
V září byla na webu měs-
ta zveřejněna informace o 
změně přednosti v jízdě na 
zřejmě nejfrekventovanější 
křižovatce v Neratovicích, 
křižovatce ulic Kojetická, 
Mládežnická a Kapitána 
Jaroše, lidově nazývané 
také křižovatka „u Kava-
na,“ či „na staré benzínce.“

 Jde o opatření obecné po-
vahy o změně místní úpravy 
provozu na křižovatce silnic 
II/101 a III/0096.

Dosud hlavní silnicí je ulice 
Mládežnická ze směru od 
náměstí Republiky a pokraču-
je vlevo na Kojetickou. Takto 
byla upravena přednost před 
lety kvůli autobusové dopravě. 

Nyní se ze stejného důvodu 
vrátí přednost do původního 
stavu. Hlavní bude znovu 
Mládežnická a Kojetická bude 
vedlejší silnicí.

Autobusy pražské integro-
vané dopravy se totiž neve-
jdou při odbočování z Ko-
jetické směrem do Kostelce 
nad Labem do jízdního pruhu. 
Překážejí jim na stopce stojící 
vozidla přijíždějící právě od 
Kostelce.

Zároveň je Mládežnická 
součástí soustavy komunikací 
tvořících jakýsi okruh Stře-
dočeským krajem kolem Pra-
hy a je zájem na tom, aby zde 
byla doprava co nejplynulejší.

Zpráva o změně značení, 
a tím i přednosti v jízdě, se 

však setkala s negativními 
ohlasy části neratovické veře-
jnosti. Hlavní obavy jsou o 
bezpečnost. Při čekání na 
odbočení z Kojetické do 
Mládežnické by vozidla stála 
na železniční trati.

Vedoucí Odboru správních 
činností a dopravy Ludvík 
Gottfried však argumentuje 
tím, že tento problém existuje 
již nyní a změna přednosti jej 
nezhorší. Naopak odbor pro-
sazuje opatření, která umožní 
lepší viditelnost trati pro 
řidiče.

Současně se plánuje zavedení 
světelné signalizace na této 
křižovatce. Ta bude hrazena 
z evropských dotací, které 
Středočeský kraj získá v rám-
ci podpory veřejné dopravy a 
bezpečnosti na silnicích.

Jde o dotační program IROP. 
Žádost má být podána příští 
rok a ve stejném roce bude 
zahájeno projektové a stavební 
řízení.

Nová světelná signalizace 
bude schopna detekovat při-
jíždějící autobusy a „pustit“ 
je co nejrychleji křižovatkou, 
čímž se zvýší jak průjezdnost 

křižovatky, tak zkrátí do-
jezdové časy autobusů ROPID.

Vyřeší také problém s přech-
odem například školních 
dětí zejména z Lobkovic přes 
frekventovanou Mládežnickou 
či Kosteleckou.

V konečném součtu by tak 

i přes přetrvávající problém 
stání vozidel v kolejišti mohla 
být tato změna pozitivní. 
Kamenem úrazu tak v této věci 
byla opět komunikace radnice 
s veřejností.

Uvedení opatření do praxe se 
plánuje na konec října.

Pavel Šanda

Zářijové zasedání zastu-
pitelstva města Neratov-
ice dalo zelenou jednání  
s Římskokatolickou církví 
o prodeji či dlouhodobém 
pronájmu velké části 
Společenského domu místní 
farnosti.

Jedná se o starý velký sál 
bývalého Kulturního domu (ten 
s vchodem od kina) a přile-
hlé prostory, včetně například 
atria. Společenskému domu by 
tak zůstaly prostory pozdější 
přístavby a městského kina.

Jde nepochybně o dosti 
zásadní krok, takže je s po-
divem, že se o jeho přípravě  
k jednání mnozí zastupitelé doz-
věděli až z materiálů pro zastu-
pitelstvo pouhý týden před jeho 
zasedáním.

Emotivní debata 
Zřejmě také proto samotná 

myšlenka vzbudila u některých 
zastupitelů pozdvižení a rozběh-

la se emotivní veřejná debata.
Byli jsme svědky ostrého 

sporu mezi bývalými spojen-
ci z minulého volebního ob-
dobí, zastupitelem Romanem  

Kroužeckým (Společně pro 
Neratovice) a starostkou města 
Lenkou Mrzílkovou (Nerato- 
vice jinak) o to, čí nápad to byl, 
který vyústil v hrozby trestním 

oznámením.
I přes toto úsměvné intermez-

zo se k autorství nápadu hlásí 
sama Římskokatolická farnost, 
kterážto si starý velký sál vyzk-

oušela při pořádání ekumen-
ického křesťanského „festivalu 
národů“ Taizé. 

Římskokatolická církev má  
v důsledku tzv. církevních resti-
tucí nevyřízené účty s městem, 
neboť se stále nepodařilo provést 
výměnu pozemků pod lobko- 
vickým hřbitovem.

Příznivci prodeje či 
dlouhodobého pronájmu části 
Společenského domu Římsko- 
katolické církvi si od této akce 
toto vypořádání slibují.

Co by to znamenalo pro 
Společenský dům?

Využívání těchto prostor ka-
tolickou církví by mohlo vyřešit 
mnohé problémy spojené s 
provozováním Společenského 
domu.

Ten je totiž dimenzovaný 
pro město úplně jiné velikosti  
a zájmu o kulturní pořady, než 
jsou Neratovice. 

pokračování na straně 2

Neratovické 
koupaliště  
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Stane se půlka Společenského domu kostelem?

Chystá se velká proměna křižovatky „u Kavana“
autor: Vladimír Dvořák

Lobkovická rodačka Hana Sudová (1933) vydává svou 
třetí knihu vzpomínek „Život se smál i plakal“. Popisuje 
v ní atmosféru života, prožitého v padesátých a násled-
ných letech druhé poloviny dvacátého století.

Vzpomíná na rodinu, přátele i některé lidi ze svého 
okolí. Mnohdy jsou tyto drobné příběhy úsměvné, jindy 
plné smutku tak, jak je život přinášel.

Knihu lze v Neratovicích zakoupit v knihkupectví na 
náměstí Republiky a na Kojetické ulici (u Billy).
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Byl postaven jakožto Kulturní 
dům ROH Spolanou, odkud 
byl také mimo jiné zásobován 
odpadním teplem. 

Stavba samotná je energeticky 
velmi nešetrná a náklady na její 
generální rekonstrukci by se 
pohybovaly minimálně v řádu 
několika desítek milionů.

Energetická náročnost 
budovy je o to problematičtě-
jší, že část prostor není ani dost 
dobře využitelná a část není 
příliš využívaná.

Město tak ze svých prostřed-
ků, dá se říci, topí „pánu Bohu 
do oken,“ na což vydává ne-
malé prostředky, zatímco na sa-
motnou kulturu už moc peněz 
nezbývá.

Získané prostředky z prode-
je části Společenského domu 
by pak mohly sloužit na jedné 
straně k obnově jeho ostatních 
prostor, které jsou brutálně 
podinvestované. A ušetřené 
prostředky za energie pro jeho 
nevyužívané části lze investo-
vat do posílení personálu a 
rozšíření programové nabídky.

Je asi zřejmé, že Společenský 
dům by měl sloužit kulturnímu 
a společenskému vyžití 
občanů Neratovice či přilákání 
návštěvníků do města, nikoliv 
jako dobrý odběratel pro firmy 
dodávající energie.

Pokud se navíc podaří získané 
prostředky investovat do zbý-
vajících prostor, je možné ener-
getické výdaje dále snížit.

