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Hazard z měst odvádí více peněz
než kolik přináší do jejich rozpočtů
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Co zahrnuje činnost vašeho
sdružení?
Zabývá se problematikou hazardu, jeho regulace na úrovni
státu i měst a obcí. Také se
soustřeďujeme na prevenci
závislosti, přednášky a besedy
pro občany, školy i instituce,
poradenství a pomoc závislým
a jejich rodinám.
Co říkáte na připravovaný
zákon o hazardních hrách?
Co se týče legislativy ohledně
hazardu, jde v současnosti o dvě
různé záležitosti. Jedna z nich
je novela stávajícího zákona,
která ovšem řeší pouze změny
v daňové oblasti. Nijak neřeší
ochranu hráčů a nic, co by hazardní zákon řešit měl.
Druhá z nich je nový komplexní zákon o hazardních
hrách, který má již více než
roční zpoždění a oproti původní velmi kvalitní verzi, se kterou ministr Babiš a jeho ministerstvo před rokem slavnostně
přišli, je ministrem Babišem a
jeho spolupracovníky postupně
vykosťován a oklešťován o velmi účinná opatření na ochranu hráčů a další podstatná
opatření.
Samozřejmě se snažíme o to,
aby se tato opatření do zákona
vrátila, což se i částečně daří. Dá
se však předpokládat, že bude
narůstat tlak hazardní lobby,
aby zákon byl co nejměkčí a
co nejméně účinný. I proto je
důležité, aby se města a obce o
veřejný pořádek staraly samy

a hazard regulovaly. Spoléhat
na novou legislativu je naivní
a alibistické.

A co nedávné přijetí protihazardní vyhlášky v Praze?
Praha svým novým rozhodnutím zastupitelstva hlavního
města ohledně heren udělala obrovský krok správným
směrem. Vezmeme-li porovnání s podobně velkými či
většími evropskými městy, situace byla doslova alarmující.
V Praze bylo svého času až
1600 heren a kasin. Současný
stav 101 kasin a zrušení všech
heren je určitě výrazné zlepšení.
K ideálnímu stavu ale Praze
ještě dost chybí. Například ve
Vídni je v současné době jedno kasino a dvě další vydané
licence, čili tam mohou být
maximálně 3 kasina. Pokud
Vídni (dvakrát větší než Praha)
stačí tři kasina, Praha by si jistě
také vystačila s počtem kasin
v řádu jednotek.
Obecně prosazujete jako nejlepší řešení v obcích nulovou
toleranci k hazardu. Jak se
daří ji prosazovat?
Naší představou a filozofií od
začátku naší činnosti nebyla
nikdy úplná prohibice hazardu.
Naší představou byla jeho velmi silná regulace a nastavení
výrazně kvalitnějších a přísnějších pravidel.
Toto ovšem nevylučuje podporu zavedení nulové tolerance
v městech a obcích, které se k

Na Štědrý den zve Církev
bratrská na půlnoční bohoslužbu v kapli Domu kněžny Emmy
Bohoslužba začne ve 23:00
a bude trvat něco přes hodinu. Slovem vás provede
Tomáš Grohman, o hudbu se pak postará Marek
Tůma s hudební skupinou.
Tématem bohoslužby i hudební produkce bude pochopitelně oslava narození Ježíše
Krista.

Nejedná se o tradiční půlnoční mši, jak ji znají katolíci.
V kapli Domu kněžny Emmy
se ale koná již tradičně.
Na bohoslužbu jsou zváni
nejen členové Církve bratrské,
ale každý, kdo bude mít chuť
přijít. Každý návštěvník dostane texty písní, aby mohl zpívat spolu s ostatními.
Olin Kadlec

tomu rozhodnou. Prohibice je
velmi často zneužívaný pojem
v souvislosti s regulací hazardu.
O prohibici by se jednalo pouze
tehdy, kdyby v České republice
nebylo možné zahrát nikde.
S hazardem jsou spojena sociální a bezpečnostní rizika,
která se jeho místním zákazem
z velké části eliminují. Proto
obcím, které cítí potřebu své
obyvatele před negativními jevy
spojenými s hazardem chránit,
určitě místní nulovou toleranci
hazardu doporučujeme.
Navíc oproti jiným modelům
regulace je nulová tolerance naprosto bezproblémová z hlediska různých, převážně soudních,
sporů s provozovateli hazardu.
Za podstatné považuji v této
souvislosti podotknout fakt,
že jiné formy regulace dávají
možnost provozovatelům ha-

zardu vyhlášku napadat, např.
u soudu. U nulové tolerance nic
takového nehrozí.

A co kvízomaty a černé
herny?
To je další často omílaný
strašák, který s oblibou používá
hazardní lobby. Tento problém
samozřejmě existuje a nelze
před ním zavírat oči, ale je velmi přeceňovaný a zneužívaný
k zastrašování zastupitelů před
silnou regulací.
Je to ale úplně jinak, než jak
to prezentují provozovatelé hazardu. Černé herny vznikají často i v městech a obcích,
kde existuje legální nabídka
hazardu. Naopak, ve městě
s nulovou tolerancí k hazardu se
černá herna snadněji odhalí než
v záplavě „legálních“ heren.
pokračování na straně 4

I na příští rok pro občany
starší 60 let připravil Odbor
sociálních věcí a školství
oblíbený kurz procvičování
paměti.
Pod
vedením
úžasné Mgr. Marie Šmejkalové se bude jeho novoroční
pokračování konat 7. ledna a
pak vždy každý čtvrtek od 14
hodin.
S sebou do zasedací místnosti ve 2. podlaží MěÚ na
Kojetická si stačí vzít obyčejnou tužku a brýle a můžete se
zapojit. Kurz je samozřejmě
zdarma.
Máte-li dotazy, ochotně vám
na ně odpoví koordinátor aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením Jiří Bohun na
e-mailu jiri.bohun@neratovice.cz nebo telefonu 315 650
467 či 604 756 347.
Pavel Šanda

