NERATOVINY
NEZÁVISLÝ MĚSÍČNÍK PRO NERATOVICE

ZÁŘÍ 2015 — 8. ČÍSLO

Zbyšek Petržílek
trenér karate
rozhovor na str. 4

Historická četnická stanice Lobkovice pátrá, radí, informuje

,,Letos v únoru na schůzi
našeho občanského sdružení
[Lobkovice, o.s.] paní Smetanová, správkyně lobkovického
majetku, nabídla hájovnu
k pronájmu za symbolický nájem a za údržbu. Nechal jsem
si chvíli na rozmyšlenou a poté
se rozhodl spojit příjemné
s užitečným. Rodina získá
zahrádku a já místo k realizaci
svého koníčku.
Na vlastní náklady jsem se
pustil do úklidu pozemku
a do základních oprav budovy.
V rámci toho jsem si osvojil základy zednických prací
štukování, malování, lepení
dlaždic.
Stanice má předsíň, v levé
místnosti je služebna a v zadním pokoji se v budoucnu zařídí
ubikace mužstva. Inspirací
pro mne byla četnická stanice
v Klatovech.

Tam je expozice v jedné
místnosti policejního ředitelství, zatímco zde je k dispozici celá budova a pozemek se
skálou. Stanice bude střídat tři
podoby.
Pokud návštěvník uvidí na
stožáru vlát rakousko-uherskou vlajku, na zdi budovy
ceduli s rakouskou orlicí a na
služebně portrét císaře pána, je
jasné, že se jedná o období let
1900-1918.
Kdo to nepozná, bude zavřen
do šatlavy zřízené ve sklepě.
Druhá tvář bude prvorepubliková, jakoby vystřižená
z Četnických humoresek.
A do třetice se bývalá hájovna změní na velitelství stanice
Sboru národní bezpečnosti
z roku 1946, období majora
Zemana. A opět na stožáru
vlajka, na zdi odpovídající
cedule a na služebně portrét
prezidenta Beneše.
Ke každému období vlastním odpovídající uniformu
i výzbroj a výstroj ze svých
sbírek.
Doufám, že se stanice stane
místem, kam se budou sjíždět
kamarádi z vojenských a policejních historických klubů,

Neratovice si oblíbily
písničkáře Pavla Dobeše
Neratovice
si
oblíbily
písničkáře Pavla Dobeše a
Pavel Dobeš si oblíbil Neratovice, dalo by se říci. Opět po
roce je zde totiž další koncert
frýdlantského
písničkáře,
spojovaného především se
slovy Ostrava a Porta. Tam
autor vtipných melodických
popěvků dosáhl největšího
uznání.
Pavel Dobeš je ojedinělým
zjevem naší folkové scény.
Jeho chlapský zpěv se tolik liší
od ukňouraných projevů nejmladší generace písničkářů,
až je s podivem, že stále
vyprodává koncertní pódia.
Je to asi tím, že jeho písničky
jsou nadčasové, nepoplatné
dešti ani době. Nejsou určeny
intelektuálům ani paničkám,
jsou zkrátka z kraje drsných
bardů, z Ostravska.

foto: Luděk Kovář,
Wikimedia Commons
Pavel Dobeš vystoupí v Jazzovém klubu Společenského
domu ve čtvrtek 8. října od
osmé hodiny večerní. Vstupné
v předprodeji je 150 Kč, v den
koncertu již 180 Kč.
-red-

a kde se budou konat různé
akce.
V předběžném jednání je
příprava setkání historických
policejních vozidel, které by se
mělo konat v dubnu příštího
roku.
Plánuji ještě čtvrtou podobu
stanice z let 1968-1989 Oddělení veřejné bezpečnosti.
Přijít na služebnu bude
možné pouze o víkendech a
to nepravidelně. Návštěvu lze
domluvit telefonicky na tel.
602 619 710.
Jinak doporučuji jít na
procházku do Lobkovic. Spatříte-li na stožáru vlát vlajku,
jsem ve službě a rád vás provedu.“
Hlášení pana štábníhostrážmistra Romana
Dvořáka zaznamenal
Pavel Přemysl Šanda

foto: Petr Růžička

Neratovická medailistka ze speciální
olympiády se setkala i s Michelle Obamovou
Třicetiletá Eva Procházková přivezla do Neratovic bronzovou medaili ze
Speciální olympiády, která
se konala od 25. července
do 2. srpna v americkém
Los Angeles. Mezi mentálně postiženými sportovci
si ji vysloužila v plavecké
soutěži, konkrétně v disciplíně 100 metrů volným
způsobem.

Na základní škole Eva začala
s plaváním paradoxně proto,
že to byl jediný oddíl, který ji
neodmítl kvůli jejímu mentálnímu postižení. K tomuto
sportu se vrátila po zhruba čtyřleté přestávce před
necelými deseti lety, kdy v
Neratovicích vzniklo občanské
sdružení Pojďte dál.
To si dalo za cíl pomoci
mentálně postiženým k zařazení se do normálního života.
Sdružení provozuje kavárnu
Pojďme dál v Kojetické ulici,
kde mentálně postižení pracují, ale má také sportovní klub.
V začátcích šest klientů
občanského sdružení dojíždělo za sportem do Prahy. Do Neratovického bazénu přesídlili před šesti

lety. Mezitím se začali vedle
plavání věnovat i lyžování,
v němž také sklízejí úspěchy.
Ani pro Evu Procházkovou
není letošní olympijský bronz
prvním velkým úspěchem.
Bronzovou medaili si přivezla
už před čtyřmi lety ze Speciální olympiády v Aténách.
Úspěch v Los Angeles jí mimo
jiné umožnil stát se jedinou
obyvatelkou Neratovic, která
se setkala s (nejen v zámoří)
velmi populární první dámou Spojených států Michelle
Obamovou.
Ještě důležitější však je, že
šestice mentálně postižených
díky sportu a práci v kavárně
vytvořila dobrou partu přátel.
Pavel Šanda
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eL´BUNDA
nám.Republiky 997

JEANS
ZA PŮL MANIE
2 ks za cenu 1 ks

Potřebujete shodit vánoční kila?