Pro Společenský dům, kul-
turní a společenský život ve 
městě je bilance záměru pluso-
vá.

Hlasy proti
Nesouhlasná stanoviska  

s touto myšlenkou jsou několika 
druhů.

Jedni se obávají komplikací 
spojených s tím, že část budovy 
by vlastnilo město a část té samé 
budovy Římskokatolická církev, 
pod níž by byla další část budovy 
(podzemní garáže) také vlast-
něná městem.

Na tyto potenciální problémy 
upozorňoval například zastupi-
tel Aleš Kocourek (TOP09).

Další upozorňují na to, jaký 
další majetek bude muset město 
prodat, pokud bude třeba další 
rekonstrukce Společenského 
domu, což dříve či později nas-
tane.

Tento problém ovšem nemusí 
nastat, pokud město bude mít 
místo žádné ekonomické poli-
tiky (jako dosud) dobrou eko-
nomickou politiku, která (mimo 
jiné) navýší přítok peněz do 
městského rozpočtu.

Nálady proti církvi
Ze zcela jiného soudku jsou 

výhrady těch, kdo se obávají 
zvýšení vlivu katolické církve ve 
městě.

Nelze opominout skutečnost, 
že popularitě katolické církve, 
eufemisticky řečeno, příliš ne-
prospěly tzv. církevní restituce.

Získání prominentního místa 
v centru města takto ideologicky 
vyhraněnou organizací může být 
mnohým trnem v oku.

Ani obavy, že vybudované 
komunitní centrum bude pos-
tupně nahrazovat sekulární 
městské služby, které nyní 
poskytuje například Dům 
dětí a mládeže, nemusí být  

neopodstatněné.
To ovšem záleží na tom, jak ka-

tolická církev k využívání těchto 
prostor přistoupí, zda je bude 
poskytovat i jiným církvím, 
které nebyly obdarovány 
velkými státními penězi v rámci 
tzv. církevních restitucí, i na jiné 
společenské účely.

Nejen v Evropě jsou nesčetná 
místa, kde jsou takovéto církev-
ní objekty vlastně místními so-
ciálními centry poskytujícími 
základnu všemu možnému od 
sociální pomoci až po progre-
sivní politický aktivismus (akce 
proti chudobě, proti masovému 
propouštění, apod.).

Rozhřešení
Závěrem bych tedy řekl, že 

prodej či dlouhodobý pronájem 
části Společenského domu má 
své klady i zápory. Nemyslím si, 
že by ale bylo moudré prosazovat 
toto řešení silově a přes zásadní 
nesouhlas většiny občanů.

Naopak veřejná debata, je-
jímž výsledkem by byla poli-
tická dohoda mezi koaličními a 
opozičními silami v zastupitel-
stvu, má velký potenciál mini-
malizovat negativa a plně využít 
pozitiva, a tudíž pro výsledný 
záměr získat přízeň veřejnosti.

Problém neratovické politiky je 
ovšem ten, že jí chybí moderátor 
takové diskuse citlivý k zájmům 
obou stran, stejně jako tradice 
kultivované racionální diskuse.

Snad tento článek alespoň 
částečně přispěje k tomu, aby 
„slondoporcelánství“ nera-
tovické komunální politiky nez-
působilo konflikt plný emocí 
místo rozumného řešení.

Pavel Šanda

Stane se půlka SD kostelem?

Jak vznikl nápad na zak-
oupení či dlouhodobý pronájem 
části Společenského domu?

Myslím, že odvahu formulovat 
tuto možnost jsem dostal začát-
kem letošního roku po setkání 
Taize. Bezprostředním pod-
nětem bylo, že jsem se dozvěděl, 
že dané prostory jsou v podstatě 
nevyužívané a ve špatném tech-
nickém stavu, hlavně z ener-
getického hlediska. 

Vytvořit v části takové budovy 
liturgický a komunitní cen-
trum je zcela jistě neortodoxní 
nápad. Nicméně jsem přes-
vědčen, že podobné zařízeni, by 
mohlo být integrální součástí 
mezi kulturním, vzdělávacím a 
správním prostorem sloužícím 
široké veřejnosti.

Pastoračně liturgický prostor 
vytváří zázemí aktivitám so-
ciálního a duchovního rozměru 
důležitého pro každého jednot-
livce i komunitu. 

Realizaci bych rád vnímal jako 
vzájemné obohacení, nikoliv 
jako obsazení prostoru v centru 
města nějakým dalším subjek-
tem. 

Ze strany církve je to nabídka, 
nebo jak říkáte “nápad,” který 
nechceme nikomu vnucovat, 
vždyť prostor má své nejenom 
technické omezení pro daný 
projekt, ale jistě i racionálně 
kritické připomínky, ale jak 
vnímám, i emocionální před-
sudky. 

Ale těžko naleznete skutečnost, 
pro kterou by se nalezl jednolitý 
názor, to bychom pak nemohli 
vynakládat úsilí pro žádnou věc 
a dobré i špatné ovoce pročistí 
pouze čas.

Upřednostňuje katolická 
církev pronájem nebo prodej?

Těžko jednoznačně odpo-
vědět. To záleží na mnoha fak-
torech a podmínkách, které by 
se stanovily na pronájem nebo 
prodej. Nicméně  jako farnost 
hledáme jistě dlouhodobé 
řešení naší prostorové situace  
v našem městě.

Jaké jsou záměry církve pro 
tyto nové prostory, pokud je 
získá?

Jak jsem již řekl, vytvořit do-
statečné prostory k aktivitám, 
které církev již dva tisíce let 
rozvíjí zvláště na poli sociálním, 
kulturním a na poli hodnotové 
orientace, konečně i naše his-
torická přítomnost je vice méně 
zdařilým odleskem prožívané 
víry a úsilí naších předků  
i současníků. 

Konkrétně mohu vzpomenout 
letitou práci s dětmi a mládeží 
ve farnosti, nové prostory by 
jistě umožnily mnohé další ak-
tivity. Zvláště vnímám potřebu 
mezigeneračního posílení a roz-
voje vztahů v místní komunitě.

Máte nějaký vzkaz pro naše 
čtenáře v této souvislosti?

Především děkuji za možnost 
zodpovědět vaše dotazy a vaším 
čtenářům i sobě přeji, abychom 
měli zájem o druhé, život a dění 
kolem sebe a dokázali moudře 
rozlišovat, co je dobré, krásné 
a pravdivé, a tomu měli odvahu 
věnovat své úsilí a čas.

Děkuji za Vaše odpovědi.
Ptal se Pavel Šanda

Jde nám o rozvoj 
vztahů v místní  
komunitě
Neratovický římskokatolický farář Peter Kováč 
odpovídá na otázky ohledně využití části 
Společenského Římskokatolickou farností

Provozovatelé výherních 
hracích automatů odvedli 
za první pololetí letošního 
roku do městské kasy 4 220 
757, 49 Kč. Je to významně 
vyšší částka než za stejné 
období loňského roku.

Tyto sumy ale nejsou por-
ovnatelné, neboť se mezitím 
změnil systém výběru poplat-
ků. Lze tak jen stěží odhad-
nout, zda hráči hazardu nahá-
zeli do hracích automatů ve 
městě vyšší či nižší částku než 
v letech minulých.

Počet hracích automatů je už 
dva roky zastropovaný a počet 
hracích automatů ve městě 
klesá. 

Konkrétně se jejich počet 
snížil ze 152 ve 20 provo-
zovnách na 104 v 15 provo-
zovnách.