Ostrůvek z Lega v moři papírových modelů
Díky vstřícnosti a shovívavosti
pořadatelů,
papírových modelářů, kteří
nás přijali mezi sebe bylo
možné vystavět ostrůvek
z Lega přímo uprostřed
záplavy papírových modelů.
“A nebude vám, modelářům,
tato kombinace vadit?” ptal
jsem se pro jistotu. “Modelář
jako modelář,” odpověděl s
úsměvem hlavní pořadatel,
pan Ondřej Hejl.
Děti z kroužků „Stavíme
z Lega” a „Mladí vynálezci”
z DDM Neratovice a děti ze
školní družiny ZŠ „Plesingera“
se chopily šance a jako hosté
se zúčastnily výstavy „Neratovický papír”, která se konala v sobotu 21. 11. v místním
Společenském domě. Modely
z Lega, které nedávno postavily, zde měly možnost vystavit
a samy je předvést.
Užívaly si při tom zájmu
návštěvníků a zejména jejich
překvapení, a někdy i úleku,
při náhlém spuštění dálkově
ovládaných modelů.
Největší úspěch u dětských

návštěvníků měla robotická
kobra. Nehybná, se vztyčenou
hlavou, najednou vyrazila k
útoku na nic netušícího pozorovatele. Zajímavý byl i její
veřejný výcvik, kdy se “učila”
chytat hozený předmět.
Aktivní účast na výstavě byla
poučná. Děti měly možnost
se na vlastní kůži seznámit
s prostředím úzce specializované mezinárodní výstavy.
Vždyť prošly celým procesem
od přípravy, přes realizaci až
po likvidaci.

U výstavního stánku se
střídaly a tak měly i dost času si
prohlédnout papírové modely všeho možného a seznámit
se tak s dalším způsobem
modelování. Důkazem, že je
výstava inspirovala k novým
tvůrčím aktivitám, byly jejich
nákupy “vystřihovánek”.
Občasná
pochvala
od
návštěvníků potěšila a nabídka
účasti na dlouhodobé výstavní
akci nás mile překvapila. Více
na www.mladi-vynalezci.eu.
Martin Scholz
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Anketa mezi zastupiteli o nulové toleranci k tvrdému hazardu
„Vzhledem k potenciální nemožnosti regulovat
hazard částečně a vzhledem k tomu, že návrh
loterijního zákona ustoupil od původního
záměru výrazně regulovat tvrdý hazard (výherní
hrací automaty), podpořil/-a byste schválení
vyhlášky zavádějící v Neratovicích
nulovou toleranci k tvrdému hazardu?”
Tak zněla otázka zaslaná všem zastupitelům, jejichž
odpovědi přinášíme přesně ve znění, v jakém nám přišly.

Petr Černohorský

dovali v komunálních volbách.

SPÍŠE ANO

zastupitel ČSSD

Zastupitel KSČM

Ondřej Čerepušťák
Zastupitel KSČM

SPÍŠE ANO

Mgr. Renáta Červenková
Zastupitelka Neratovice jinak

SPÍŠE NE
V tuto chvíli zákazem
hazardu ve městě hazard a
s ním spojované gamblerství a
další sociálně patologické jevy,
bohužel, z města nevymýtíme.
Městský rozpočet naopak
ochudíme o několik milionů,
které jsou dále použity na
velmi prospěšné účely. Od
počátku jsem pro důslednou
regulaci hazardu ve městě.

Jan Dlask

Zastupitel Neratovice jinak

ANO

Ing. Vlastimil Dominik

Radní a zastupitel Neratovice jinak

Hazard je škodlivý všude a
proto preferuji celostátní regulaci. Udělejte podobnou anketu pro poslance a senátory
s dotazem, proč to nejde.

Ing. Miroslav Falta

Zastupitel Volba pro město

ANO

Mé názory ve věci hazardu,
jak jistě dobře víte z mých vystoupení na jednání zastupitelstev, jsou dlouhodobě konzistentní s cílem eliminovat hazard
v našem městě.
Tento cíl je mimo jiné jednou
z priorit naší strany Volba pro
město, se kterými jsme kandi-

Jozef Hornák
ANO

Jsem pro nulovou toleranci
hazardu ve městě. Pražští zastupitelé dne 26. 11. 2015 schválili novelu vyhlášky o hazardu,
která zakazuje všechny herny
v hlavním městě. Zrušeno bude
212 heren. Zůstanou jen kasina. Zastupitelé odhlasovali také
úplný zákaz hazardu včetně kasin v Praze 4.

Ing. Tomáš Hrodek

místostarosta a zastupitel ODS

NE

Takovou vyhlášku nepodpořím. Mám k tomu dva
zásadní důvody. 1) Vyhláškou
nevyléčíme ani jednoho závislého hráče, pouze ho donutíme
hledat jiný tip hazardu (internetové herny, nelegální
herny atd.), či se přesunout do
sousední obce, kde podobnou
vyhlášku mít nebudou. 2) Město Neratovice by schválením
vyhlášky přišlo na straně příjmů o cca 9 000 000 Kč, což je
téměř polovina peněz, které má
město ročně k dispozici na investice a opravy majetku! Čím
tento případný značný finanční
výpadek nahradíme?

Ing. Aleš Kocourek
zastupitel TOP09

ANO

Požadavku na zrušení heren
v Neratovicích rozumím a
souhlasím s ním. Ano, jsem
dlouhodobě pro nulovou toleranci tvrdého hazardu ve městě.
Již v minulosti jsem předložil

k projednávání návrh Obecně
závaznou vyhlášku města Neratovice jíž se zakazovalo provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her. S těsným
výsledkem hlasování zastupitelstvem nebyla schválena.
Argumentů proč hazard
neomezovat znám mnoho.
Kdo chce, hledá způsoby, kdo
nechce, hledá důvody. Protože
tazatel žádá stručnost, zmíním
ten používaný obvykle nejčastěji. Zní: „Herny s automaty ročně
přinesou do městské kasy v Neratovicích zhruba 8 miliónů Kč.
Pokud zrušíte herny, rozpočet
města nemůže počítat s těmito
penězi. Přitom se z nich staví silnice a chodníky, financuje kultura a sport pro mládež. Herny
je lepší nechat, abychom na tyto
věci v Neratovicích měli.“
Jde však o uměle budovaný
a účelový argument. Roční
rozpočet města Neratovice se
plánuje na rok 2016 ve výši cca
225 milionů. Prezentovat hazard jako nutného mecenáše
života města je nesmysl. V tomto rozpočtu se prostředky na
financování sportu nebo zvelebení veřejného prostoru najdou
nebo je něco špatně. Hazard
společnost primárně částečně
devastuje, ne jí pomáhá. Roční
příjem města Neratovic z hazardu představuje jen něco málo
přes 3% celého rozpočtu. Dobří
hospodáři naleznou peníze na
správné věci i jinak. Hazard tu
skutečně není proto, aby šířil ve
městě dobro.
Gamblerství je patologická,
diagnostikovaná nemoc. Gambleři pocházejí často ze sociálně nejslabších vrstev. Svým
návykem každý z nich stáhne
ke dnu okolo 10 až 15 lidí jen
ze svého okolí. Člověk neožebračí jen sebe, ale také své široké
okolí, rodinu, přátele. Gambler
se uchyluje k pouliční kriminalitě. Ostatně historky o tom, že
někdo progamblil firmu, všichni
známe. Ta firma zaměstnávala nějaké lidi. Rodina, přátelé,
zaměstnanci, ti všichni pak padnou do osidel dluhů a exekucí,