HIS – MUSTANG – CROSS – BIG REY…

Začátkem září získaly
Lobkovice nezvyklou turistickou atrakci. Fanoušek
vojenské a policejní historie Roman Dvořák otevřel
historickou četnickou stanici. Jak k tomu došlo, nám
podá hlášení sám pan štábní strážmistr:

Od ledna Vás zveme do našeho studia v nových moderních prostorách,
kde Vám pomůžeme zdokonalit Vaší postavu.
Zaměřujeme se na obnovu kondice, tvarování postavy, odbourávání celulitidy
a hubnutí za pomocí speciálních strojů.
Cvičení jsou vhodná pro klientky jakéhokoliv věku a to i s minimální fyzickou zdatností.

více
777 225že956
Přijďte
sena
přesvědčit,
i cvičení může být příjemné.
www.studiobailando.cz

999,-

Najdete
nás na studiobailando
adrese 28.října 1352, 1.patro, Neratovice, mobil 777 225 955, www.s
facebook:
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Pozvání na rande aneb Manželské večery
Pokud chcete udělat něco
pro své manželství, váš
partnerský vztah, pokud
chcete na vztahu pracovat, udělejte si čas a pojďte znovu na rande. Tak
je
koncipován
kurz
„Manželské večery.“

Nebude to žádná skupinová
terapie, ale 11 stolků pro dva,
kdy v příjemné atmosféře
u svíčky povečeříte, jako kdybyste znovu měli rande. Však
všichni známe věky osvědčené
moudro, že láska prochází žaludkem.
Po výborné večeři následuje krátká praktická promluva na jedno z témat kurzu.
V soukromí prodiskutuje dvo-

jice několik otázek z příručky.
Skupinová
diskuse
není
součástí kurzu, o svém vztahu
nemusí nikdo nic říkat.
Témata osmi večerů nesou
názvy: Vybudovat pevné základy; Umění komunikace; Řešení
konfliktů; Síla odpuštění;
Rodiče a rodiče partnera; Dobrý sex; Láska v akci.
Kurz je nevýdělečný, platí se
osm teplých večeří se zákuskem a příručka, celkem 1 200
Kč na osobu. Díky grantu města Neratovice může kdokoli podat žádost o finanční podporu.
Večery v restauraci Oskar
proběhnou v termínech od 17.
září do 3. prosince, vždy od
18:45 do 21:15.

Kurz
původně
vznikl
v prostředí britské anglikánské
církve a v současné době se
pořádá ve 120 zemích, 40 jazycích a více než 6 500 místech po
světě. V ČR jimi prošlo přes 3
000 párů.

su v Bášti. 1. srpna v 15:55
zasahovali neratovičtí dobráci
spolu s jednotkami ze širokého
okolí u požáru lesa na Kopě.
V pondělí 3. 8. v 19 hodin
hořel travní porost u vlakové
zastávky Neratovice město.
K dalšímu požáru strniště
došlo v úterý 4. 8. dopoledne
v Bášti.

Celý večer a noc až do 10
hodiny dopolední trvalo
hašení požáru lesa v Branžeži,
takže neratovická jednotka
byla nasazena až u Mnichova
Hradiště.
Další hořící travní porost u
tratě Tišice–Všetaty donutil
hasiče k výjezdu 6. srpna.
V sobotu 8. 8. hasili hned

Je vhodný jak pro páry, které
řeší problémy, tak pro páry,
které prostě jen chtějí dále rozvíjet svůj hezký vztah, pro páry
manželské i partnerské, věřící i
nevěřící.
Více informací získáte na
tomas.grohman@gmail.com,
tel. 603 86 87 98 nebo webu
www.manzelskevecery.cz.
Srdečně zvou
Tomáš a Hanka Grohmanovi

Mistrovství republiky v kuličkách
bude 19. září v Neratovicích
V sobotu 19. září se na antukovém hřišti u tenisové haly
bude od rána rojit neobvyklé
množství lidí, vesměs sehnutých nad důlkem v zemi. To
hrají kuličky.
Pokud si vzpomínáte na
dětské zápasy o hliněnky, jak
jste chodili domů s plnými
kapsami – pokud jste byli
dobří, tak vězte, že toto je
sport, a co uvidíte, přijdete-li
se podívat, to je Mistrovství
republiky dvojic.
Kuličkový turnaj podle
pravidel přinesl do Neratovic
asi před deseti lety Karel Fáber,
první kazatel Církve bratrské
v našem městě.

Nadšený kuličkář chtěl
původně zabavit děti z církve
a ze sídliště, ale jakmile turnaj
přihlásil, začali jezdit i dospělí
hráči, a od počátku se tu tedy
hraje v obou kategoriích – děti
i dospělí.
Turnajů bývá u nás pravidelně pět za rok a místo pro ně
máme na bývalém kurtu u tenisové haly, který nám tenisový
klub laskavě propůjčil.
Je to výborné hřiště, a tak
se tu bude poprvé konat toto
Mistrovství.
Diváci i zvědavci jsou vítáni,
a třeba se mezi vámi najdou
noví hráči.
Olin Kadlec

Kvůli extrémnímu suchu měli dobrovolní hasiči o prázdninách hodně práce
Série požárů trávy začala 9. července v Libiši,
pokračovala na druhý den
v Kojeticích a vyvrcholila
hořícím hektarem strniště
v Předboji v sobotu 18. července.
28. červen devět minut po
půlnoci je hlášen požár návě-

Hledáme své předky na Mělnicku
Hledání předků bude
účelem setkání nejen
amatérských genealogů ve
čtvrtek 24. září v Malém
sále Společenského domu.
Součástí
besedy
bude
rodopisná přednáška ing.
Lubomíra Nového s dataprojekcí, na které se dozvíte, jak
sestavit svůj rodokmen.
Pro někoho může být beseda
začátkem putování za svými
předky, pro jiného příležitost

vyměnit si cenné zkušenosti se
sbíráním údajů a sestavováním
rodokmenů, stejně jako najít
spojnice s rodokmeny dalších
návštěvníků besedy.
Předkové ing. Nového navíc
pocházejí i z okolí Neratovic, takže je toho hodně, co ví o místních rodokmenech a o co se s návštěvníky besedy může podělit.
Vstupné na besedu je jen
20 Kč a začíná se v 18:30.
Pavel Šanda

dvakrát v Libiši – požár lampy
veřejného osvětlení a hořící
hromadu dřeva.
Do areálu bývalého cukrovaru v Kostelci nad Labem vyjela
jednotka 13. 8. po desáté večer
opět k požáru trávy.

V podvečer 14. srpna hořelo
pole v Ovčárech. A to byl poslední výjezd v období prázdnin, které ovšem pro hasiče
rozhodně prázdninové nebyly.
Jaroslav Rajchl

Napište nám své nápady
ohledně parkování na sídlišti

Minulé číslo Neratovin otisklo
návrhy Sousedské iniciativy Na
Výsluní – Kojetická na zvýšení
počtu parkovacích míst nikoli
stavbou odstavné plochy na poli
za sídlištěm, ale řadou reálných
variantních řešení.
Odpověď MěÚ většinu návrhů
prakticky zamítla, ale neformální sousedské uskupení své
původní návrhy opřelo o detailnější technické argumenty.

bu parkovacího domu na větší
části plochy placeného parkoviště u prodejny Tesco, jednání
se společnostmi ČEZ a VKM o
podmínkách stavby odstavné
plochy pro osobní vozy za
garážemi na Kojetické, dočasné
přemalování a povolení podélného stání na části chodníku
podél bloku 1056 – 1064 a přemalování šikmých stání podél
oddělovacího pruhu se zelení.