Ani tento údaj nám ale 
neřekne, kolik peněz odtéká  
z kapes občanů města, a tudíž 
z ekonomiky města, provozo-
vatelům hazardu.

Zda by se v zastupitelstvu 
města našlo dost hlasů pro nu-
lovou toleranci vůči hazardu, 
tedy pro úplný zákaz provo-
zování hracích automatů ve 
městě, není vůbec jisté. 

Z neformálních vyjádření 
jednotlivých zastupitelů lze 
usuzovat, že je v této věci zas-
tupitelstvo doslova rozpolce-
no.

Proto je určitě krokem 
správným směrem chystaná 
novelizace vyhlášky, která 
zastropuje počet hracích 
automatů ve městě na 
současných 104, takže nebude 
možné otevřít nové provo-
zovny s hracími automaty, 
ani navýšit počet automatů  
v současných hernách a restau-
račních zařízeních.

Pavel Šanda

Přes 4 miliony korun za půl roku 
utržilo město z hracích automatů 

Pronajmu garáž 
na Kojetické
u křižovatky ulic  

Kojetická a Na Výsluní
tel. 602 760 405



Hradec Králové pomocí 
termokamery zjišťoval rozdíl 
teplot na volném prostran- 
ství a pod rozrostlými stro-
my, a byl zjištěn rozdíl  
nejméně deset stupňů. I bez 
tohoto experimentu snad po 
letošním létě každý pochopil, 
že bez vegetace se ve městě žije 
špatně.

Mnozí se domnívají, že máme 
ve městě zeleně dost. Jenže to je 
spíše optický klam. V úvahu je 
totiž třeba vzít nejen množst-
ví, ale také stav zeleně. Navíc 
převažující  trend je takový, že 
zeleně rychle ubývá. 

Prakticky od června kromě 

několika výjimek nezapršelo. 
Vody je v zemi čím dál méně, 
kořeny stromů a keřů jsou 
poměrně mělko pod povrchem 
a výsledkem jsou jen ve městě 
desítky uschlých dřevin. K 
tomu i stříbrné smrky jsou 
těžce napadené mšicí sm-
rkovou. 

Řada zelených ploch je 
poničených suchem či staveb-
ními pracemi. Tyto plochy 
se nejen nadměrně sekají, ale 
nepřihnojují se kompostem, 
neprovzdušňují, ani nedosévají 
travními semeny. 

Rozpočet města na rok 2015 
vyhradil na novou výsadbu 

zeleně v celém městě pouhých 
300 000 Kč. Na město jako 
Neratovice, které bývaly 
označovány za město zeleně, je 
to částka až neuvěřitelně nízká.

Města, která si zeleně váží, in-
vestují do nové výsadby zeleně 
několikanásobně vyšší částky.

Letošní rok dal neratovické 
zeleni pořádně zabrat. Proto 
je obzvláště důležité, aby zas-
tupitelstvo pro novou výsadbu 
schválilo v rozpočtu na rok 
2016 dostatečnou částku.

Jenže je tu takový malý prob-
lém. Již někdy v srpnu vedoucí 
odborů hlásí své požadavky 
k rozpočtu. Rada nově ses-

tavený rozpočet v prvním 
čtení prohlédne, má k němu 
připomínky. 

Do rady se dostane rozpočet 
k druhému čtení, pak opět do 
rady ke třetímu čtení a tak to 
jde pořád dokola, pokud není 
rada města spokojená.

Do zastupitelstva jde výsledný 
rozpočet až někdy v prosinci, 
takže zastupitelé jsou postaveni 
před volbu jej celý schválit nebo 
celý odmítnout. Hýbat s jed-
notlivými položkami rozpočtu 
už nelze.

Pamatuji si, když jsem byla 
před lety po převratu členkou 

zastupitelstva, dostávali zastu-
pitelé rozpočet k prostudování 
v několika čteních a bylo 
možné jej různě dotvářet. Nyní 
tomu tak není. 

Jsou města, která dokonce 
mají po zahraničním vzoru 
tzv. participativní rozpočet. To 
znamená, že se na něm podílejí 
přímo občané, kteří rozhod-
nou, co nejvíce potřebují a na co 
by měly být peníze vynaloženy, 
na což rozpočet vyhrazuje urči-
tou částku z rozpočtu.

Je to pro nás v současnosti jen 
nedostižný sen?

Anna Spěváčková
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Město by mělo výrazně 
navýšit rozpočet na zeleň 

Lobkovice se bouří proti přístavišti
Chystaná stavba přístaviště  
v Lobkovicích na louce na bře-
hu Labe mezi návsí a zámkem 
vyvolala ostrou reakci míst-
ních obyvatel.

Chystaná stavba přístaviště  
v Lobkovicích na louce na břehu 
Labe mezi návsí a zámkem vyvo-
lala ostrou reakci místních oby-
vatel.

Jako první se proti přístavišti 
ozvali lidé, kteří vlastní přilehlé 
pozemky a jsou účastníky staveb-
ního řízení. Brzy ale získali pod-
poru řady dalších obyvatel Lob-
kovic, ale i jiných částí Neratovic.

Ve středu 30. září předali zástup-
ci petičního výboru podatelně 
naší radnice petici s 401 podpisy, 
včetně 305 podpisů občanů s tr-
valým pobytem v našem městě.

Proti přístavišti mají několik 
hlavních argumentů. Především 
nesouhlasí s tím, jak stavba 
nenávratně naruší prostředí 
malebné louky, která je vy-
hledávaným cílem, kam chodí lidé 
z Lobkovic i z jiných částí Nera-
tovic za klidem a pohodou.

Obávají se, že větší počet tur-
istů využívajících přístaviště 
by nutně narušoval noční klid 
a argument, že mohou zavolat 
městskou policii, nepovažují za 
příliš seriózní. Ostatně ani říční 
výletníci, kteří se na dovolené či 
o víkendu přijedou do Lobkovic 
bavit, jistě konfrontaci s policií 
nepřijmou jako ideální přivítání 
hostů v našem městě.

Obdobně se obávají, že přístu-
pová silnice, tedy ulice Květnová, 
není na zvýšený počet motorizo-
vaných návštěvníků dimenzo-
vaná.

Někteří se též obávají dopadů 
stavby na průběh povodní. I když 
byli při jednání o umístění stavby 
ujišťováni zástupci povodí Labe, 
že by přístaviště nemělo mít na 

průtok vody v Labi vliv. Problém 
vidí v tom, že štětová stěna vystu-
pující od břehu směrem ke středu 
řeky by v případě velké povodně 
byla příčinou hromadění kmenů 
stromů a další velkých předmětů, 
které velká voda vezme sebou.

Mnozí občané Lobkovic si 
připadají, že byli postaveni 
před hotovou věc. Plán vizual-
izace stavby přístaviště byl vloni  
v předvolebním období před-
staven na akci Setkání u Labe 
pořádané občanským sdružení 
Lobkovice, o.s.

Lobkovičtí odpůrci přístaviště 
ovšem logicky poukazují na 
skutečnost, že šlo o zábavnou 
akci, kterou ani nepořádala rad-
nice, takže ji lze stěží považovat 
za oficiální představení záměru. 
Obdobně neuznávají argument, 
že byl záměr konzultován se 
sdružením Lobkovice, o.s., kteréž-
to je spolkem zájemců o historii a 
pořadatelů místních akcí, nikoliv 
reprezentativním orgánem Lob-
kovic. Navíc tehdy prezentovaná 
vizualizace neodpovídá před-
ložené dokumentaci k územnímu 
řízení. S vybudováním štětové 

stěny vizualizace vůbec nepočíta-
la.