Realita tvrdého hazardu v Neratovicích

Počet provozoven s výherními hracími automaty

15

Počet provozovaných výherních hracích automatů

104

Počet dospělých občanů Neratovic na jeden výherní automat

123

Částka prohraná ve výherních hracích automatech za rok v Neratovicích
Odhad hazardní lobby

40 mil. Kč

Na každého jednoho dospělého občana

3 100 Kč

Odhad z celostátního průměru přepočteného na počet obyvatel

200 mil. Kč

Na každého jednoho dospělého občana

15 500 Kč

Příjem rozpočtu města z výherních hracích automatů za rok

8-9 mil. Kč

Na každého jednoho dospělého občana

621 – 699 Kč

verzi obecně závazné vyhlášky
regulující provozování herních
zařízení ve městě připadně vyjádřím v oficiálním městském
zpravodaji.

Mgr. Kateřina Kořanová

Zastupitel Neratovice jinak

Radní a zastupitelka Neratovice jinak

Na otázky ve Vašich anketách
neodpovím ani teď, ani příště.
Nejsem příznivec strany, kterou zastupujete a Vaše noviny
nepovažuji za nezávislé periodikum.

Ing. Roman Kroužecký

Zastupitel Společně pro Neratovice

ANO

Můj postoj znáš, za mne
jednoznačně ano. Stručně to
odůvodnit neumím.

Ing. Pavla Kuchařová

Podle psychiatra Karla Nešpora:

48-65 mil. Kč

Podle studie Národního ústavu duševního zdraví

26 milionů Kč

Michal Novozámský
ANO

Ano, pro tvrdý hazard
v případě, že si to situace bude
vyžadovat (sociální a bezpečnostní problémy). Obecně
ale nejsem zastáncem celoplošných zákazů a příkazů, které
potlačují demokratické principy
společnosti. Je lépe mít hazard
pod kontrolou, než aby se přesunul do ilegality.

Milan Poříz
Zastupitel ODS

SPÍŠE NE

Žádný absolutní zákaz žádný
lidský nešvar nikdy nevymýtil.
Pouze přesunul problém jinam, nebo ho vykázal do ilegality. Je naivní předpokládat, že vyhláška jednoho města zachrání
rodiny gamblerů.
Před tím, než nastolíte tuto
politickou otázku v Neratovicích, doporučuji prostudovat např. Bakalářskou práci
Adama Lekavého University
Tomáše Bati ve Zlíně: Gamblerství jako fenomen dnešní doby,
popř. jiné texty odborníků na
tuto tematiku.

Nutno si uvědomit, že do rozpočtu jde z odvodu automatů a
správních poplatků cca 8,5 mil
Kč. Z těchto peněz jsou např. vypláceny granty v celkové výši
3.950 tis Kč (sport 3.100 tis Kč,
kultura 740 tis, oblast sociální
110 tis Kč).
Při zákazu automatů ve městě
hráči automaty hrát nepřestanou, jen se přesunou do okolních obcí / nejvíce do herny u
uhelných skladů, která je už na
území Libiše /.
Dále si myslím, že schválením
vyhlášky vzniknou ve městě
černé herny, které bude obtížné
kontrolovat.

Ing. Michaela Landová

Bc. Markéta Rajchertová

Zastupitelka Neratovice jinak

SPÍŠE NE

Zastupitelka Společně pro Neratovice

ANO

Hazard je diagnostikovaná
nemoc. Je patologický. Člověk,
který propadne hazardu, ožebračí časem nejen sebe, ale i své
široké okolí, rodinu, přátelé, kamarády. S rozvojem závislosti na
gamblerství stoupají patologické
jevy a kriminalita. Dle různých
zdrojů si 27- 90% gamblerů
obstarává peníze na hraní podvody či kriminální cestou.
Je zde něco co ohrožuje část
obyvatel našeho města, je zde
nebezpečí pro mladou populaci.
To přeci nemůžeme nechat bez
povšimnutí.
Jsem pro nulovou toleranci.
(Za svým hazardem v podobě
ultratrailu jezdím až do Beskyd.
Pokud chce někdo hazardovat
jako gambler, nechť si zajede
tam, kde tento hazard budou
tolerovat.)

Marek Lenc

Radní a zastupitel Neratovice jinak

Bez odpovědi.

Mgr. Lenka Mrzílková

Starostka a zastupitelka Neratovice
jinak

Veřejné náklady spojené s hazardem na území Neratovic
odhad přepočtem na počet obyvatel

www.neratoviny.cz

náklady s nimi má stát i město.
Každý si odpovězte na prostou otázku: Je OK mít profit z
neštěstí a zoufalství druhých?
Pro mne nikoliv. Na tom se
nechci podílet. Vy ano?

Na toto téma se po obdržení
stanoviska MVČR k poslední
zastupitelstvem města schválené

Místostarostka a zastupitelka
Neratovice jinak

Vzhledem k tomu, že nejste
nezávislý novinář, tak nemám
zájem o účast ve vaší anketě.

Jaroslava Soukupová
Zastupitelka ČSSD

ANO

Myslím, že to je názor většiny
občanů. Když to jde v jiných
městech proč by to nešlo u nás?
Měli bychom hledat peníze
jinde než z hazardu.

Bc. Pavel Šanda
Zastupitel ČSSD

ANO

Zakáz hracích automatů na
území města významně sníží
množství peněz, které občané
ztrácejí při hazardu a vznik
nových závislostí na něm. Sníží
se tak sociální problémy s tím
spojené. Pomůže to ekonomice
města, neboť mezi lidmi bude
více peněz, která mohou ve
městě utrácet, a část z nich se
bude ve městě utrácet opakovaně. Pomůže to také pořádku a
bezpečnosti ve městě.

