
nebudou poškozeny. V projektu jsou ale zakreslené přípojky
přímo pod kořeny stromů.
Jak je možné, že odbor
dopravy řeší jen schválení
výstavby nové ulice a její napojení na stávající komunikaci, ale vůbec se nevyjadřuje
k problematice té stávající,
která je úzká, úhel zabočení

V Lobkovicích připravuje investor, zastupovaný velkou realitní kanceláří, v areálu bazaru bývalé Mototechny stavbu
inženýrských sítí pro plánovaných deset rodinných domů,
včetně nové ulice napojené na
stávající ulici Za Drahou.
Háček je v tom, že pozemky
jsou ve svahu, v horní části
s pevným podložím. Již od
dob hospodaření bývalého socialistického podniku jsou zde
problémy při déletrvajících
nebo intenzivnějších deštích
se stékající vodou, která si najde jedinou možnou cestu přes
pozemky nejníže položených
nemovitostí.
Povrchová kanalizace ale
vzhledem k poměrně malému
spádu a průřezu není schopna
při větším množství vody plnit
svou funkci.
Jak vyplynulo z dosavadních
jednání na stavebním odboru
Městského úřadu, tak všechny
legislativní požadavky dodržuje. Přesto, tak jako ostatní
sousedé, spokojen nejsem.
Zatímco
investor
se
zkušenostmi z obdobných akcí
a právníky v pozadí dokáže
najít každou legislativní skulinu ve svůj prospěch, tak běžní
obyvatelé tuto možnost nemají.
Vždy jsem se domníval, že
všichni představitelé města a
jimi řízení úředníci hájí zájmy
především současných obyvatel města, kterými byli zvoleni.
Už to, že se lidé dozvědí
o plánované lokálně významné výstavbě jen z úřední desky, mi nepřijde v pořádku. Při

křižovatky neumožňuje bez
opakovaného najíždění vjezd
dlouhých nákladních automobilů a jejich tlak s vysokou pravděpodobností poškodí starou
srážkovou kanalizaci a určitě
zničí povrch vozovky, která
na tyto hmotnosti ani nebyla
stavěna?
Ulice je až do poloviny vozovky v majetku majitelů
současných nemovitostí, a tak
nikdy nebude možné dostat
dotaci na její obnovu a ani
budoucí vedení města zřejmě
nebude ochotno financovat
stavbu, která je z poloviny na
soukromých pozemcích.
Investor zřídí nové přípojky
na hranice budoucích parcel a
rozprodá je. Tím velmi zhodnotí vložené prostředky. Dodavatelé staveb jednotlivých
stavebníků rozjezdí stávající
komunikaci. A co dál?
Automobilů bude projíždět
více než dvojnásobek, kdy
bude problematické vyhýbání
i osobních aut. Přitom určité
řešení možné je.
Ulice Za Drahou pokračuje
také ostatní komunikací dále
na další železniční přejezd a
je také v držení soukromého
majitele. Je však leta neužívaná
a neudržovaná. Ale nevede
pod ní žádná kanalizace, ani
povrch, který by mohl utrpět
újmu.
Představitelé města umožní
bez dalších požadavků zřídit
věcná břemena na výstavbu inženýrských sítí pod městskými
pozemky. Nechápu, proč s tím
nebyli seznámeni zastupitelé.
Myslím, že by město jako
řádný hospodář mělo klást
podmínku a výměnou požadovat obnovení povrchu
vozovky v celé šíři, zakázat
vjezd nákladních aut, a tím
přimět investora jednat a na
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své náklady obnovit objízdnou trasu, která i později bude
sloužit svému účelu, zejména
možnému zásahu hasičů.
Dále by město mělo požadovat po investorovi vybudování
opatření pro zmírnění škod
po intenzivnějších deštích. Po
rozprodeji na jednotlivé parcely již vznikne problém, který
bude těžko řešitelný.
Odporu investora rozumím,
projekt by se tím zdržel a
navrhované „protipovodňové“
řešení zabere minimálně jednu stavební parcelu, čímž sníží
jeho zisk.
Čí zájmy hájí lidé na radnici?
Pevně věřím, že svých voličů.
Mělo by tak být především
jejich úkolem co nejdříve informovat občany, zastupovat
zájmy občanů, zprostředkovat
jednání s investory za přítomnosti odborníků na danou
problematiku placených z rozpočtu města.
Možná by nebylo od věci
předem zpracovat stanoviska
budoucích omezení pro volné lokality územním plánem
určené k zástavbě. Tím by
s nimi mohl investor počítat
již při přípravě projektu.
Považuji za povinnost také
uvést, že mi dotyčný úředník
věnoval nemálo času a bez
námitek mi bylo umožněno
nahlížet do příslušných materiálů.
Na vás, občanech je, zajímat
se o dění ve svém okolí, vzájemně se podporovat. Ta podpora může být velmi účinná
i zprostředkováním kontaktu
na odborníka z okruhu svých
bližních. Nikdo si nemůžete
být nikdy jistý, že obdobný
problém nenastane i ve vašem
okolí.
Do jednání ohledně této
lokality jsem se pustil i proto, že jako jeden z mnoha
spolumajitelů poloviny ulice
Za Drahou mám přístup ke
všem materiálům, zároveň
však bydlím na opačném konci od připravované výstavby a
srážkové vody z dané lokality
se mne vzhledem ke spádovým
poměrům také takřka netýkají.
Nemám tedy žádný podstatný důvod být vůči investorovi
zaujatý. Považuji to také za
svou povinnost, protože nikdy
si nemohu být jist, kdy budu
potřebovat sám podporu a pomoc svých sousedů.
Rostislav Vebr, Lobkovice