Navrhuje např. využití nově
vzniklé plochy po zbourané trafostanici u křižovatky ulic Na
Výsluní a 17. listopadu, výstav-

parkovani@neratoviny.cz

Přispějte i Vy svými nápady a
alternativami řešení parkování
v Neratovicích.

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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Sousedské zahradničení mezi paneláky

Možná jste si všimli, že
před některými vchody
panelových domů vznikají tu a tam malé sousedské
předzahrádky nebo alespoň
občas někde nový kousek
záhonku. Chcete i vy chodit
domů s úsměvem a radostí
z rozkvetlé krásy? Jak na to?
Nejprve je potřeba “skousnout” pět minut byrokracie, protože pozemky podél
„našich“ paneláků patří oficiálně městu. Stačí donést na podatelnu Městský úřad kratičkou
písemnou žádost „k rukám Ing.
Michaely Čermákové,“ která
má na starost správu městské
zeleně.
Může znít například: „Žádám
o povolení výsadby tří keřů
hortenzií před vchod číslo XY
podle přiloženého plánku.“
(Jen přibližně - klidně načrt-

nout od ruky.)
Zhruba po dvou týdnech Vám
doporučenou poštou přijde
úřední souhlas a vy se můžete
pustit do zahradničení.
Promyslete, jakým kytičkám
a keřům se bude dařit na slunném stanovišti a pro které raději
zvolíte místo s převahou stínu.
U nás na jižní straně Výsluní
se hezky daří třeba původně středoamerickým kannám (šlechtěným historicky
v Mělníku), zatímco na severní
straně nám celé léto dělají radost „slečny hortenzie.“ Raději
zapomeňte na buxusy, kterým
nesvědčí psí značkování.
Mezi sousedy se můžete
domluvit na zalévání vodou už
jednou použitou - například z
oplachování ovoce, zeleniny,
brambor, což je zvláště v období
velkého sucha velmi záslužná
pomoc přírodě.

Díky sousedskému zahradničení mohou váš vchod zdobit
místo hromádek cigaretových
špačků třeba pestrobarevně
kvetoucí jiřinky.
Může tak zkrásnět okolí vašeho vchodu, ale i vztahy mezi
sousedy, které najednou potkáváte daleko častěji. Radost z
kvetoucího záhonku pak bude
společná!

Neratovické fámy mívají často grády

Poslední fantasmagorickou
fámou, která se ke mně dostala, je příběh o tom, že se
„bude rušit Tesco a místo něj
bude ubytovna pro uprchlíky.“
Součástí tohoto výmyslu je
také to, že „na pískovnu přijelo pět autobusů s uprchlíky a
odjely jen tři.“
Stát v současnosti provozuje tři zařízení pro zadržování
uprchlíků. Jsou to samostatné

areály, které jsou oplocené a
hlídané, mají nejen budovu,
ale také pozemek. Především
jsou pak ve vlastnictví státu.
O každém z těchto zařízení
jsme prakticky denně skoro až
do zblbnutí zahrnováni informacemi z médií.
Nejenže o tomto novém neratovickém zařízení nebyla v
médiích ani zmínka, ale navíc
nesplňuje jediné kritérium
pro to, aby zde takové zařízení
pro uprchlíky mohlo být vybudováno.
Představa, že by se obchodní
řetězec Tesco vzdal svých samoobsluh a dal se na „byznys“
ubytovávání uprchlíků v ob-

jektech obchbodů, je někde na
hranici mezi říší fantazie a říší
vážné mentální choroby.
Jsou lidé, kteří si na dovednosti přesvědčit velký počet lidí,
aby uvěřili neuvěřitelnému,
postavili živnost. Anonymní
autor této fámy to ale zřejmě
dělá bez nároku na finanční
odměnu.
Pro nás ostatní je v dnešní
dezinformační době důležité
si informace ověřovat z více
seriózních zdrojů. V některých
případech, jako je tento, ale
opravdu stačí se jen maličko
zamyslet.
Pavel Šanda

Strach a přistěhovalci mezi námi Neratovičáky
V době, kdy je hodně
lidí doslova vyděšeno
z přistěhovalectví a mnoho
z nich věří, že jde o jakési
spiknutí s cílem nás zničit,
je dobré se na chvíli vymanit z masáže senzacechtivých médií i paniky sociálních sítí a postavit se na
reálnou zem.
Neratovice
jsou
mladé
město a jako takové jsou na
přistěhovalectví postavené.
Jen malá menšina obyvatel
města může spolehlivě tvrdit,
že zde má rodinné kořeny sahající dále než k prarodičům.
Lidé se sem stěhovali a stěhují za prací či za bydlením ze
všech možných koutů České
republiky, ale také z jiných
zemí.

Tito lidé si zde našli své
místo, své přátele a známé,
zakořeňují mezi námi. Jsou
tu nejen Slováci či Ukrajinci, jsou tu také Vietnamci, Číňané, Mongolové či
Arabové.
Jsou to konkrétní lidé
z našeho okolí, kterým
nemáme důvod přát nic špatného.
Eskalace nenávisti vůči nějaké skupině lidí, jako v tomto
případě vůči přistěhovalcům,
není bohužel v dějinách nic
ojedinělého.
Jakmile se rozšíří nad
určitou mez, jen těžko se
zastavuje. Jako na sněhovou
kouli se nabalují další a další
skupiny lidí označené někým
za „cizí.“
Uvědomit si tyto souvislosti je podle mě nesmírně

kvalitní české
parfémy
možnost osobního
odběru v Neratovicích

info@nejparfemy.com

Alena Prošková

GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Čas od času se v našem
městě objevují různé fámy.
Ačkoliv jsou už na první
pohled zcela nesmyslné,
vždy se najdou lidé, kteří
jim uvěří a šíří je dál.

www.nejparfemy.com

důležité.
Může totiž dojít k situaci,
kdy už člověk nebude moci
vrátit čas zpátky. Až uvidí,
jak jeho souseda kope banda mladíků na ulici do krve.
Marně si bude říkat: „Tohle
jsem přeci nechtěl!“
Hněv a násilí nenávistného
davu se snadno obrátí proti
každému, včetně těch, kteří
tomu davu nejprve přikyvovali. Stalo se to již nejednou
a může se to stát znovu.
Přemýšlejme o tom! Zachování si elementárního
lidství není pošetilý projev
samaritánství, ale ochrana
své vlastní komunity, rodiny
i sebe sama, zejména pak ve
městě, kde má velká většina
lidí kořeny sahající „někam
jinam.”
Pavel Šanda

Masáže u Kříže
Jiří Kříž, Na Výsluní 1061

OBJEDNÁNÍ: 731 126 838
http://masazeukrize.cz
Potřebujete zhubnout? Pomůže Vám 3-měsíční

KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
V rámci kurzu bude prováděn individuální rozbor
jídelníčku i monitoring skladby těla. Nedílnou součástí
je i pohyb. Začíná v úterý 13. října 2015.