Lobkovičtí jsou navíc zklamá-
ni z nekompromisního jednání 
starostky města a neochotě zvážit 
i jiné varianty pro umístění 
přístaviště. 

Je to možná právě tato neústup-
nost, která vyvolává neústupnost 
na straně lobkovických občanů. 
Ti jsou odhodláni udělat vše pro 
to, aby stavbě přístaviště a jeho 
příslušenství na lobkovické louce 
zabránili, tedy rozhodně v navrho-
vané podobě, kterou považují 
za megalomanskou. Zároveň 
zpochybňují ekonomický přínos 
přístavu pro město.

Na své straně navíc mají i míst-
ní veslařský klub, ačkoliv sta-
rostka Mrzílková říká, že v době 
veslařských závodů bude areál 
přístaviště uzavřen.

Dosavadní vývoj situace kolem 
stavby přístaviště tak napovídá, 
že se dočkáme dalšího vleklého 
sporu, který buď pohřbí zapojení 
Neratovic do systému labských 
přístavů nebo tiché místo 
procházek a posezení u řeky.

Pavel Šanda
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První zářijový den byl v 13:25 
hlášen výjezd k požáru do areá-
lu spolanského zauhlování. Ve 
dnech 4. - 6. 9. asistovala JSDH 
Neratovice při doplňování vody 
do parních lokomotiv ve stanici 
Neratovice při slavnostech 150 
let na vlakové trati Kralupy nad 
Vltavou - Turnov. 

Během této akce 5. září se 
museli hasiči vypořádat s 
požárem trávy v Mlékojedech, 
ke kterému došlo právě po prů-
jezdu parní lokomotivy. 

O den později jeli do Kozel, 

kde spadl strom na chatku. 
V neděli 13. září naši dobrá-

ci asistovali při odpalování 
ohňostroje ze střechy krytého 
plaveckého bazénu na závěr 
Neratovického salonu 2015. 

Víkend 17. - 18. září byl ve 
znamení dvou planých po-
plachů. První byl v Kojetické 
ulici, v druhém případě 
nahlašovatel zaměnil „gri-
lovačku“ v zahrádkářské 
kolonii za Domem Kněžny 
Emmy za požár.

Jaroslav Rajchl

Práci hasičům v září přidělala 
parní lokomotiva i grilovačka
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Letní koupaliště na rozcestí 
mezi zánikem a rozvojem
Rozhovor  s provozovatelem koupaliště Martinem Suchomelem
V hospodě Koupák, která 
je součástí neratovického 
Letního koupaliště, jsem 
si dal schůzku s jeho pro-
vozovatelem Martinem  
Suchomelem. Bavili jsme 
se, jak jinak, o koupališti.

Jaká byla pro koupaliště 
uplynulá sezóna? Vzhledem  
k tropickým teplotám letoš- 
ního léta předpokládám, že 
dobrá.

Na tuto otázku odpovídám 
každému stejně. Byla to sezó-
na, na kterou se čeká roky.

Takže je vyděláno a teď za-
vládla pohoda?

V areálu se pracuje od břez-
na do listopadu bez ohledu 
na to, jaká byla sezóna. Jsou 
to skoro dva hektary zeleně, 
tři bazény, spousta čerpadel, 
filtrů a jiných technologií. 
Ono se to nezdá, ale práce 
je na koupališti dost. Zrov-
na nyní se provádí podzimní 
„zahradničina“ - prořezávání, 
přetrhávání, zkracování.

Před čtyřmi lety byla 
katastrofální sezóna. Na  
Islandu vybuchla sopka a ne-
bylo léto. V srpnu byly jen dva 
koupací dny, koupaliště nevy-
dělalo ani na pokrytí nákladů, 
o nějakém zisku nemluvě. 
Letos to zase naopak bylo 
dobré. Návštěvnost ovlivňuje 
hlavně počasí. Většina sezón  
je průměrná. 

To zní trochu jako nespoko-
jenost…

Ani omylem. Podle mě mám 
tu nejkrásnější práci, alespoň 
v Neratovicích. Většinu času 
pracuji venku a přitom jsem 
uprostřed města.

Je to různorodá práce. Člověk 
je tak trochu zahradníkem, in-
stalatérem, technologem, zed-
níkem, svářečem, natěračem. 
Neustále je třeba dělat různé 
opravy a je tu také hodně or-
ganizační práce - letos se na 
chodu koupaliště podílelo osm 
zaměstnanců a brigádníků.

Mám poměrně velkou vol-
nost v rozhodování, ale stejně 
tak i velkou zodpovědnost, že 
bude všechno fungovat. Moc 
mě to baví.

Myslíš, že to na koupališti 
baví i návštěvníky?

Doufám, že ano. Každý rok 
jich chodí víc a víc, ohlasy 

máme vesměs pozitivní. 
Dlouhodobým vedrem a 

velkým počtem návštěvníků 
se sice letos trošku vytratila ta 
rodinná atmosféra a pohoda, 
na kterých jsme si v minulých 
letech zakládali, ale trend je 
jasný. 

Maminky, dědečci s babička-
mi i celé rodiny, ti všichni  
s dětmi míří v teplých dnech 
na koupaliště. Kromě Nera-
tovic a okolí k nám pravidelně 
jezdí návštěvníci z Brandýsa,  
z Prahy a začali jsme přetahovat  
i lidi z Mělníka. 

Myslím, že je to pro ně, ale 
hlavně pro jejich děti, u nás 
příjemnější. Dokonce k nám 
už zavítali i „umělci z Prahy.“ 
Herečka a moderátorka Tereza 
Kostková tu s rodinou strávila 
jeden z posledních prázdni-
nových dnů. Prý byla spoko-
jená.

Vyskytly se nějaké problémy? 
Vedra letošního léta ale 

ukázala i další věci. Po čtrnác-
ti dnech pařáků například 
zmizela tráva. Takže zavla- 
žování je do budoucna nezbyt-
né. Ono opalovat se na dece 
položené na hlíně není nic 
moc.

I když je areál poměrně 
velký, provozuje se jen jeho 
horní část, kde jsou opravené 
bazény. Když je plno, tak toho 
prostoru moc není. 

Například stoly k sezení, 
které jsme dali na plochu před 
relaxační bazén, z něj udělaly 
pořádné „mraveniště.“ Když 
bylo obzvláště plno, to bylo až 
nepříjemné. 

Na příští rok jsme už ale 
připravili k opalování i k po-
sezení spodní louku. Kdo bude 
chtít více soukromí, najde ho 
tam. A těch pár metrů navíc  
k bazénům určitě rád dojde.

Zmínil jsi spodní louku, což 
mi nahrává na otázku na 
případnou stavbu skateparku 
v těchto prostorách.

No ona je v tom taková pos-
loupnost. Rozjíždět cokoliv 
dalšího jako třeba skatepark ve 
spodní části areálu má smysl, 
pokud bude v sezóně letní 
koupaliště v provozu. 

Bohužel ale máme problém, 
který příští sezónu a vlastně  
i ty další přímo ohrožuje. Ne-
plavecký bazén s klouzačkou  
v té horní provozované části 

má popraskané dno. 
Ztrácí se spousta vody, 

„vystřílených” dlaždic si nejde 
nevšimnout. Každý rok se to 
nějak látá, letos je už ale situ-
ace kritická. Už se odlupují  
i velké kusy betonu, někde je 
vidět i na trubní rozvody. 

Město  v minulosti  in-
vestovalo velké částky do 
rekonstrukce celého areálu. 
Nevím, jaká bude ochota rad-
nice investovat další do opravy 
bazénu. 