Vyměním byt 1+1 (cca
40m2) po celkové rekonstrukci. Byt se nachází
v Neratovicích v ulici
Na Výsluní. Za byt 3+1
v blízké lokalitě s doplatkem. Tel. 731 582 015.
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Tajenka červnové osmisměrky byla: V srpnu bude třetí ročník
letní společné koupele mít program i pro děti.
Dvě vstupenky na rockový festival Letní společná koupel,
který se uskuteční v sobotu 22. srpna v areálu Letního kina
Neratovice, získává Pavla Šimáčková.
Osmisměrka: V
této
osmisměrce
najdete
názvy 20 ulic v Lobkovicích. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch, kdo zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz do
konce srpna, vylosujeme výherce.

Losování proběhne 4. září na zámku Lobkovice na hudebním
večeru u příležitosti vernisáže výstavy obrazů Hany Sudové a
křtu její nové knihy Život se smál i plakal. Právě tuto knihu
získá výherce letní osmisměrky, když se losování se ujme přímo
autorka knihy.

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?
Výstavy

čtvrtek 20. srpna

Společenský dům
Zpět v čase s kočárky (do 15. září)
20 let Společenského domu Neratovice (18. sprna - 15. září)
Zámek Lobkovice
Výstava výtvarného ateliéru
Základní umělecké školy Neratovice (do 31. srpna)
Výstava obrazů Hany Sudové (od
4. září )

14:00 Dům kněžny Emmy
Bc. Z. Kodeš – komponované
hudební odpoledne - poslech hudby a ukázky tance
20:00 Městské kino
Fantastická čtyřka
americké akční sci-fi, 120 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Kobry a užovky (film)
22:00 Oskar - DJ Floppy

středa 5. srpna
21:00 Beach Park Mlékojedy
Forbidden Fruit (DJs)
22:00 Oskar - DJ Floppy

čtvrtek 6. srpna
21:00 Beach Park Mlékojedy
Láska na kari (film)
22:00 Oskar - DJ Floppy

pátek 7. srpna
21:00 Beach Park Mlékojedy
CHRISMAX w. Chris Sadler
Chris Sadler, DJ Paco, Raju, 50Kč
22:00 Oskar - DJ Floppy

sobota 8.srpna
10:30 Beach Park Mlékojedy
2. ročník Triatlonu
21:00 Beach Park Mlékojedy
MikkimM & Dave Trumpeteer
koncert, 50 Kč
22:00 Oskar - DJ Floppy

neděle 9. srpna
17:00 Městský stadion
FK Neratovice - Byškovice A - FK
Meteor Praha VIII

středa 12. srpna

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

22:00 Oskar - DJ Floppy

čtvrtek 13. srpna
14:00 Dům kněžny Emmy
Pražský komorní orchestr Mgr.
Václava Vomáčky - swingové
melodie
20:00 Městské kino
Mission Impossible - národ grázlů
akční thriller USA, 120 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Lovci hlav (film)
22:00 Oskar - DJ Floppy

pátek 14. srpna
20:00 Městské kino
Mission Impossible - národ grázlů
akční thriller USA, 120 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Na stojáka! (100 Kč)
22:00 Oskar - DJ Floppy

sobota 15. srpna
10:15 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš A - Souđ
17:00 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš B - Vojkovice
21:00 Beach Park Mlékojedy
Electro Swing Night (50 Kč)
22:00 Oskar - DJ Floppy

pondělí 17. srpna
20:00 Městské kino
Vykolejená
americká komedie, 120 Kč

úterý 18. srpna
20:00 Městské kino
Vykolejená
americká komedie, 120 Kč

středa 19. srpna
20:00 Městské kino
Fantastická čtyřka
americké akční sci-fi, 120 Kč
22:00 Oskar - DJ Floppy

pátek 21. srpna
21:00 Beach Park Mlékojedy
DNB Night (50 Kč)
22:00 Oskar - DJ Floppy