Kurzem Vás povede Mgr. Gabriela Fišerová.
gabriela.fiserova@centrum.cz, tel. 728 739 845

VOLNÉ MÍSTO
VE ŠKOLCE

Soukromá mateřská školka
v Lobkovicich nabízí poslední
volně místo k docházce
na tento školní rok.
www.mslobkovice.wbs.cz
731 613 049

hledáme
KUCHAŘKU
fast food
Neratovice
777 163 795

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
oddíl vodních skautů Tučňáci

pro chlapce z 2.- 8. tříd ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií
každou středu 16:00 - 18:00
na skautské loděnici v Lobkovicích (za obchodní akademií)
http://pristavneratovice.skauting.cz/pristav/tucnaci
tel. 737 335 071, 606 666 982

14. října od 17:00

Bernard B-day

Pivo Bernard za 10 Kč
FB Koupák Neratovice
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Zbyšek Petržílek:

ŽÍT KARATE

Zbyšek Petržílek je trenérem japonského karate veleúspěšného
klubu Shotokan Neratovice. Jeho trenérskýma rukama prošly
stovky malých i velkých karatistů, pro mnohé z nichž se stal sportovním idolem.
Ve svých pětapadesáti letech má novopečený otec malé Elišky ve
své sbírce tituly mistra i vicemistra České republiky v kata i v kumite v kategorii veteránů. Japonskému karate se věnuje už 27 let.
Ptali jsme se jej nejen na tajemství jeho trenérských úspěchů.

Jaká byla letošní sezóna
z pohledu vašeho klubu?
V jarní části sezóny jsme
v lize, v národních pohárech
i na Velká ceně Klášterce
nad Ohří „vybouchali“ vše,
co jsme mohli. S výsledky na
Mistrovství Evropy mládeže
v Německu jsem také maximálně spokojen. V posledních pěti letech se vrací čas,
energie a náklady vložené do
lidí za posledních 13 let.
Jsme jeden z největších oddílů, který má zároveň nejvíce
členů jak v národní reprezentaci, tak i v talentové mládeži,
což je národní výběr do 17 let.
Jak si vysvětluješ úspěchy
klubu a tvé trenérské úspěchy?
A jak to zvládáš?
Klub je moje rodina,
a snažím se svým svěřencům
dávat maximum. V řadě
jiných klubů jde podle mě
až příliš o peníze. U nás jde
o karate. Například členské
příspěvky jsme nezvyšovali
snad deset let.
Děláme to 25 let podle
svého a funguje to, takže
nemám důvod něco měnit,
i když každému se zavděčit

nedokážu.
Jsou lidé, kteří za mnou stojí
v dobrém i zlém. Všichni, kdo
klubem prošli, vědí, že pro
mne byli lidé v klubu vždycky
přednější než moje soukromí,
čas a peníze.
Čas, který jsem tomu dal
a dávám, mi nikdo nezaplatí.
Každý rok přijdou dva, tři
dny, týden, kdy toho mám
dost a říkám si, že budu dělat
něco jiného. Ale to má asi
každý.
V jakém svazu je váš klub?
Ve světě i v ČR je hodně
svazů karate. My cvičíme
japonské karate, které je
v přímé linii od zakladatele
Japan Karate Association WF
M. Nakayamy , přímého žáka
zakladatele školy Shotokan
G. Funakoshi.
Je to nejstarší, a druhá největší organizace karate na
světě. Její členové pravidelně
vyhrávají otevřená mistrovství Japonska.
Máme možnost se s Japonci nejen konfrontovat
na soutěžích, ale také prostřednictvím seminářů získávat zkušenosti od těch nej-

NERAVÝUKA

jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

úspěšnějších.
Kdo byl na mistrovství světa
s účastí japonské reprezentace, ví, že mistrovství v karate bez Japonců není mistrovství světa. Na tom loňském
v Tokyu byli v kategoriích
9-15 let ve finálové čtyřce
pouze Japonci.
V kategoriích od 15 let už
se to začalo měnit, ale i tak je
uspět v této konkurenci velmi
těžké.
O to má výsledek, jaký
se vloni povedl Josefu Pacovskému mezi juniory, větší
váhu. Být třetí na světě, porazit Japonce v Japonsku,
a ještě k tomu na ippon (kop
na hlavu) je skvělý výsledek.
Všimla jsem si, že u karatistů velká rozdílnost výsledků …
Stejně jako v jiných sportech,
kde nejsou stopky nebo metr,
hraje roli lidský faktor, tedy
rozhodčí. Hodnocení je vždy
subjektivní, i v karate bohužel existuje „klubismus“ a
někteří rozhodčí pískají pro
spřátelené kluby.
Podle mě by si každý
rozhodčí měl uvědomit, že

Vaše dítě nosí ze školy hezké
známky z angličtiny, přesto když
jste na dovolené v zahraničí, anglicky ze sebe skoro nic nedostane.
S takovou situací se setkává řada
rodičů.

Naše kurzy jsou koncipované jinak než hodiny angličtiny ve škole.

www.neratoviny.cz

Nedělají karate momentálně módní bojové sporty jako
krav maga či kick? Jak se na
ně díváš?
Krav maga není sport, ale
jeden z nejúčinnějších sebeo-

branných systémů na světě.
Používají ho speciální jednotky a třeba i ochranky nejvyšších představitelů mocností světa.
Myslím, že je jedno, který
sport člověk dělá. Důležité je,
jak to dělá!
Tyto sporty nabízejí hned od
začátku akci. Nepotřebuješ kimono, nemusíš se učit základní techniky na místě, japonskou terminologii, řízené
formy kumite, nemusíš na
potvrzení výkonnosti skládat
zkoušky a čekat na pásek.
Naučit se karate dobře trvá
dlouho a hodně lidí to vzdá,
protože to není jen o fyzičce,
ale například i o kontrole
emocí.
V zápasech karate musíš
být schopný jít do techniky
naplno, ale přitom ji maximálně kontrolovat. Je dovolen slabší kontakt na hlavu,
a to je při současném pohybu
soupeřů těžké.
pokračování na vedlejší straně

Ve všech sportech ale platí,
že pokud chceš něco dělat
pořádně, musíš tomu věnovat odpovídající čas, musíš jít

ANGLIČTINKA PRO DĚTI

Také pro tyto případy pořádáme
kurzy angličtinky pro děti.

www.neravyuka.cz www.easyenglish.cz

nasazuje závodníkům výšku
laťky, od které se odvíjí
výkonnost závodníků, klubů
a potažmo i národní reprezentace.
Mě víc štve, že si někteří
funkcionáři ze sportu udělali
byznys.
Také mě mrzí, že na malé
sporty jako ten náš peníze nejsou.
Prioritou státu by podle
mě měla být přímá podpora
sportovních klubů a sdružení,
která pracují s mládeží,
a přímá podpora amatérské
reprezentace. Ti lidé makají stejně jako lidé v preferovaných sportech, jen v těžších
podmínkách.
Úlohu státu a svazů v podstatě suplují rodiče, kteří platí
dětem všechno od tréninků
po výjezdy reprezentace.
U nás se snažíme pokrýt některé náklady z prostředků klubu.