Richard Wiesner

Radní a zastupitel ODS

Bez odpovědi.

www.facebook.com/neratoviny
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GLOSY – NÁZORY – KOMENTÁŘE

Podomní prodej je zakázán,
tak proč ne tvrdý hazard?
Tržní řád města Neratovice
zakazuje podomní prodej.
Dává to smysl. Podomní
prodejci totiž využívají psychologické manipulace k tomu,
aby občanům nevýhodně prodali produkt či službu. Není to
nezákonné a je to zásah do volného trhu, ale město přistoupilo k ochraně svých občanů, zejména těch náchylných k tomu
prodejcům naletět, před těmito
praktikami.
Od tvrdého hazardu v podobě výherních hracích automatů se to v tomto ohledu
nijak neliší. Systém, na kterém
fungují hrací automaty, je
postaven tak, aby vedl k závislosti na hraní – gamblerství.
Blikání a zvuky, to vše má
vtáhnout hráče do hry. Hrací
automat vrací v průměru
80 % částky vsazené, takže
hráčův mozek „zásobuje chemikáliemi“ vyvolávajícími euforii z výhry, kterou chce hráč
znovu a znovu prožít.
Klíčem k pochopení, jak
hrací automat funguje a
proč na něm lidé tolik peněz
prohrají, je právě oněch

průměrných 80 % sázky, které
automat vyplácí jako výhru. To
vyvolává dojem, že když přijdete desetkrát do herny s tisícovkou, odnesete si v průměru
pokaždé 800 Kč.
To by ovšem platilo pouze
v případě, že přestanete hrát
ve chvíli, kdy do automatu
naházíte onu první tisícovku.
Ve skutečnosti lze v rychlém
sledu celý proces opakovat a
automat vás k tomu střídáním
výher a proher také motivuje (nemluvě o dalších podpůrných prostředcích, které
snižují úsudek hráče jako alkohol či jiné drogy).
Na to, aby vám z tisícovky
zůstalo méně než 100 Kč, stačí
opakovat vsazení celé částky
jedenáctkrát. Do automatu jste
ovšem v tu chvíli naházeli už
4 571 Kč a v kapse vám zůstalo 86 Kč. Když celou výhru
vsadíte dvacetkrát, odnesete si
v průměru 12 Kč a vsadili jste
4942 Kč.
Proč nejsou hrací automaty v
našem městě zakázané, zatímco podomní prodej je?
Pavel Šanda
Neratoviny píší,
že v Neratovicích
chtějí zakázat hrací
automaty, Sire
Humphry!

Ne! To nemůže
být pravda, pane
ministře!
Vždyť hazard
přináší 8 milionů
do městské kasy!
Provozovatelé
hazardu jsou vlastně
dobrodinci národa.
... a vzniknou černé
herny.
I když tyto argumenty
lze použít i pro legalizaci
heroinu, kokainu, pervitinu, morfinu i kohoutích
zápasů.
A víte,
Humphry,
co by se ještě
mohlo stát?
ŽE NA
ZASTUPITELSTVO
16. PROSINCE
PŘIJDOU...
...LIDI!
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Kde vzít 8 milionů?
Na neratovické politické scéně
nenajdeme nikoho, kdo by tvrdil, že tvrdý hazard v podobě
výherních hracích automatů je
správná věc, která by se měla
podporovat. Všichni se shodnou
na tom, že hazard vede k rozpadům rodin, ke zvýšené kriminalitě, k sociálním problémům.
Nejzásadnějším argumentem
proti úplnému zákazu hazardu
je, že město přijde o příjmy z hazardu ve výši 8-9 milionů ročně,
bez nichž se rozpočet města
neobejde. Například neuvolněný
místostarosta Ing. Tomáš Hrodek (ODS) klade opakovaně
otázku, kde město vezme oněch
8 milionů, když zakážeme hazard, zatímco někteří jiní jen
nemají odvahu tuto otázku
vyslovit nahlas.
Když se na tento argument
podíváme trochu s odstupem,
vyplývá z něj, že město Neratovice je na hazardu vlastně závislé.
S nadsázkou by bylo možné říct,
že naše město je vlastně gambler
– je závislé na výherních hracích
automatech.
Pokud opravdu může rozpočet
města takto zásadně ohrozit
zákaz tvrdého hazardu, lze z toho
vyvodit jediný závěr – v našem
městě je něco hodně špatně.
Problém může být na straně
výdajů nebo na straně příjmů
města.
Škrty ve výdajích města podle mého názoru kýžený efekt
přinést nemohou. Nejenže by se
zřejmě neušetřila požadovaná
částka, ale byly by ohroženy
potřebné služby, které město
svým občanům poskytuje.
Problém vidím na straně
příjmů. Město nemá možnost
ovlivňovat daňový systém a rozpočtové určení daní. Řada měst,
která se potýká s problémem
nízkých příjmů (a netýká se to
zdaleka jen měst v České republice), si ale dokázala najít různá
kreativní řešení.
Mezi ty zásadní patří městské
podnikání. To dává městu jednak větší možnost ovlivňovat
zaměstnanost, ale vytváří i zisk
plynoucí do městské kasy.
V Neratovicích však stále
vládne něco, co bych nazval ideologií tržního fundamentalismu
– ve světě po katastrofální krizi
po roce 2008 naprosto zdiskreditovaná myšlenka, že neviditelná ruka trhu vše dokonale vyřeší,
neboť jedině trh je nekonečně
efektivní a role veřejného sektoru v rámci trhu se má blížit nule,