Pokud se s tím ale něco 
neudělá, může se stát, že ba-
zén nepůjde napustit. Opravit 
se to musí i s ohledem na bez-
pečnost. 

Zrovna v tomto období se 
plánují investiční akce na 
příští rok, tak snad to dopadne 
dobře. Moc si neumím před-
stavit, že by bylo příští rok za-
vřeno.

A jak je to tedy s využitím 
spodní části areálu?

Jakékoliv využití spodních 
ploch bych uvítal, včetně 
skateparku. K němu by pak 
ještě mohlo přibýt například 
hřiště na plážový volejbal, 
fotbálek a nohejbal či plocha 
s ohništěm, kterou by pro 
různé oslavy jistě uvítali ti, 
kdo nemají vlastní zahradu. 
Minigolf už tu je, stejně jako 
základy dětského hřiště, které 
lze dále rozvinout. 

Vznikl by tak multifunkční 

odpočinkový areál, který by 
mohl být v provozu řekněme 
od dubna do října. Byla by 
„spousta muziky“ za poměrně 
malé náklady, navíc v krásném 
prostředí uprostřed města, a 
co je důležité, v hlídaném a 
udržovaném prostředí.

V nejbližší době bychom se 
na toto téma měli sejít s paní 
starostkou. Snad z toho vy-
plyne něco konkrétního.

A když už hovoříme o spodní 
části areálu, jak vidíš budouc-
nost dlouhodobě nefunkčního 
padesátimetrového bazénu?

„Padesátka“ je samostatná 
kapitola. Dlouhé roky se o 
něm ani nemluvilo, jako kdyby 
to bylo tabu, s tím, že by to stá-
lo ohromnou spoustu peněz a 
tak podobně.

Zdá se mi ale, že se to alespoň 
trošku mění. Alespoň se o tom 
začíná mluvit. Každopádně je 
to běh na dlouhou trať a téma 
pro neratovické komunální 
politiky.

Máš nějaký vzkaz na závěr?
Chci poděkovat lidem, kteří 

se podíleli na chodu areálu 
v sezóně, za jejich trpělivost, 
výdrž a nasazení. 

Návštěvníkům bych chtěl 
popřát, aby příští rok odcháze-
li z koupaliště vždy spokojeni. 

Pokud jednání o budoucnos-
ti koupaliště dopadnou dobře, 
posuneme se zase o kousek 
dál.

Děkuju za rozhovor.  
Ptal se Pavel Šanda

K O U P Á K  N E R A T O V I C E

Otevřeno denně
od 17:00

Nabízíme více  
než 100 druhů 
alkoholických 
nápojů

Dobrá akce 
každou chvíli

Sledujte nás  
na facebooku

foto: Martin Suchomel



Spolek Aktivita Nerato- 
vice vznikl v létě 2013.
Své základní cíle ve sta-
novách definuje jako:
 rozvoj komunitního 
života v obci
 rozvoj demokracie 
a participace občanů 
zejména na komunální 
úrovni
 rozvoj sociálního, poli-
tického a kulturního živo-
ta místních komunit
 osvěta v oblasti lid-
ských, občanských a so-
ciálních práv a boje proti 
všem formám diskrimi-
nace
 vzdělávací činnost  
ve vědeckém poznání  
se společenskými,  
ekonomickými  
a kulturními dopady

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

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

Kontakt
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 finan-
covat naši činnost.
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NERAVÝUKA
jazykové kurzy a doučování v Neratovicích
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Lidové rčení, že jablko ne-
padá daleko od stromu, se  
v případě Jana Matěje Raka, 
dokonale naplnilo. 

Syn kytarového virtuo-
sa Štěpána Raka, narozený  
v roce 1977 ve městě Jyväsky-
lä, v době, kdy tam profesor 
Rak zakládal první finskou ky-
tarovou školu, se nikdy nestal 
žákem svého otce. 

Přesto se vydal na sólovou 
kytarovou dráhu, zkoušeje  
rock ‘n’ roll a blues či vlastní 
písňovou tvorbu. 

Setkání s tvorbou Jaroslava 

Ježka se Matějovi stalo cestou, 
která z řadového hudebníka 
učinila po letech tvrdohlavého 
snažení kytarového mistra. 

Pro všechny milovníky nád-
herných, omamným jedem na-
puštěných akordů nabízí kon-
cert Matěje Raka v Jazzovém 
klubu Společenského domu 
nezapomenutelný zážitek.  

Recitál Matěje Raka se koná 
v úterý 27. října od 20:00.  
Vstupné v předprodeji je 130 
Kč, v den koncertu 150 Kč. 
Senioři zaplatí v předprodeji 
100 Kč. -red-

Kytarový mág Jan Matěj Rak v Jazzovém klubu 

Včera jsem byl na besedě 
s jedním starým Syřanem, 
mělo to být o Sýrii, ale lidi 
zajímal hlavně islám. 

Pan Charif Bahbouh přišel 
na besedu nabroušený a mlu-
vil zpočátku jako člověk, který 
se cítí ohrožen a musí se obha-
jovat.

Nebylo to příjemné, ale lep-
ší „školení“ o tom, jak se u 
nás žije člověku, který aby 
se obával pustit televizi ane-
bo otevřít internet, dostat 
nemůžeme. 

Když národ varujeme my 
Češi před tím, co působí jeho 
probuzený strach, je to jen 

názor mezi názory. Teď jsme 
byli svědky prožitku.

O situaci v Sýrii jsme se doz-
věděli leccos – od moderáto-
ra (Pavla Šandy). Host toho 
mnoho neřekl, a celou dobu 
dával nám posluchačům naje-
vo, že nebude mluvit o věcech, 
které neví. 

Jsem rád, že se vyvaroval 
pasti, do níž jsou často za-
taženi Arabové pozvaní do 
Událostí-Komentářů: ti čas-
to líčí události podle toho, co 
si přejí, aby byla pravda. Pan 
Bahbouh se chytit nenechal. 
Mluvil o tom, jak syrskou 
společnost zná. I to je sub-
jektivní do značné míry, ale 

autentické. 
Víc jsme se dozvěděli o situ-

aci tady u nás. Mnoho mluvil 
o společných civilizačních 
kořenech, a vlastními slo-
vy dosvědčoval, že má víc 
společného s humanismem 
– který považujeme za naši, 
západoevropskou, kultu-
ru – než mnozí Češi. V takto 
výbušném prostředí se dají 
očekávat i konflikty s pub-
likem, ale to nevadilo. Rušivý 
byl akorát vstup jakéhosi 
velvyslance Strachu, který si 
vzal slovo a začal přednášet. 
Ale to bylo evidentně mimo, 
přetrpěli jsme to. 

Od Sharifa Bahbouha se 

mají Češi co naučit. Bojí se is-
lámu, protože ho neznají. Jsou 
vesměs nevěřící, že? 

No ano, ale postoj pana 
Bahbouha k víře je přátelský, 
tolerantní, protože to všech-
no zblízka zná. Přitom je 
taky nevěřící. Tedy z našeho 
křesťanského hlediska, on by 
to asi takto nepřijal. 

Naši nevěřící jsou nábožen-
sky nevzdělaní. Jeho úctě k 
víře těch druhých naučil stejný 
nebo podobný humanismus, 
jaký pěstujeme v Evropě, spo-
lu se znalostí toho, co je v tom 
náboženství dobrého i zlého.

Olin Kadlec

Beseda o Sýrii, která byla nakonec spíše o Česku 

Mimořádný zážitek nabízí 
v pondělí 9. listopadu 
koncert černého americ- 
kého bluesmana a blues-
rockera Linwooda Lee 
Taylora v Jazzovém klubu 
Společenského domu. 