Lekce probíhají v malých
skupinách nejvýše 6 dětí, takže je
každé do hodiny zapojeno po celou

dobu výuky.

Hodně se zaměřujeme na praktické použití angličtiny, kdy děti
v lekcích hodně mluví anglicky
a hodně poslouchají angličtinu.
Tím si osvojují a automatizují
běžné způsoby vyjadřování a učí
se přemýšlet v angličtině místo
otrockého překládání z češtiny.
Máme kvalitní lektory, jejichž
znalost angličtiny je na velmi
vysoké úrovni, mají výbornou
výslovnost a dokáží děti motivovat.

Zlepšení školního prospěchu dětí
sice není hlavním cílem našich
kurzů, ale přichází přirozeně s tím,
jak se zlepšuje jejich angličtina.

Kurzy jsou tedy vhodné i pro děti,
které mají ve škole s angličtinou
potíže. Děti rozřazujeme do kurzů
jak podle školního ročníku, tak podle úrovně jejich angličtiny.
Kurz se platí v dvouměsíčních
platbách. Lekce 45 minut: 80 Kč;
lekce 60 minut: 100 Kč.

www.facebook.com/neratoviny
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přes práh, fyzický i mentální.
Potom můžeš mít výsledky.
Co tvé soukromí? Jak se na
tvé sportovní aktivity dívá tvá
rodina?
Bývám v tělocvičně až osm
hodin denně a kvůli karate zapomínám na důležité
věci jako třeba narozeniny.
Manželka Janča tohle všechno
snáší jen proto, že ví, že bych
bez toho nemohl být. Navíc
teď máme malou Elišku, takže
má všechno ještě o dost těžší.
Ráno vypadnu ve čtvrt na
sedm a přijedu v půl deváté
až v deset. Do toho ještě řídím
autobus. Odpoledne mám
tréninky od čtyř.

Když k tomu připočteme
téměř každou sobotu (a někdy i neděli), závody, naše
kempy, soustředění nároďáku,
zahraniční soutěže, tak doma
moc nejsem. A tam je vždy
o všechno postaráno.
Jaká je vlastně tvá původní
profese?
Jsem původním povoláním
lesník. Starší lidé mě znají spíš
jako autobusáka, ti mladší
jako školníka na 3. základní
škole.
V její tělocvičně má
Shotokan tréninky. Vedení
školy klubu vždy vycházelo
a dodnes vychází maximálně
vstříc, i když už tam nepracuji.

STRANA 5
Povedeš ke sportu i svou dceru Elišku?
Určitě ano, aby získala
fyzičku i smysl pro disciplínu.
Sport jí naučí sebezapření,
nasazení, soustředění. To jsou
věci, které dnešním dětem
a mládeži chybí, protože mají
všechno.
Do karate ji ale nutit nebudu. Nepotřebuji si na dítěti
léčit svůj komplex, jako to
bohužel někteří rodiče dělají. Jako trenér jsem toho
dosáhnul dost. Pokud bude
chtít cvičit karate, budu rád,
pokud se rozhodne pro jiný
sport, budu také rád. Je hodně
dalších sportů, které se v Neratovicích dělají dobře.

V dnešní době je trend,
aby měly děti co nejvíce zájmových kroužků, a nějak
zapomíná se na to, aby také
měly dětství, volný čas jen pro
sebe.
V diskusi na neratky.cz tě
kdosi navrhl jako kandidáta
na starostu. Víš o tom?
(smích) To snad ne! Nejsem politik. Starostou bych v
žádném případě být nechtěl,
nemám na to ani hlavu, ani
čas.
Děkujeme za rozhovor.
Ptala se Mirka Dobsová;
redigoval Pavel Šanda

Tradiční kmeny afrického Kamerunu,
draví ptáci a boj proti zapomnětlivosti

Hned tři akce připravil
Odbor sociálních věcí
a školství nejen pro seniory a lidi se zdravotním
postižením na nadcházející měsíc.
První z nich je beseda s cestovatelem Miroslavem Švejnohou pod názvem „Kamerun –
prezidentská republika.“
Cestovatel, který v této středoafrické zemi v zimě 2011
strávil měsíc, účastníky besedy
za pomoci projekce fotografií
zavede mezi etnika žijící
tradičním způsobem života,
od Pygmejů z jižních pralesů
po vesnice etnika Koma ze
severních pouštních oblastí
kolem Čadského jezera.
Tradičně zajímavé povídání

foto: Miroslav Švejnoha
Miroslava Švejnohy si budete
moci vyslechnout v Domě
Kněžny Emmy v úterý 29. září
od 14 hodin.
Pro lidi nad 60 let, kteří
jsou odhodláni pustit se do

boje proti zapomětlivosti, je
opět připraven oblíbený kurz
procvičování paměti pod vedením Mgr. Marie Šmejkalové.
Kurz koná každý čtvrtek
počínaje 8. říjnem od 14 ho-

din v zasedací místnosti ve
druhém podlaží Městského
úřadu Neratovice na Kojetické.
Tentýž den, ale už mezi 10:30
a 12:00, proběhne zajímavé
povídání se sokolníkem Miloslavem Pražákem o dravém
ptactvu, na němž samozřejmě
nebudou chybět praktické
ukázky sokolnictví.
A aby draví ptáci měli rozlet, proběhne setkání v atriu
Domu Kněžny Emmy.
O všech třech akcích se
můžete více dozvědět od
koordinátora
aktivit
seniorů a osob se zdravotním
postižením Jiřího Bohuna
(315 650 467, 604 756 347,
jiri.bohun@neratovice.cz).
Pavel Šanda

Aktivita Neratovice zve na besedu na téma
„Současná Sýrie: Pohled za mediální mlhu“

Veřejná beseda na téma

Současná
Sýrie: Pohled za
mediální mlhu
host:

Charif Bahbouh

středa 30. září 2015
18:00
Společenská dům
Malý sál

www.neratoviny.cz

Sýrie v posledních několika letech poutá pozornost světové veřejnosti.
Nesmírně krutá občanská
válka si vyžádala už na
čtvrt milionu mrtvých,
miliony lidí opustily své
domovy. V ní bojuje nespočet různých ozbrojených frakcí proti režimu
Bašara Al Asada, stejně
jako mezi sebou.
Nejen pro českou veřejnost je
nesmírně složité se orientovat
v dění na Středním Východě obecně a v Sýrii zvlášť:
komplikovaná
geopolitika
oblasti, velmi rozmanité etnické, náboženské a kulturní
složení obyvatelstva, rozličné
soupeřící politické ideologie.
Beseda na téma „Současná
Sýrie: Pohled za mediál-

ní mlhu“ dá návštěvníkům
možnost se o dění v Sýrii dozvědět řadu nových informací,
stejně jako jejich vysvětlení.
Hostem besedy bude Charif Bahbouh, který se narodil
v roce 1941 v Sýrii a v Česku
žije už od roku 1959. Abslovoval Filosofickou fakultu UK
v Praze a Lomonosovu univerzitu v Moskvě.
Působil v Orientálním ústavu
ČSAV a v roce 1990 založil nakladatelství Dar Ibn Rushd,
specializující se na vydávání
knih zaměřených především
na Orient, obzvláště pak na
oblast Středního východu.
Zasloužil se o překlady řady
českých knih do arabštiny,
včetně některých děl Karla
Čapka.
Mezi jeho výrazné zájmy
patří také hledání historických

vazeb mezi českými zeměmi
a Sýrií, které jsou až překvapivě bohaté a o nichž dokáže
poutavě hovořit.
Ač v Česku žije již řadu desetiletí, udržuje kontakt se
svými příbuznými v Sýrii,
takže situaci v Sýrii dobře zná.
Beseda bude mít tradiční
formát, kdy po úvodním slově
pořadatelů a hosta bude velký
prostor pro dotazy a názory
návštěvníků besedy.
Ta se bude konat ve středu 30. září v Malém sále
Společenského domu od 18:00.
Beseda pořádaná spolkem
Aktivita Neratovice by se
nemohla konat bez pomoci
místní firmy Allivictus, která
má pobočky i v oblasti Středního Východu.
Pavel Šanda

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

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

www.facebook.com/neratoviny
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Přijmeme dispečera MKD pro provozovnu v Tišicích
Směny 7-15 hod. a 12-20 hod. Nutná znalost němčiny, řidičský průkaz skupiny B, pracovitost.
Vhodné i pro absolventy. Nástupní plat 22 000 Kč, po zaškolení 28 000 Kč + bonusy.
Nutná osobní schůzka. Kontakt: Josef Verner 602 371 871

DOPISY NAŠICH ČTENÁŘŮ

V Lobkovicích lidé
nesouhlasí se stavbou přístaviště
Již několik let žiji v Lobkovicích v domě, kde jsem
vyrůstala. Moje maminka se v
něm narodila a dokonce o něm
a této překrásné a oblíbené lokalitě napsala knihu.
O to více jsem byla zdrcená,
když jsem se dozvěděla
o podobě chystané stavby
Přístaviště
Neratovice-Lobkovice.
Teprve když jsme měli
možnost
nahlédnout
do
plánů výstavby, jsme zjistili,
že se zásadně liší od vizualizace, která byla prezentována občanům na různých
setkáních, zejména v předvolebním období.
Nejen já, ale i mí sousedé,
po té, co jsme byli seznámeni s dokumentací pro vydání stavebních povolení,
s návrhem výstavby přístaviště
v této lokalitě nesouhlasíme.
Z dokumentace jsme se dozvěděli, že stavba bude mít
mnohem větší rozsah a mnohem více naruší současný
charakter tohoto místa, než jak
ukazovala vizualizace. Vlastně
toto místo nevratně zničí.
Obáváme se také toho, jaký
bude mít stavba přístaviště vliv
na průběh případných povodní.
Proto jsme založili Petiční výbor a sepsali Petici o zamítnutí/
zpětvzetí žádosti přístaviště
Neratovice-Lobkovice. Pokud
vám není lhostejný osud této
jedinečné malebné lokality,
můžete se k naší petici připojit.
Nejsme vůbec proti výstavbě
přístaviště na Labi v Nera-

tovicích, ale proč má být právě
v této lokalitě? Copak by se v
Neratovicích na Labi nenašlo
místo, kterému by přístaviště
slušelo lépe?
Po čtyřhodinovém ústním
jednání s účastníky řízení na
stavebním odboru MěÚ Neratovice 3. září máme silný pocit,
že starostka města našim argumentům ani nechce naslouchat
a chce za každou cenu nechat
přístaviště postavit v této
podobě.
Alena
Přibylová-Šustková,
občanka Lobkovic

Z trávníku
u mlékojedské
strouhy „poušť“
Dne 6. srpna jsme byli v ulici U Zbrojnice v Mlékojedech
svědky toho, jak se v našem
městě sekají trávníky.
Po měsíc trvajícím suchu, kdy
by na místech trávníků jeden
sotva nalezl něco zeleného, posekala 1. Polabská zbytky suché
trávy u strouhy.
Tím prakticky suchou step
neomylně rozorala v poušť.
Ještě dnes jsou výsledky této
„práce“ vidět. Přestože v okolí
již všude opět roste tráva, na
tomto „posekaném“ místě si
na novou trávu budeme pravděpodobně muset počkat až
do jara.
Pokud by se naplnily předpovědi klimatologů a extrémní
sucha by nás měla potkávat
častěji, tak by bylo určitě vhodné přizpůsobit této situaci
i systém sekání trávy, který
se zde jasně ukázal jako zcela
nevhodný.
Jindřich Bareš ml.

„Obytná zóna“ Na
Skalkách posílá
chodce do silnice
V ulici Na Skalkách došlo ke
změně dopravního značení, jak
jsem si přečetl v Neratovických
listech, kvůli ochraně nejslabších účastníků provozu,
tedy chodců a hrajících si dětí.
Přes chvályhodný záměr podle
mého tato úprava k cíli nevede.
Samo zavedení obytné zóny
vítám, jako rodič dvou malých
dětí s povděkem kvituji snahu
o zvýšení jejich bezpečnosti.
Ovšem zavedení obytné zóny
doprovázela i změna vodorovného dopravního značení,
kdy došlo k posunutí parkovacích stání v obousměrné části ulice Na Skalkách na chodník.
Automobily
parkující
dříve u obrubníku chodníku
porušovaly zákon tím, že nebyla dodržena patřičná šíře
vozovky pro obousměrný provoz. Přesto to takto dlouhé
roky fungovalo celkem bez
problémů. Ani rekonstrukce
vozovky a chodníků na situaci
nic nezměnila.
Nyní se ale podélné stání
vozidel posunulo na chodník
a vozovka se stala prostorem,
kde se mají potkávat vozidla
s chodci.
Pominu
problémy
při
současném
najíždění
na
obrubník do mezer, do kterých
se kolikrát musí řidič „napasovat”. Co ale pominout nemohu, jakožto obyvatel domu
952 v ulici Na Skalkách, je to,
že musím podle nové úpravy
ihned po vyjití z domu vstoupit
do vozovky, ale co já, musí tak
učinit i děti, senioři, postižení,
maminky s kočárky, prostě