sobota 22. srpna
Beach Park Mlékojedy
Veteráni na pláži
sraz veteránů, zdarma
9:30 (fotbal) FK Neratovice Byškovice U15 - Sedlčany
17:00 Letní kino
Letní společná koupel
NNZ, Sox in the box, Hanuman,
Hard to Frame, Eddie Vedder (Pearl
Jam) Tribute, Lola běží, Pedro
Zakatchku. Vstupné 130 Kč. Děti do
12 let zdarma
22:00 Oskar - DJ Floppy

neděle 23. srpna
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
TJ Start Mlékojedy - Chvatěruby
17:00 FK Neratovice - Byškovice A Litvínov
17:00 Městské kino
Malý dráček
německý animovaný film, 100 Kč

pondělí 24. srpna
20:00 Městské kino
Nenasytná Tyffani
česká hororová komedie, 110 Kč

úterý 25. srpna
20:00 Městské kino
Méďa 2 (americká komedie, 110 Kč)

středa 26. srpna

17:00 Městské kino
Pixely (3D)
film USA, 155 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Bang! W. Funky Machine (50 Kč)
22:00 Oskar - DJ Floppy

neděle 30. srpna
10:30 Dům kněžny Emmy
Varhanní koncert v kapli DKE
MUDr. Martina Vimra
15:00 Městské kino
V hlavě (3D)
animovaný film USA, 130 Kč
17:00 Městské kino
Pixely (film USA, 120 Kč)

pondělí 31. srpna
15:00 Městské kino
Mimoni
americká animovaná komedie
115 Kč / děti 90 Kč
17:00 Městské kino
V hlavě
animovaný film USA, 100 Kč

pátek 4. září
19:00 Zámek Lobkovice
Křest knihy Hany Sudové Života
se smál i plakal, vernisáž výstavy
obrazů
22:00 Oskar
DJ Patrik Rokl - Fain Party

sobota 5. září
20:30 Zámek Lobkovice
Bílá paní Avenelská
divadlo, 100 Kč dospělí, děti a
senioři 60 Kč
22:00 Oskar
DJ Brngy & DJ Floppy - Oldies
Party Night

neděle 6. září
10:15 hřiště Mlékojedy (fotbal)
TJ Start Mlékojedy - Nelahozeves
17:00 Městský stadion
FK Neratovice-Byškovice A Vilémov

20:00 Městské kino
Papírová města
americký romantický film, 110 Kč
22:00 Oskar - DJ Floppy

pátek 11. září

čtvrtek 27. srpna

náměstí Republiky
NERATOVICKÝ SALON 2015
16:00 dětské odpoledne
19:00 - 24:00 taneční zábava pod
širým nebem
10:15 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš A - Úvaly
16:30 hřiště Lobkovice (fotbal)
FC Lobkovice - Chvatěruby
17:00 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš B - Dolany
17:00 hřiště Byškovice (fotbal)
FK Neratovice-Byškovice B - Byšice
22:00 Oskar - Dj Revis - The Neverending Story 80´ & 90´, Jiří Počta
(Kaleidoskop I Karlovy Lázně)

20:00 Městské kino
Hitman: Agent 47
americké akční sci-fi, 110 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Funny Games (film)
22:00 Oskar - DJ Floppy

pátek 28. srpna
15:00 Městské kino
Mimoni (3D)
americká animovaná komedie
130 Kč / děti 110 Kč
21:00 Beach Park Mlékojedy
Creative On The Beach w. DJ Subgate (50 Kč)
22:00 Oskar - DJ Floppy

sobota 29. srpna
10:15 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš A - Český Brod
15:00 Městské kino
Uuups! Noze zdrhnul!
animovaný film SRN, Lucembursko,
Velká Británie, 110 Kč
17:00 hřiště Libiš (fotbal)
FC Libiš B - Vehlovice
17:00 hřiště Lobkovice (fotbal)
FC Lobkovice - Čechie Kralupy
17:00 hřiště Byškovice (fotbal)
FK Neratovice-Byškovice B - Dolní
Bousov

22:00 Oskar Dj Revis, Chris Sadler
@ Nerasession

sobota 12. září

neděle 13. září
náměstí Republiky
NERATOVICKÝ SALON 2015
10:00 Junior Band ZUŠ
11:15 Roxton
11:45 Přehlídka veteránů
12:30 Průjezd veteránů městem
13:00 Claymore
14:30 Petr Píša a Zatrestband
16:00 Burma Jones
17:30 Václav Neckář a Bacily
19:00 Děda Mládek Ilegal Band
20:30 Buty
22:00 Ohňostroj
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190 00 Praha 9. Náklad: 7 500 kusů. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Neoznačené materiály jsou redakční. Evidenční číslo: MK ČR E 21870.
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Zámek Lobkovice ožije v srpnu a v září řadou akcí
Spolek Lobkovice, o. s.
ve spolupráci s dalšími připravil na srpen a září řadu akcí
na Lobkovickém zámku.
Už nyní probíhá Výstava
výtvarného ateliéru Základní
umělecké školy Neratovice,
která potrvá až do konce srpna.