V rámci česko-slovenského 
turné se tento zpívající ky-
tarista představí společně se 
skvělým slovenským  basky-
taristou Rasťo Uhríkem 
a špičkovým bubeníkem 
Tomášem Hobzekem.

Hudební styl Linwooda  Lee 
Taylora vychází z bluesových 
legend, jakými jsou Albert 
King, Howlin’ Wolf, Muddy 
Waters, Freddy King a v ne-
poslední řadě vám svým os-
obitým kytarovým projevem 
připomene Jimiho Hendrixe. 

Linwood také výborně 
ovládá akustickou kyta-
ru. Koncertuje převážně na 
východním pobřeží Spojených 
států, kde v minulosti oslňoval 
společně se slavným Albertem 
Collinsem. 

V Evropě je znám spíše v její 
západní části, kde například 
stával na pódiu po boku Joa 
Louise Walkera. 

V České republice jsme za-
tím neměli příležitost tohoto 
výborného kytaristu vidět. 

Vstupné 180 Kč, senioři 
v předprodeji 150 Kč. Při 
současném zakoupení lístků 
na koncert Vladimíra Mišíka 
dostanete lístek za 120 Kč.

-red-

Linwood Lee Taylor ve stopách Jimiho Hendrixe

Inzerujte v Neratovinách
Neratoviny jsou nevýdělečným časopisem, na jehož tvorbě se 

podílejí dobrovolníci. Jeho tisk a distribuce jsou financovány 
pouze z inzerce, která je díky nekomerčnímu charakteru Nera- 
tovin výrazně levnější než v jiných obdobných periodikách.

Vycházíme v nákladu 8 000 kusů, které se distribuují do 
schránek v Neratovicích a Libiši a dávají do restaurací a ka-
váren v Neratovicích a okolí.

Součástí inzerce je i možnost komerčního sdělení na webu 
Neratovin sdíleného na facebookové stránce s 1397 fanoušky. 
Navíc poskytujeme množstevní slevy při opakování inzerátu. 
Každý šestý inzerát je levnější o 10 % z ceny předchozích pěti 
dohromady.

Bližší informace najdete na www.neratoviny.cz/inz. Uzávěr-
ka příštího čísla je v pátek 6. listopadu.

Vaše dotazy ohledně inzerce zodpovíme na emailu  
redakce@neratoviny.cz či telefonu 603 864 934.
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Místo stromů tyče
Když město nechalo pokácet 

v Masarykově ulici zdravé lípy, 
podotýkám, že v plné zeleni 
s ptačími hnízdy a se všemi 
živočichy, kteří v nich sídlili, 
mnoho lidí se utěšovalo tím, 
že zde budou vysázeny nové 
lepší stromy a ulice znovu 
získá na kráse.

Jenže sotva se začaly obje-
vovat v chodníku otvory pro 
výsadbu, začali lidé nevěřícně 
kroutit hlavou. Jedni se ptali: 
„Nejsou ty díry nějak malé?“. 
Druzí se tázali: „A proč jsou 
uprostřed chodníku?“ 

Jsou malé. I Praha, která 
není příliš přátelská k zeleni, 
nařizuje ve své Metodice ve-

likost otvorů pro stromy dva 
metry čtvereční. Norma pro 
výsadbu stromů je dokonce 
mnohem přísnější. Podle ČSN 
83 9021 musí nezakrytá nebo 
trvale pro vzduch a vodu pro-
pustným krytem opatřená plo-
cha zaujímat nejméně 6 metrů 
čtverečních. 

V Masarykově ulici je ve-
likost otvorů jen o něco více 
než jeden čtvereční metr. Stro-
my rostoucí v tak malém pros-
toru nemají dobré vyhlídky do 
budoucnosti. 

Odpověď na otázku, proč 
jsou stromy uprostřed chod-
níku, si můžeme pouze 
domýšlet. Možná kvůli in-
ženýrským sítím, ale prý i pro-
to, že časem bude povoleno na 
ploše mezi obrubníkem a stro-
my parkovat. 

Ještě před rekonstrukcí ulice 
se na širokém chodníku par-
kovalo bez problémů. Nyní 
jsou zde dvě cyklostezky, kvůli 
nimž byly stromy vykáceny a 
na nichž se stát nesmí.

Nikde se nepočítá s par-
kováním, ačkoliv jsou zde 
obchody, lékař, občerstvení, 
spořitelna, gymnázium. Je 
docela možné, že časem by 
zde bylo tolerováno stání 
aut. V našem městě není nic 
nemožné.

Ale vraťme se ke stromům.
Pravděpodobně ve čtvrtek 1. 
října byly do děr umístěny 

nové stromy. Jenže ke zděšení 
kolemjdoucích to nebyly vz-
rostlé lípy, které by okamžitě 
plnily svou funkci – stínily a 
zpříjemňovaly okolí, ale holé 
špičáky bez koruny, připomí-
nající tyče. Takové stromy je 
možné vysazovat snad něk-
de kolem silnice, ale ne do 
městské ulice. 

Na radnici drnčely telefony, 
a tak město nakonec na webu 
zveřejnilo, že použité výpěst-
ky neodpovídají zadaným 
požadavkům a stromy budou 
vyměněny. 

Takové vysvětlení by nemě-
lo stačit. Měli bychom se ptát, 
proč nikdo z úředníků ne-
dohlížel na výsadbu stromů. Je 
to způsobeno nedbalostí nebo 
tím, že radnice nechce, aby 
někdo práci firmy kontroloval 
a upozorňoval na nedostatky? 

Město utrácí miliony  
z rozpočtu, ale na projekt se 
výběrové řízení nedělá. Odbor 
správy majetku osloví projek-
tanta, jehož práci si pak nikdo 
řádně neprostuduje. 

Stavební firmy dostanou bez 
protestů zaplaceno, i když 
odvedou nekvalitní práci. 
Podobně novou zeleň nikdo  
z úředníků nekontroluje ani 
při výběru, ani při výsadbě. 

Výsledkem jsou pak takové 
přehmaty jako při rekonstruk-
ci Masarykovy ulice.

Anna Spěváčková

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

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

V herně Rodinného centra 
Myšák proběhl v sobotu 3. 
října kurz první pomoci 
KIDS. 

Kurz byl zaměřený na prob-
lematiku dětských úrazů a 
rozpoznání nemocí a jejich 
řešení. 

Kurz nabízel i praktický ná-
cvik resuscitačních technik, 
jako umělé dýchání a nepřímá 
srdeční masáž na výukovém 
kojeneckém i dospělém mo- 
delu s počítačovým hodno-
cením kvality resuscitace. 

Úraz dítěte se může stát 
během chvilky, ale jeho 
následky ho mohou provázet 
celý život. Proto je důležité 
vědět, co v takové situaci dělat. 

Všichni účastníci kurzu do-
stali certifikát o absolvování 
kurzu. Kurz byl veden lektory 
školícího centra SHOCK.

Další kurz připravuje Rodin- 
né centrum Myšák na listo-
pad. Bližší informace získáte 
na webu www.rcmysak.cz.

Jana Zmeková

Kurz první pomoci dětem bude 
Myšák pro velký úspěch opakovat

Beseda s pracovníkem CERN:
Společenský dům ovládne  
na jeden večer špičková věda
Evropská organizace pro 
jaderný výzkum, známá 
spíše pod svou zkratk-
ou CERN, patří mezi pár 
pracovišť svého druhu na 
světě.