Přijmeme řidiče silocisterny
Provozovna Tišice. Plat 30 - 55 000 Kč
Kontakt: Josef Verner 602 371 871

každý.
Lze se prodírat kolem zaparkovaných vozů nebo chodit
po trávě, ale tohle úpravou
zamýšleno jistě nebylo. Namísto toho, abych se z domu mohl
dát po chodníku, musím do
vozovky.
Dříve jsem mohl s klidným
srdcem poslat dítě na hřiště
nebo do obchodu, a nyní ho
mám učit, že se chodí po silnici a že se na ní nemusí bát,
že to auto, které se na něj řítí (z
perspektivy dítěte), a které zcela jistě řídí zodpovědný řidič,
určitě zastaví a neublíží mu?
Netuším, co si o této úpravě
myslí
mí
spoluobyvatelé
a spoluobčané, ale podle mého
názoru ke zvýšení bezpečnosti
chodců úprava nepovede, spíše
naopak. Mohu jen doufat, jelikož se to bezprostředně týká
mě a mých blízkých, že z této
úpravy nebude pramenit žádná
újma na zdraví či životu.
J. Mitscherling

Třešňák vrací úder
Třináct let se pokoušeli občané žijící v domech Na
Výsluní zvrátit plán teplického
miliardáře Třešňáka, který se
rozhodl kousek za paneláky
postavit halu nejprve pro Tes-

co, pak pro jakýsi hobby market s několika obytnými domy
a s rozsáhlým parkovištěm
pro auta, která by i s kamiony
zásobování projížděla už dnes
rušnou a nebezpečnou Kojetickou ulicí.
Po dlouhém a únavném
zápolení, kdy už chyběl jen
kousek k realizaci stavby, zastupitelé změnu územního
plánu zamítli. Tím dali najevo, že už nebudou nadále
o výstavbě hypermarketu jednat.
Občané
zastupitelům
poděkovali za moudré rozhodnutí, oddychli si, a za několik
týdnů se dočetli, že rada města obdržela a vzala na vědomí
zcela nečekanou a, řekněme si,
drzou žádost pana Třešňáka,
aby zastupitelstvo své usnesení
revokovalo, tj. zrušilo a zřejmě změnu územního plánu
schválilo.
Co je na žádosti teplického
Třešňáka drzého? Přece to, že
pouze zastupitel může navrhnout zrušení usnesení. Nikdo
jiný. Přesto rada jeho žádost
vzala na vědomí, místo aby se
jí odmítla vůbec zabývat.
Anna Spěváčková
Dopisy čtenářů posílejte
na redakce@neratoviny.cz

Domácí štěstí v divadelní
hře Jiřího Justa

V říjnové divadelní nabídce
Společenského domu najdeme hru, která se zabývá
řešením manželské krize.

Hlavní hrdinka komedie Jiřího
Justa přijde jako hospodyně
z agentury Domácí štěstí udělat
pořádek do moderní rodiny.
Pro Ivu Hüttnerovou je to
po letech nová zajímavá role,
která v mnohém připomíná
nezapomenutelného strýce Pepina v dramatizaci Hrabalových
Postřižin v Rubínu.
Rázná žena s prořízlou pusou
okamžitě vycítí, že v manželství Diany a Huga není něco
v pořádku. Proto se rozhodne
dávat rozklíženou dvojici
dohromady.
V roli marketingové ředitelky

Diany se představí Michaela
Dolinová, bohémského manžela
Huga představí David Suchařípa. O veškerý chod domácnosti
se stará on, ona vydělává. Ale
nefunguje to.
Domácí
štěstí
vychází
z témat oblíbeného televizního
seriálu a knihy Ivy Hüttnerové
„Domácí štěstí.“
Dozvíme se mimo jiné, jak
zafunguje „sporýš lékařský“
i celer v manželském loži
a další moudra k dosažení
„štěstí manželského.“
Představení se koná ve čtvrtek
15. října od 19:30 v Malém
divadelním sále Společenského
domu. Vstupné je 235 Kč, seniory přijde vstupenka v předprodeji na 179 Kč.
-red-
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KAM JÍT V NERATOVICÍCH?
pondělí 14. září
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19:00 Městské kino
Gangster Ka
český kriminální film, 130 Kč
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Tajenka srpnové osmisměrky byla: Křest knihy Život se smál
i plakal s autogramiádou Hany Sudové bude na zámku Lobkovice.
Knihu s věnováním autorky Hany Sudové získává Daniela
Klejzarová.
Osmisměrka: V této osmisměrce najděte jména 18 neratovických restaurací, hospod a občerstvení. Zbývající písmena po řádcích tvoří tajenku. Z těch, kdo zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz do
konce září, vylosujeme výherce. Ten si bude moci vybrat dvě vstupenky na jeden z těchto pořadů Společenského domu: Pavel Dobeš (8.10.), Domácí štestí (15.10.) nebo Vasilův Rubáš (22.10.).

19:00 Společenský dům
20 let Společenského domu
dernisáž výstavy
19:00 Městské kino
Gangster Ka
český kriminální film, 130 Kč

středa 16. září
15:00 Městské kino
Gangster Ka
český krimi film, důchodci 50 Kč
19:00 Městské kino
Gangster Ka
český kriminální film, 130 Kč

čtvrtek 17. září
14:00 Dům Kněžny Emmy
Mošňáci - Loučení s létem ve stylu
Country - nostalgie táborových
ohňů a písní
19:00 Městské kino
Labyrint: Zkouška ohněm
americký akční sci-fi film, 110 Kč

pátek 18. září
18:00 Společenský dům
Vernisáž výstavy Svět ticha
19:00 Jazzová zahrada na Staré Štaci
Green jazz s Jardou Zeleným
19:00 Městské kino
American Ultra
americká akční komedie, 120 Kč
22:00 Oskar
DJ Brngy – DJ Floppy –
Soundtrack Party

sobota 19. září
Hřiště u tenisové haly
Mistrovství republiky v kuličkách
17:00 Městské kino
Pixely
americký sci-fi film, 100 Kč
18:00 restaurace U Jezera ve Zloníně
Tancovačka s kapelou pod vedením
Stanislava Tatara
19:00 Jazzová zahrada na Staré Štaci
AM Country Band
19:00 Městské kino
American Ultra
americká akční komedie, 120 Kč
22:00 Oskar
DJ Michael Ettel – Hit Parade

neděle 20. září
10:15 hřiště Mlékojedy
TJ Start Mlékojedy - Dřínov
15:00 Městské kino
Barbie Rock´n Royals
animovaná pohádka USA, 115 Kč,
děti 90 Kč
16:30 Stadion Neratovice
FK Neratovice-Byškovice A - Horní
Měcholupy

17:00 Městské kino
Pixely (3D)
americký sci-fi film, 130 Kč

19:00 Městské kino
Everest (3D)
filmový klub, 140 Kč, členové FK
70 Kč

pondělí 21. září
19:00 Městské kino
Kurýr: Restart
francouzský akční thriller, 110 Kč