protože veřejný sektor je vždy
neefektivní.
Neratovice se po roce 1989
zbavily
velkého
množství
městského majetku, což lze
přičíst na vrub skutečnosti, že
se nachází v České republice.
Takové české specifikum totiž
je, že když je světový trend
znárodňování, znárodňuje se i
ševcovská dílna na rohu, zatímco
když je světový trend privatizace,
privatizuje se do roztrhání těla.
Neratovice bohužel v tomto
ohledu ustrnuly někde na začátku 90. let. Výborně to charakterizuje opakované vyjádření starostky města Lenky Mrzílkové,
že „úředníci města přece nemohou řídit podnikání.“
Kdyby se rozdávala cena za
nejabsurdnější politický argument, mělo by naše město šanci
být oceněno. Městské podniky
nikdy neřídí úředníci města, ale
města si najímají manažery na
jejich řízení, podobně jako naše
základní školy řídí ředitelé škol,
nikoliv úředníci města.
Za 25 let české cesty ke kapitalismu už je snad dostatečně dobře
vidět, že o úspěchu podniku
nerozhoduje ani tak vlastnická
forma jako to, zda má dobré či
špatné vedení.
V Neratovicích prostor pro
městské podnikání určitě je.
Například městská nemocnice
má roční zisk zhruba 14 milionů
korun. Kdyby byla provozována městem, určitě by brala větší
ohled na potřeby neratovických
pacientů a i tak by mohla do
městského rozpočtu řádově miliony korun přispět.
Prostor pro vyšší příjmy je také
u správy městských bytů. A nemyslím tím zvyšování nájmů,
ale efektivnější hospodaření s
městskými byty a lepší výběr nájmů, včasné detekování neplatičů
dříve, než se dostanou do úplné
pasti zadlužení. (Ostatně kolik
nájemníků v nich neplatí řádně
nájem právě proto, že své příjmy

utápí v hracích automatech?)
V Neratovicích se ale místo toho uvažuje o privatizaci
městských bytů. Jak se nahradí
výpadek příjmů či potenciálních
příjmů města z městských bytů,
se ale nikdo neptá.
Další možnosti poskytuje
údržba města a svoz odpadů.
V Neratovicích máme tu nejméně výhodnou kombinaci „socialismu“ a „kapitalismu“ – tyto
služby poskytuje monopolně
jeden soukromý dodavatel. Co
třeba zkusit pustit do této sféry
trochu trhu a konkurence na
straně jedné a veřejný sektor na
straně druhé. Nepomohlo by to
zlepšit kvalitu a snížit cenu?
Město pro navýšení daňových
příjmů rozpočtu potřebuje,
aby více lidí pracovalo na jeho
území, aby lidé utráceli větší část
svých útrat v Neratovicích a aby
zde sídlily fungující a prosperující firmy, které také platí spravedlivou mzdu svým zaměstnancům. Potřebujeme zde třeba i
poměrně malé investory v odvětví pokročilých technologií, které
na sebe naváží jako odběratelé
další služby, čemuž se říká multiplikační efekt. Multiplikační
efekt heren je prakticky nula,
nula nic.
Ve všech těchto oblastech
může město něco udělat. Může
podpořit podnikání výhodnými
pronájmy, pomoci s propagací,
vzdělávacími programy pro
místní podnikatele, apod. Může
také vyhledávat a oslovovat výše
zmíněné investory.
Jenže naše radnice má jednoduchou ekonomickou politiku – nemít žádnou ekonomickou
politiku. A to ji vede k tomu, že je
ochotná tolerovat tvrdý hazard se
všemi jeho negativními dopady
na naše obyvatele, na naši ekonomiku, na naši bezpečnost.
Nemyslím si však, že by občané
měli toto tolerovat naší radnici.
Pavel Šanda
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Hazard z měst odvádí více peněz
Co může každý udělat pro
než kolik přináší do jejich rozpočtů zákaz tvrdého hazardu?

pokračování ze strany 1

Navíc nelze akceptovat argumentaci provozovatelů hazardu,
že si policie a orgány činné
v trestním řízení s černými hernami neporadí. Tím bychom
v ČR naprosto rezignovali na
právní stát.
Situace ohledně černých heren
se navíc stále vyvíjí a na základě
zkušeností od nás i ze zahraničí
se bude vymahatelnost práva v této oblasti do budoucna
rozhodně zlepšovat.

Takže podle Vás se při silné
regulaci hazardu nemusíme
bát situace jako při prohibici
alkoholu v USA ve 30. letech?
Argument prohibicí alkoholu
je demagogický. Hrací automat
není láhev alkoholu. Nedá
se schovat pod kabát a nějak
odnést. Dlouholeté zkušenosti z mnoha zemí ukazují, že na
rozdíl od prohibice alkoholu
silná regulace hazardu funguje
a vede k obrovskému zlepšení
situace.
Ještě bych se vrátil ke
zmíněným kvízomatům…
Kvízomat je dalším obcházením zákona ze strany
provozovatelů tvrdého hazardu. Tato finta, kdy se hazardní přístroj tváří jako nevinná
znalostní hra, provozovatelům
u nás ani ve světě dlouho nevydrží.
Velmi podobné to bylo s čer-

nými hernami, které vznikaly pod pláštíkem různých
občanských sdružení. Policie a
další státní orgány se samozřejmě musí s tímto novým elementem seznámit a naučit se
jej účinně potírat. Mezinárodní zkušenosti v tom jistě jsou
a také naše organizace Občané
proti hazardu bude v této věci
policii maximálně pomáhat,
ostatně jako doposud.

Poškodí nulová tolerance
k hazardu hospodaření města?
Zásadní je ta skutečnost, že
hazard z města peníze odvádí.
A odvádí jich mnohonásobně více, než kolik přináší do
městských rozpočtů. Je nutno si uvědomit, že aby město
jako Neratovice získalo z hazardu 8-9 milionů, musí hráči
do hracích automatů naházet
několikanásobek této částky.
Hazardní lobby přiznala, že
za rok je to částka 40 milionů
korun. Zastupitel Kocourek
spočetl z celostátního průměru, že může jít až o 200 milionů. Jaký je váš odhad?
Odhady toho, kolikrát více
hazard společnost stojí, se různí.
Jednoznačným faktem však je,
že se jedná o násobek částky,
kterou hazard do městské či
státní kasy přináší. Hazard se
nikdy nemůže ekonomicky vyplatit.
Karel Nešpor a další odborní-

ci odhadují negativní dopady
v souvislosti s hazardem na více
než 30 miliard ročně. Studie
dopadů hazardu, kterou vypracoval Národní ústav duševního
zdraví na objednávku Národního střediska pro drogy a závislosti, vyčíslila, že prokazatelné
náklady státu v důsledku hazardu jsou cca 16 miliard ročně.
Tato částka je tedy minimálně 2x vyšší než celkové příjmy
veřejných rozpočtů z hazardu,
které činí zhruba polovinu, tedy
8 miliard.
Když to přepočtete na město
velikosti Neratovic, je bilance
hazardu v záporných číslech
zhruba 13 milionů.