Mnohakilometrový systém 
obrovských urychlovačů částic 
v podzemí francouzsko-švý-
carského pohraničí se zabývá 
experimenty, které se dotýkají 
samé podstaty našeho vesmí-
ru, zejména pak hmoty.

V posledních letech o sobě 
tento ústav částicové fyziky 
dal veřejnosti vědět zejména 
svým objevem Higgsova bo-
zonu, jehož existence byla do 
té doby předpovězena pouze 
teoreticky, ale také „výrobou“ 
a zkoumáním černé díry.

Pracoviště zaměstnává tisíce 
vědců a inženýrů a je velkou 
ctí pro Neratovice, že jeden  
z nich, Jiří Weichert, přijede 
do našeho města.

Navíc přijede besedovat 
s občany města o své práci 
a svém pracovišti, které na 
většinu z nás působí jako něco 
z utopické budoucnosti světa 
science fiction.

Beseda, která proběhne  
v úterý 3. listopadu, doprovodí 
promítání krátkého tema- 
tického filmu. 

Jedinečnou příležitost přijít 
do přímého styku s budouc-
ností vědy budou mít i ti, kdo 
jsou bez koruny, neboť vstup je 
zdarma.

Pavel Šanda

Masáže u Kříže
Jiří Kříž, Na Výsluní 1061

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

foto: Neratovice v obrazech



pondělí 12. října
19:00 Městské kino
Domácí péče
český film, 100 Kč 
středa 14. října 
22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy
čtvrtek 15. října 
19:00 Městské kino
Purpurový vrch
americký filmový horor, 110 Kč
19:30 Společenský dům
Domácí štěstí
22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy
pátek 16. října 
9:00 Společenský dům
Klaun Pingu
19:00 Městské kino
Muž na laně 
americký film Roberta Zemeckise 
(3D), 150 Kč
22:00 Oskar
The Neverending Story 80´ & 90´ 
sobota 17. října 
15:30 – hřiště Byškovice
FK Neratovice-Byškovice B - Lužec
17:00 Městské kino
PAN 
americký film (2D), 110 Kč
18:00 restaurace U Jezera ve Zloníně
Tancovačka s kapelou pod vedením 
Stanislava Tatara
18:30 Zimní stadion
HC Buldoci Neratovice - HC 
Cvočkaři Hořovice
22:00 Oskar
NERASESSION – Michael Burian - 
RedBull LaBBaR
neděle 18. října 
10:15 hřiště Mlékojedy
TJ Start Mlékojedy - Jeviněves
17:00 Městské kino
PAN 
americký film (3D), 130 Kč
pondělí 19. října
19:00 Městské kino
LAPUTA
český film, 110 Kč 
úterý 20. října
20:00 Společenský dům
Revival Swing Band Praha
středa 21. října 
22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy
čtvrtek 22. října 
19:00 Městské kino
Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension
americký horor (3D), 140 Kč
20:00 Společenský dům
Vasilův Rubáš

22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy

pátek 23. října 
19:00 Městské kino
Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension
americký horor (2D), 120 Kč
22:00 Oskar
Dj Brngy & Dj Floppy – Cinema 
Hits

sobota 24. října 
10:15 hřiště Libiš
FC Libiš A - Litvínov
14:30 hřiště Lobkovice
FC Lobkovice - Botafogo Mělník
14:30 hřiště Libiš
FC Libiš B - Horní Počaply
15:00 Společenský dům
Stvoření světa
19:00 Městské kino
Paranormal Activity: The Ghost 
Dimension
americký horor (3D), 140 Kč
22:00 Oskar
Dj Kráťa – Club Night – Jack Dan-
iels Fire Commando

neděle 25. října 
14:30 stadion Neratovice
FK Neratovice-Byškovice A - 
Nymburk
14:00 Městské kino
Mrkáček Bill
australský animovaný film, 100 Kč 

pondělí 26. října
19:00 Městské kino
Návrat do budoucnosti
filmový klub, americký film režiséra 
Roberta Zemeckise z roku 1985,  
100 Kč, členové FK 50 Kč

úterý 27. října
19:00 Městské kino
Poslední lovec čarodějnic
americký film, 110 Kč 
20:00 Společenský dům
Jan Matěj Rak

středa 28. října 
9:00-17:00 Společenský dům
Taneční soutěž o pohár města 
Neratovice
19:00 Městské kino
Návrat do budoucnosti II
filmový klub, americký film režiséra 
Roberta Zemeckise z roku 1989,  
100 Kč, členové FK 50 Kč 
22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy

čtvrtek 29. října 
15:00 Městské kino
CELEBRITY s.r.o.
česká komedie, představení pro 
důchodce, 130 Kč, důchodci 50 Kč 
19:00 Městské kino
CELEBRITY s.r.o.
česká komedie, 130 Kč 

22:00 Oskar
Czech & Oldies Bar Party Show - 
Oldies Stage - Dj Floppy

pátek 30. října 
19:00 Městské kino
CELEBRITY s.r.o.
česká komedie, 130 Kč
22:00 Oskar
Evolution Night – Dj Kráťa & Dj 
E.t. & Dj Floppy & Special Guest 
Dj Fany

sobota 31. října 
14:00 hřiště Byškovice
FK Neratovice-Byškovice B - Kost-
elec nad Labem
19:00 Městské kino
CELEBRITY s.r.o.
česká komedie, 130 Kč
22:00 Oskar
Dj Michal Vinický – Shot Mix

neděle 1. listopadu 
10:15 hřiště Mlékojedy
TJ Start Mlékojedy - FC Lobkovice
14:00 hřiště Lobkovice
Roma Neratovice - Velký Borek B
19:00 Městské kino
CELEBRITY s.r.o.
česká komedie, 130 Kč

úterý 3. listopadu
20:00 Společenský dům
CERN (beseda)

pátek 6. listopadu
18:00 Společenský dům
Johanna Tesařová a Martina  
Preissová (vernisáž výstavy)
sobota 7. listopadu 
Společenský dům
Mistrovství mažoretek
10:15 hřiště Libiš
FC Libiš A - TN Rakovník
14:00 hřiště Lobkovice
FC Lobkovice - Dřínov
14:00 hřiště Libiš
FC Libiš B - Veltrusy

neděle 8. listopadu 
10:15 hřiště Mlékojedy
TJ Start Mlékojedy - Byšice B
14:00 stadion Neratovice
FK Neratovice-Byškovice A - Český 
Brod

pondělí 9. listopadu
20:00 Společenský dům
LINWOOD TAYLOR TRIO

čtvrtek 12. listopadu
Společenský dům
Svátek tance Roxton

sobota 14. listopadu 
13:30 hřiště Byškovice
FK Neratovice-Byškovice B - Stará 
Boleslav

úterý 17. listopadu
19:00 Společenský dům
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC.

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

KAM JÍT V NERATOVICÍCH?

Tajenka zářijové osmisměrky byla: Neratovický společenský 
dům letos slaví již dvacet let od založení. 

Dvě vstupenky na jeden z pořadů Společenského domu  dle 
vlastního výběru vyhrála Renáta Červenková. 

Osmisměrka: V této osmisměrce najděte názvy 17 ulic 
v Mlékojedech. Zbývající písmena po řádcích tvoří ta-
jenku. Z těch, kdo do konce října zašlou správné řešení  
osmisměrky na e-mailovou adresu soutez@neratoviny.cz, vylo-
sujeme výherce.

Ten získá dar od hospůdky Koupák v podobě lahvinky alko-
holického nápoje. Vybrat si bude moci mezi těmito nápoji:  
Becherovka Lemond 1 litr, Fernet brusinka 1 litr a Metaxa  
Honey 0,7 litru.