úterý 22. září
19:00 Městské kino
Kurýr: Restart
francouzský akční thriller, 110 Kč

středa 23. září
15:00 Městské kino
Věčně mladá
romantický film USA, důch. 50 Kč
19:00 Městské kino
Věčně mladá
americký romantický film, 120 Kč

čtvrtek 24. září
18:30 Společenský dům
Hledáme své předky na Mělnicku
(beseda)
19:00 Městské kino
Nikdy není pozdě
americká komedie, 120 Kč

pátek 25. září
19:00 Jazzová zahrada na Staré Štaci
Aya & Longhairs
22:00 Oskar
7DJ Kráťa – Video Show

sobota 26. září
10:15 hřiště Libiš
FC Libiš A - Meteor Praha
16:30 hřiště Byškovice
FK Neratovice-Byškovice B - Kosmonosy
16:30 hřiště Libiš
FC Libiš B - Obříství
17:00 hřiště Lobkovice
FC Lobkovice - Záryby B
18:30 Zimní stadion
HC Buldoci Neratovice - HK
Kralupy nad Vltavou
19:00 Jazzová zahrada na Staré Štaci
Monogram Country
22:00 Oskar
DJ Michal Vinický ‐ Discoteque

neděle 27. září
15:00 Městské kino
Mune - strážce Měsíce
americká komedie, 110 Kč
16:30 hřiště Lobkovice
Roma Neratovice - Čečelice

středa 30. září
18:00 Společenský dům
Současná Sýrie: Pohled za mediální
mlhu (beseda)
pořádá Aktivita Neratovice
19:00 Městské kino
Gangster Ka
český kriminální film, 130 Kč

sobota 3. října
17:00 Jazzová zahrada na Staré Štaci
Silvestr na Štaci (poslední akce
sezóny)

neděle 4. října
10:15 hřiště Mlékojedy
TJ Start Mlékojedy - Horní
Beřkovice
16:00 Stadion Neratovice
FK Neratovice-Byškovice A - Libiš
17:00 Městské kino
Sedmero krkavců
český film, 80 Kč
19:00 Městské kino
Marťan (3D)
film rež. Ridleyho Scotta, 140 Kč

pondělí 5. října
19:00 Městské kino
Marťan (3D)
film rež. Ridleyho Scotta, 140 Kč

úterý 6. října
19:00 Městské kino
Wilsonov
česká komedie, 140 Kč

úterý 6. října - čtvrtek 8. října
19:00 Městské kino
Wilsonov
česká komedie, 140 Kč

čtvrtek 8. října
10:30 Dům Kněžny Emmy
Dravci
povídání a ukázky sokolnictví
20:00 Koupák
Hospodský kvíz
znalostní soutěž družstev, 200 Kč na
tým, pořádá Aktivita Neratovice
20:00 Společenský dům
Pavel Dobeš
koncert písničkáře

sobota 10. října

pondělí 28. září
15:00 Městské kino
Mune - strážce Měsíce
americká komedie (3D), 130 Kč

úterý 29. září
14:00 Dům Kněžny Emmy
Kamerun - prezidentská republika
beseda s cestovatelem Miroslavem
Švejnohou

10:15 hřiště Libiš
FC Libiš A - Louny
16:00 hřiště Lobkovice
FC Lobkovice - Nelahozeves
17:00 Koupák
Necnon Mortus, Theron, Hovada
rockový koncert, vstup volný

neděle 11. října
16:00 hřiště Lobkovice
Roma Neratovice - Ovčáry B

Nový výstavní prostor otevírají fotoobrázky zpěvačky Evy Pilarové
Hospůdka v zatáčce v Lobkovicích ve spolupráci s fotografem Jiřím Pecháčkem
v září otevírá nové výstavní
prostory. Jako první zde už od
9. září vystavuje své fotografie
zpěvačka Eva Pilarová.
Stěžejními tématy jejích
fotografií jsou příroda a
město. Své snímky přetváří
v počítačově upravené fotoobrázky, jak je sama nazývá.

Eva Pilarová se fotografování
věnuje 11 let a toto je už její
63. výstava. Její fotografie byly
k vidění i v zahraničí, například
ve Vídni, v Moskvě, v Doněcku,
v Berlíně a dokonce i v Chicagu.
Expozici můžete shlédnout
v každý den po 16:00 až do zavírací hodiny, která je oficiálně
ve 22:00, a to až do 5. října.
V úterý 6. října pak v 17:00
odstartuje vernisáží další ze

svých výstav fotografií Jiří
Pecháček.
Pod názvem Kate, což je jméno modelky, představí klasické
Pecháčkovo téma ženské krásy.
Výstava potrvá zhruba měsíc.
Chystají se další výstavy:
v listopadu fotografie Jiřího
Duchoslava, v prosinci pak
dílo pražské výtvarnice Inky
Delevové.
Pavel Šanda
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Hokejoví Buldoci
nažhaveni do prvního
zápasu proti Kralupům
V sobotu 26. září v 18:30
vyjedou na led prvního
soutěžního zápasu Krajské
soutěže mužů neratovičtí
Buldoci proti hokejistům
Kralup nad Vltavou.

Stejně jako v minulé sezóně
lze očekávat nejen bojovné výkony na ledové ploše,
ale také fanoušky naplněný
domácí zimní stadion.
Ve fandění budou už tak hlasitému publiku navíc oproti
minulé sezóně vypomáhat
roztleskávačky v klubových
barvách.
Sezónu zahájí národní hymna v podání sólisty Národního
divadla Františka Zahradníčka. Výtěžek ze vstupného,
které činí 30 Kč, půjde již

tradičně na dobročinné účely,
tentokrát ve prospěch dětské
onkologie v pražském Motole.
Trenér Martin Chabada se
netají tím, že má neratovický
tým vysoké ambice. Po
loňském vynikajícím čtvrtém
místě potvrzuje medailové
cíle klubu jednoznačnými slovy: „Chceme skončit na bedně!“
V cestě budou Buldokům
nejvíce stát hokejisté Kutné Hory, Žabonos a právě
Kralup, na které narazí hned
v prvním kole.
Mužstvo se pilně připravovalo už od května jedenkrát
týdně na ledě spolu se suchou
přípravou, od srpna pak
zvýšilo intenzitu tréninků na
dvojnásobek.

V týmu došlo také k drobným změnám. S aktivní hokejovou kariérou se rozloučil
Marek Hrdina, kádr naopak
posílí dva noví beci Jakub Liška a Dominik Makovský.
Začátek sezóny zřejmě nestihnou David Macek a Miloslav Sojka. Oba se zotavují
z operace kolena.
I když už „chodí na led,“
nasazení do ostrého zápasu
pro ně představuje neúnosné
zdravotní riziko.
Hráči už jsou podle slov
trenéra do zápasů další sezóny
řádně nažhaveni a soudě dle
facebookových reakcí fanoušci jsou na tom podobně.
Pavel 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
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
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