Křest knihy Hany
Sudové
Pátek 4. září bude od 19 hodin ve znamení Křestu knihy
Hany Sudové „Život se smál i
plakal.”
Křest bude spojen s výstavou
obrazů Hany Sudové, ale také s
hudebním vystoupením.
Swingové evergreeny zazpívá
Alena Přibylová za doprovodu
své kapely Longhairs.
Autorka Hana Sudová bude

samozřejmě své knihy také
podepisovat.

Divadelní Bílá paní
Den na to, tedy v sobotu
5. září, bude nádvoří zámku
zasvěceno divadlu.
Představení „Bílá paní
Avenelská“ uvede divadelní
soubor Esence.
Romantický i komický
příběh ze Skotska bude doprovázen živou hudbou.
Milostný příběh se šťastným
koncem nabízí i tajemno, zejména pro dětské diváky.
Představení má za sebou
třicítku úspěšných uvedení,
například na hradě Rožmberku nebo v klášterní zahradě
ve Vyšším Brodě.
Lobkovičáci akci pořádají ve
spolupráci se Společenským

WOOD STORE

Mělnická 109
Bořanovice/Líbeznice

Obkladové palubky
Podlahové palubky
Srubové palubky
Hoblovaná prkna / plotovky

Na výstavu obrazů Hany Sudové pak od 15. září do konce
října naváže Výstava prací dětí
Lesní mateřské školy Dubínek.

Vernisáž bude mít 15. září od
16 hodin.
Na listopad pak Lobkovičtí
chystají výstavu dřevořezeb
Milana Jochacyho.
Pavel Šanda

Postižená oblast: Experimenty se zvuky i emocemi
Ač se koncerty v neratovické
nádražní hospodě obvykle
netěší velkému zájmu neratovického publika, vystupovala
zde již řada zajímavých hudebních formací z oblasti alternativního rocku.
Koncerty obvykle negativně poznamenává ozvučení a
akustika prostoru.
V sobotu 25. srpna zde však
vystoupila mělnická Postižená
oblast, která svým koncertem
vyčnívala nad ostatními interprety.

Posluchačům nabídla to, co
v oblasti rockové hudby obecně
chybí, totiž originalitu.
Klasické nástrojové složení
kytara, basa, bicí doplnil sampler, klávesy i fagot.
Pestrá až odvážná rytmika
patří nepochybně mezi silné
stránky kapely. Charismatický
zpěvák Filip Jakš se zpěvu jako
takovému věnuje poměrně
málo. Své hlasivky umně
využívá k všemožným projevům
od broukání, přes tichou recitaci či dramatické „zaříkávání

hadů” až po nezřízený řev.
V písních z nové desky kapely
Rubato se navíc snoubí hudební a zvukové experimentování
a táhlé tóny fagotu s klasičtější
písňovou strukturou.
Má tak šanci oslovit i fanoušky
mimo úzký okruh fajnšmekrů
tohoto menšinového žánru.
Kapela by si určitě zasloužila
dotáhnout své vystoupení včetně “choreografie” své pódiové
přítomnosti. I tak mě koncert
nadchl.
Pavel Šanda

FK Neratovice-Byškovice : Dukla Praha
FK

DŘEVĚNÉ TERASY, HRANOLY
-

Výstavy

předpokládaný termín: 25. srpna

LEVNÉ PALUBKY
-

domem.
Tam lze také zakoupit vstupenky v předprodeji za 70 Kč
(pro děti za 30 Kč), na místě
pak za 100 Kč.

Terasy - modřín sibiřský
Terasy - termojasan
Podkladové hranoly
KVH hranoly

NERATOVICE - BYŠKOVICE s.r.o.

Přijďte fandit neratovickým fotbalistům
na utkání 2. kola Poháru FAČR

FOTBALOVÝ KLUB

pro aktuální informace sledujte Neratoviny
nebo facebookovu stránku FK Neratovice-Byškovice

TRUHLÁŘSKÉ ŘEZIVO

Barryho pizzerie

- Sušené řezivo
- Hraněné a hoblované řezivo

pravá italská pizza s čerstvými originálními ingrediencemi

+420 731 025 902

www.palubky-rezivo.eu

rezervace: 773 020 121

út - pá: 17:00 – 23:00, so: 11:00 – 23:00
nekuřácká restaurace, venkovní posezení
Vchod ze zadní strany samoobsluhy Anita na Benešovce

R
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E-SHOP

www.barryho-pizzerie.cz

Sbíre jte naše sma jlík y
a desátou pizzu dostanete zdar ma

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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