Neratoviny – nezávislý měsíčník pro Neratovice. Vydává spolek Aktivita Neratovice, Mládežnická 471/17, 277 11 Neratovice. Web: www.neratoviny.cz, e-mail: redakce@neratoviny.cz.  
Šéfredaktor: Pavel Šanda. Telefon: 603 864 934. Tisk: VERBUM Publishing s.r.o., V Hajnovkách 560, 277 11 Neratovice, telefon: 774 714 144. Distribuuje Mediaservis, s.r.o , Špitálská 885/2a,  

190 00 Praha 9. Náklad: 8 000 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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„Stvoření světa“ předvede 
dětem Divadélko Uličník
V sobotu 24. října se otevře 
malý sál Společenského 
domu dětským fanouškům 
divadla. Od 15:00 vystoupí 
Divadélko Uličník s před-
stavením Stvoření světa.

Třičtvrtěhodinové divadel-
ní produkce je postavena na 
notoricky známém biblickém 
příběhu o stvoření světa v sed-
mi dnech.

Divadélko Uličník, které 
na českých prknech, která 
znamenají svět, působí od 
roku 2006, si zakládá na kon-
taktu s publikem během svých 
představení a na jejich interak-
tivitě.

Vstupné je příznivých 69 Kč. 
Děti do 3 let dokonce uvidí 
představení zdarma.

Pavel Šanda

TV a SAT ANTÉNY 
Montáž, opravy rychle a spolehlivě

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

1.kraken@seznam.cz
 602 321 856
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Prestižní filmová soutěž 48 
Hour Film Project se i letos 
na konci září konala v našem 
hlavním městě.

Jedná se o geniální koncept, 
kterého se účastní metropole 
po celém světě. Amatérští fil-
maři, posluchači filmových 
škol či profesionálové mají za 
úkol na dané zadání natočit 
právě během 48 hodin krát-
kometrážní snímek.

Ten pak bude předán odborné 
porotě. Za zmínku stojí 
například, že tento ročník do 
poroty zasedl herec a režisér 
Jakub Kohák. Porotci zhlédnou 
všechny filmy, které se úspěšně 
kvalifikovaly – tvůrci je stihli 
odevzdat před vypršením lhůty 
a jejich snímky dodržely zadání.

V sázce je opravdu hodně. 
Soutěží se o hodnotné ceny, ale 
nezajímavější je, že vítězný tým 
pojede reprezentovat Prahu do 
USA v mezinárodním kole, kde 
je šance si vybojovat postup i na 
filmový festival v Cannes.

Této výzvy se chopili i nadšení 
filmaři složení převážně ze stu-
dentů neratovického Gymnázia 
Františka Palackého. Jejich pro-
dukce, Duchy Production, dos-

tala i nemalý dotační příspěvek 
od našeho města, které po-
mohlo filmařům vylepšit je-
jich vybavení a pokusit se tím 
vyrovnat profesionálním film-
ovým produkcím.  

Zadání, které si neratovičtí 
filmaři vylosovali v pátek večer, 
znělo: žánr: thriller – hlavní 
postava: Drahomír Čtvrtník, 
vynálezce –  rekvizita, která se 
musí objevit ve filmu: šála, šátek 
– replika, která musí zřetelně 
zaznít: „Kéž bych to neviděl/a!“.

Filmový maratón se rozjel a 
studenty čekal nesnadný úkol. 
Během první noci vymýšleli 
scénář, kreslili storyboard – 
obrázkový scénář. Museli zajis-
tit lokace, komparz, rekvizity a 
připravit harmonogram dalšího 
dne.

Sobota se nesla v duchu hesla 
„Kamera, klapka, akce!“ Už od 
sedmé hodiny ranní se začalo 
natáčet. Vše probíhalo podle 
plánu a naštěstí se nevyskyt-
ly žádné větší komplikace, a 
tak neratovická produkce po 
dvanácti hodinách těžké dřiny 
měla natočeno dostatek ma-
teriálu. Jenže tím práce zdaleka 
neskončila.

Nastala další fáze filmového 
maratonu – postprodukce. 
Veškeré záběry se musely ses-
třihat, upravit, ozvučit, před-
abovat a některé dokonce další 
den natočit znovu.

Postprodukční fáze zabrala 
celou noc ze soboty na nedě-
li a trvala až do odpoledních 
hodin. Čas utíkal a 48 hodin se 
pomalu blížilo ke konci.

Lhůtu pro odevzdání filmů 
Duchy Production stihli a se 
svou prací byli neratovičtí fil-
maři spokojeni. Jejich thril-
lerový snímek „Dokud nás smrt 
nerozdělí“ byl na světě.

Nyní už jen filmaři čekali, až 
porota zveřejní promítací bloky. 
O co se jedná? 

Každý snímek byl promítán 
za týden v kinu Aero v určitém 
promítacím turnusu. Čím 
později je váš týmový snímek 
přehrán, tím lepší je, respektive 
tím více se líbil porotě.

„Dokud nás smrt nerozdělí“ 
se dostalo do druhého nejlep- 
šího promítacího bloku, tedy 
mezi filmy od 13. do 24. mís-
ta z celkových šedesáti týmů, 
což byl pro neratovické filmaře 
opravdu velký úspěch. 

Skvělý zážitek bylo také sedět v 
kině a vidět svoje dílo na obřím 

plátně a pozorovat reakce ostat-
ních diváků.

„Dokud nás smrt nerozdělí“ 
sklidilo opravdu velký úspěch, 
a to díky hlavní hvězdě, herečce 
Elišce Junkové, které převedla 
opravdu skvělý výkon.

Diváci ocenili špetku černého 
humoru, který není českému 
publiku cizí, a konečné dra-
matické rozuzlení, jež kon-
trastovalo právě s humornou 
částí snímku. Co bylo také za-
jímavé, neratovický film měl 
nejlepší a nekvalitnější zvuk, 
a to právě díky poskytnuté 
městské dotaci.

Po promítnutí všech bloků se 
konalo závěrečné rozdělování 

cen, například za nejlepší 
kameru, apod. Duchy Produc-
tion nešlo na zakončení s ně-
jakými většími ambicemi, ale 
přesto se jim podařilo vyhrát 
jednu kategorii – hlavní cenu v 
soutěži pivovaru Stella Artois, 
což bylo krásné zakončení to-
hoto filmového projektu.

Studenti převedli oprav-
du skvělý výkon a dokázali 
se ve velké konkurenci, kdy 
například stáli proti muzikálu, 
kde hrála Iva Janžurová, prosa-
dit a ukázat, že i v Neratovicích 
může vzniknout pořádná kine-
matografie.

Jakub Duchoslav, team leader 
a režisér v Duchy Produciton

Film mladých neratovických tvůrců „Dokud 
nás smrt nerozdělí” uspěl na přestižní soutěži

RW Centrum Funkčního Fitness “Topas”
posilovna - ricochet - soukromá sauna - TRX 
- Bosu - osobní tréninky - kruhové tréninky - 

výživové poradenství - fyzioterapie
otevřeno: 
po-pá 7-12/14-22
so-ne 8-12/14-20
adresa: Vojtěšská 288
tel: 315 683 900
email: r.wiesner@seznam.cz
www.facebook.com/RW-Centrum-Funkčního-Fitness

Barryho 
pizzerie

Přijmeme do našeho 
mladého kolektivu brigád-

níky na pozice kuchař-
číšník, praxe v oboru vítá-
na, možno i pro studenty 
info na tel: 734 806 705
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