O přijetí či nepřijetí vyhlášky o nulové toleranci k hazardu rozhodují zastupitelé.
Pro přijetí vyhlášky je třeba,
aby pro ni hlasovalo alespoň
11 zastupitelů přítomných na
zasedání zastupitelstva.
Funkce zastupitelů je zastupovat občany - své voliče. Zastupitelé obvykle hlasují i na
základě názoru svých voličů.
Když sdělíte svému zastupiteli
či zastupitelům svůj názor, jak
by měli hlasovat, aby repreztentovali váš postoj, vezmou
to při své rozhodování v úva-

A co pro změnu ve smyslu zavedení nulové tolerance
k hazardu mohou udělat
občané města?
V prvé řadě sledovat, jakým
způsobem se vedení města a
zastupitelé k hazardu stavějí. To
znamená například chodit na
jednání zastupitelstva, kde se
hazard bude řešit. Ze zkušeností napříč republikou vyplývá,
že postoj veřejnosti k hernám
je velmi negativní. Lidé tyto
provozy ve svém okolí nechtějí.
Pokud se však nebudou o problematiku zajímat a dávat svým
voleným zastupitelům svou vůli
najevo, těžko mohou očekávat
nějakou pozitivní změnu.
Ptal se Pavel Šanda

hu. Můžete tedy:
1) Zatelefonovat a poslat
e-mail svému zastupiteli.
2) Přijít na zasedání zastupitelstva města 16. prosince
od 16:00 ve Společenském
domě.
3) Říct lidem ve svém okolí,
aby také učinili kroky 1 a 2.
Kontakty
na
zastupitele najdete na webu města
www.neratovice.cz postupným
klikání na Město a úřad - Samospráva - Zastupitelstvo
města - Složení zastupitelstva
města.

Na Skalkách 951

věžák nad Skleníkem
Po-Pá 10-21
www.vino-nera.cz
315 686 005

Svět ticha vzbudil velkou pozornost obdivovatelů podmořské fotografie
Rok s rokem se sešel a ve
Společenském domě v Nera
tovicích byla dne 18. září
v 18 hodin vernisáží zahájena výstava podvodní fotografie s názvem Svět ticha – Ozvěny 37. ročníku
festivalu PAF Tachov 2015.
Stalo se milou tradicí, že na
úvod vernisáže zahraje živá
hudba, tentokráte v podání
kapely KMČ (kdo měl čas)
Romana Kroužeckého.
Po tomto milém a příjemném
vystoupení byla vernisáž
zahájena Alešem Kocourkem
přivítáním přítomných a úvodním slovem, které doplnil Jan
Liška a zavzpomínal na začátky potápění a fotografování
pod vodou.
Po těchto projevech byla
vernisáž téměř 140 fotografií
autorů z celé Evropy opravdu
zahájena.
Organizátory velmi příjemně
překvapila hojná účast široké
potápěčské veřejnosti a lidí,
kteří se o potápění a dobrou
fotografii zajímají.
Vernisáži bylo přítomno
podle hlasovacích lístků cca

www.neratoviny.cz

120 návštěvníků. A mnozí nehlasovali.
V prostorách Společenského
domu se tvořili hloučky diskutujících, několik fotografů
se postaralo o dokumentaci dění a přítomní hodnotili
vystavené fotografie. Zajímavostí bylo i představení projektu Hanky Svobodové na
ochranu mořských želv.
Novinkou letošního ročníku
bylo vyhlášení ceny diváka pro
tři nejhezčí fotografie.
Na prvním místě se umístila fotografie Grilla Montese
z Estonska, druhá byla fotografie Peteri Viljakainera
z Finska a třetí fotografie Petera Schultese z Německa (viz.
foto). Ceny diváka pro nás
vyrobil Dům řemesel Arcadis
z Vysoké.
Návštěvníci též kvitovali raut,
neboť vernisáž ještě zdaleka
nekončila a pro návštěvníky
byl připraven bohatý program.
Přibližně v 19:45 hod prezident organizačního výboru
Jan Liška pozval všechny do
malého kinosálu
Tam byla připravena projekce filmů, prezentovaných

Foto: Snímek německého fotografa Petera Schultese, který získalů třetí místo v Ceně diváků
na festivalu PAF Tachov 2015.
Na úvod projekce byly představeny tři filmy.
Dalším a velmi zajímavým
bodem programu byla beseda
s dlouholetým potápěčem a
fotografem Václavem Křížem,
který poutavé povídal o
potápění, začátcích fotogra-

fování v lomu Hříměždice,
výrobě vlastních potápěčských
pouzder pro fotoaparáty a
mnohém dalším.
Nejvíce se povídalo o fotografování,
fotoaparátech,
výstavách a opět o potápění.
Ale to se již blížila desátá

hodina večerní, a tak bylo
promítnuto ještě několik filmů
a účastníci vernisáže se pomalu domlouvali, kdy bude
v Neratovicích další ročník
této zajímavé akce.
převzato a upraveno
z webu www.skrytesvety.cz

www.facebook.com/neratoviny
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Buldočí listopad: Prohra v Kladně, porážka
Zlonic, Žabonos i Žiliny a neúnavní Buldočči

V listopadu se buldočí
hokejová sezóna rozjela
naplno. U Buldoků nezahálel vůbec nikdo. Už
1. listopadu sbírali Buldočci
(ročník 2007) zkušenosti na
svazovém turnaji v Mladé
Boleslavi, kde vytvořili dva
týmy.

Pro mladší Buldočky byl
turnaj se staršími soupeři a
v menším počtu premiéra.
Ačkoliv s celky Mladé Boleslavi, berounských Medvědů a
HC Příbram sehráli vyrovnaná
utkání, nakonec se z vítězství
netěšili. Trenéři malé hokejisty
a hokejistky pochválili za bojovnost a nasazení.
Ve čtvrtek 5. listopadu se na
stadiónu fotil historicky první
buldočí kalendář, jehož koupí
můžete přispět na zkvalitnění
zázemí zimního stadiónu a
podpoříte malé Buldočky.
V sobotu 7. listopadu Buldočci (ročník 2008) zvítězili v přátelském utkání s HK Kralupy.
Na jejich úspěch ale nenavázalo seniorské mužstvo,
které ten den hrálo v Kladně. Přestože nad HC Hvězda Kladno v polovině zápasu
vedli 3:1, nezvládli závěr utkání a nakonec domů odjížděli
s prohrou 3:4.
V neděli 8. listopadu Buldočci
(r. 2006) vyhráli svazový turnaj

v Berouně. Naši borci porazili
Rakovník 11:8 a Benátky nad
Jizerou 11:3. O celkové prvenství je nepřipravila ani těsná
prohra s Mladou Boleslaví 4:5.
O týden později jeli Buldočci (r. 2008) na svazový turnaj
do Hořovic. Turnaj byl rozlosován tak, že nebylo možno
určit vítěze. Oba neratovické
týmy však vyhrály všechny své
zápasy. Ve stejné době v Neratovicích probíhal přátelský turnaj Buldočků (r. 2007) s týmy
HC Slavia Praha, HC Bílý Tygři
Liberec a HC Slavoj Zbraslav.
Našim borcům chybělo v silné
konkurenci trochu hokejového
štěstí, když všechny svá utkání
těsně prohráli.
Večer nastoupilo A mužstvo
k důležitému zápasu s týmem
HC Zlonice, v němž chtěli
napravit minulý nezdar v Kladně. Po výhře 6:3 Buldoci
poskočili na 5. místo tabulky a
snad se dostali zpět na vítěznou
vlnu.
Buldočci (r. 2006) vyrazili v neděli na svazový turnaj
do Vlašimi, kde navázali na
úspěch velkých Buldoků a turnaj vyhráli.
Další víkend přinesl opět
hokejové hody. Buldočci (r.
2007) hráli svazový turnaj v
Příbrami. Nejprve deklasovali Benešov 10:4, pak dostali
podobný příděl od domácích a
zápas s Kolínem byl vyrovnaněj-

ší, nikoliv však vítězný.
Buldočci (r. 2009) hráli turnaj v Rakovníku vypsaný pro
úplně začínající hokejisty a
hokejistky. Buldočí potěr na
ostatní soupeře zatím nestačil.
V neděli pak Buldočci 2007
v Kralupech vysoko porazili
domácí tým v přípravném
zápase.
Buldočí áčko si v 9. kole Krajské soutěže mužů z Kolína
přivezli vítězství 3:1 nad HC
Žabonosy.
V sobotu 28. listopadu si
Buldočci 2007 zopakovali
zápasy se Slavií Praha a Bílými
Tygry Liberec. Jako čtvrtý tým
se přidal HC Junior Mělník.
Tentokrát se turnaj nevydařil
podle trenérových představ.
Večer však stadión přivítal
520 platících diváků a velkou hromadu dětí a mládeže.
Buldoci sehráli důležité utkání o body a pozici v tabulce
proti průběžně čtvrtému týmu
soutěže SK Velc Žilina. Hosté
dokázali v minulých kolech
slušně potrápit 1. a 2. tým
tabulky a sebrat jim body.
Utkání bylo zpočátku vyrovnané. Druhá třetina přinesla nejvíce vzrušení na ledě. Ze
strany hostů se hodně přiostřilo. Radek Pšánský se jal hostujícího hráče ztrestat za krvavý
šrám v obličeji Lukáše Pokory.
Trestné lavice se postupně plnily na obou stranách. Ve finále

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

一伀嘀 刀䔀一䄀唀䰀吀 䌀䰀䤀伀
漀搀 㤀㤀 㤀

䬀ഁ

匀 刀䔀一䄀唀䰀吀 䘀䤀一䄀一䌀䔀

娀䤀䴀一촀 倀一䔀唀䴀䄀吀䤀䬀夀 娀䐀䄀刀䴀䄀
䐀伀 ㌀⸀㈀⸀㈀ 㔀⸀

嘀 䬀唀倀一촀 䈀伀一唀匀  ⸀

䬀ഁ

䴀䬀ⴀ刀攀渀琀Ⰰ 猀瀀漀氀⸀ 猀⸀爀⸀漀⸀Ⰰ 䰀漀搀ᬁ渀椀挀欀 ㈀㈀㈀Ⰰ 䴀ᬁ氀渀欀 ⴀ 䴀氀愀稀椀挀攀

眀眀眀⸀爀攀渀愀甀氀琀ⴀ洀攀氀渀椀欀⸀挀稀

foto: Vladimír Beň
však měli převahu Buldoci a
zvítězili 2:0.
V průběhu utkání na stadion
zavítal Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čertem,
kterým malí Buldočci po 2.
třetině na ledě slíbili, že budou
poctivě trénovat i fandit.
Hned v neděli totiž čekal
Buldočky 2008 první přípravný
zápas s týmem HC Kobra Praha, který vyhráli 9:6, a Buldočci 2006 na svazovém turnaji v
Mělníku přes veškerou snahu
nestačili Kladnu, ani Berounu.
V prosinci nás čeká poslední letošní utkání KSM. V sobotu 19. prosince od 18:30 na
domácím ledě Buldoci přivítají
aktuálního lídra soutěže SK

Sršni Kutná Hora.
Víkend
předtím
však
Buldoci odehrají derby v Kralupech nad Vltavou s místním HK. Před zápasem ještě
můžete zhlédnout exhibiční
utkání bývalých hráčů obou
týmu. Výtěžek bude věnován
na charitu.
Přijďte Buldoky v předvánoční atmosféře povzbudit.
Petra Beňová

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
během vánočních prázdnin
(skoro) denně
rozpis najdete na
www.hcbuldocineratovice.cz

Bezplatná poradna
dTest v úterý 12. ledna
Každé druhé úterý v měsíci od 13:00 do 15:00 jsou
Neratovičákům k dispozici
poradci spotřebitelské organizace dTest.
Najdete je 1. patře v zasedací místnosti odboru sociálních věcí a školství v budově
Městského úřadu na náměstí
Republiky.
Poradci vám pomohou s reklamacemi výrobků a služeb,
s odstoupením od smluv uzavřených přes internet, či při
předváděcím a podomním
prodeji, smluv o úvěru, smluv
o dílo. Pomohou vám ale také
řešit vysoké zálohy na elektřinu či nevracení přeplatků.

Organizace dTest také vydala
užitečnou brožurku pod názvem Jak se vyznat v energetice,
která vám pomůže se zorientovat ve vyúčtování, v uzavírání
smluv, odstoupení od smlouvy
i v reklamacích vyúčtování.
Informuje také o praktikách
podomních prodejců, kteří
v Neratovicích nemohou dle
tržního řádu města působit,
ale přesto se objevují.
Brožurku si můžete zdarma
vyzvednout v obou budovách
Městského úřadu, v checkpointu (ve vrátnici) budovy na
Kojetické nebo v Infocentru
v bodově na náměstí.
Pavel Šanda
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Medaile pro Shotokan: 39 na Mistrovství ČR,
37 na Národním poháru, vítězství v lize
Medaile SK Shotokan Neratovice
na Mistrovství ČR
1. místo

Josef Pacovský - kumite senioři
Lucie Köppelová - kumite seniorky, kata juniorky,
		
kumite juniorky
Milan Šoltys - kata junioři
Daniel Beneš - kata starší dorostenci
Jirka Boháč - kata mladší dorostenci
Barča Semkovičová- kumite starší dorost
Markéta Brožová - kumite masters
Viky Mašková - kumite mini žákyně
Martin Javanský - kata mini žáci
Eliška Javanská - kata mini žákyně		
kata tým junioři: D. Beneš, T. Plachý, M. Walder
kata tým st. dorostenci: D. Beneš, T. Plachý, M. Walder
kata tým st. žákyně: A. Zítková, M. Kalinová, A. Bartoníček
kata tým mini žákyně: E. Javanská, V. Mašková, E. Kudrnová

2. místo

Karatisté Shotokanu Neratovice mohou být se svými
výsledky a zápasy na mistrovství světa v polském
městě
Bielsko-Biała
spokojeni.
Milan Šoltys vybojoval
v silné kategorii juniorů páté
místo v soutěži kata, čtyřčlenné finále uteklo jen o jednu
desetinu bodu. Dalším naším
semifinalistou kata byl Ondra
Žampach, který skončil ve
stejné kategorii na sedmém
místě.
Ve druhém kole Národního poháru byla poslední
možnost se kvalifikovat do
šestnáctky nejlepších na nejprestižnější soutěž sezony mistrovství České republiky

karate JKA.
Neratovičtí závodníci dokázali v posledním kole vybojovat v sedmi kategoriích,
a ve třech disciplínách (kata,
kumite a kata tým) celkem
37 medailí. Z toho sedmnáctkrát stáli na stupni nejvyšším,
desetkrát skončili druzí a desetkrát na třetích místech.
Na následném mistrovství ČR potvrdil SK Shotokan
Neratovice úlohu favorita,
když vybojoval celkem třicet
devět medailí. Z toho šestnáct
titulů mistrů ČR, dvanáct v
individuálních soutěžích kata
a kumite, a čtyři v kata týmech, jedenáct titulů vicemistrů (druhá místa) a třináct
třetích míst.

Jako na všech soutěžích
japonského karate se i na
Mistrovství České repu-bliky
JKA soutěží KO systémem
bez možnosti repasáže, a bez
rozdílu hmotnosti a barvy
pásků.
Shotokanu se dařilo i v posledním kole ligy družstev.
Před závěrečným kolem v
Kadani byli naši senioři a
dorostenci na prvních místech a žáci byli třetí. Senioři i
dorostenci získali tituly mistrů České republiky. Družstvo žáků se dokázalo otřepat
z těžké bodové ztráty po
druhém kole a po super nasazení vybojovalo krásné druhé
místo.
-red-

Josef Pacovský - kumite junioři
Markéta Brožová - kata masters
Daniel Beneš - kata junioři
Anežka Dolanská - kumite mladší dorostenky
Aneta Zítková - kumite i kaza starší žákyně
Janek Šimon - kata starší žáci
Tomáš Novotný - kata mini žáci
Eliška Kudrnová - kata mini žákyně
kata tým mini žáci: M. Javanský, T. Novotný, N. Kořínková
kata tým starší žáci: D. Rucki, K. Drápalík, J. Šimon

3. místo
Pavel Zach - kumite junioři a kumite starší dorostenci
Ondra Žampach - kumite junioři
Jirka Boháč - kumite mladší dorostenci
Lucka Köppelová - kata seniorky
Barča Semkovičová - kumite juniorky
Jitka Peterková - kumite mladší dorostenky
Dan Rucki - kata starší žáci
Eliška Kudrnová - kumite mini žákyně
Jirka Krejcar - kumite mladší žáci
Viky Mašková - kata mini žákyně
Martin Javanský - kumite mini žáci
Kuba Pánek - kumite mini žáci
Firma EKOCHEM cosmetics,
s.r.o., Brandýská 892,
Kostelec nad Labem
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Požadavky: vyučen, průkaz
obsluhy motorových vozíků
Nástup - ihned
Kontakt: Jungová Petra
tel: 736 769 461
e-mail: jungova@ekochem.cz
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Jazykové kurzy pod stromeček

NERAVÝUKADárkové poukazy ve vámi zvolené hodnotě
inz87,4x51,5_neratoviny-OHMS.indd 1

2. 11. 2015 21:20:34

jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

využitelné po celý rok 2016
na jakýkoliv kurz z naší nabídky

www.easyenglish.cz

e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz

tel.: 606 839 398

NERAVÝUKA

jazykové kurzy a doučování v Neratovicích

www.neravyuka.cz
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Aktivita Neratovice bilancuje rok 2015

S blížícím se koncem roku
bude čas trochu bilancovat a shrnout si události končícího roku. Náš
spolek, Aktivita Neratovice, pro vás letos připravil řadu akcí, které by
rád připomněl.

Uspořádali jsme pět veřejných besed, kdy zejména
beseda o islámu a islamismu
v lednu a beseda s ekonomkou
Ilonou Švihlíkovou v březnu
přilákaly nečekaně velkou pozornost Neratovičáků.
I letos jsme navázali na už zavedenou tradici populárních
hospodských kvízů, které

jsme uspořádali čtyři. Kromě
toho jsme pořádali bubenický
kruh, lampionový průvod
s pěti sty účastníky a naší největší akci – Dětský den, který
přilákal i navzdory špatnému
počasí až tisíc účastníků.
Jsme rádi, že naše akce
navštěvuje
hodně
Neratovičáků, že vás i nás naše akce
baví. Všechny pozitivní ohlasy
nám dodávají novou chuť akce
pořádat i přes nedostatek financí a pracovní zaneprázdněnost našich členů.
S některými akcemi nám
pomáhají dobrovolníci, zejména s těmi velkými jako
Dětský den či lampionový

průvod, za což jim patří velký
dík, stejně jako sponzorům,
kteří na naše akce přispívají
finančně či cenami do soutěží.
Nejvíce naše akce sponzorsky
podporovala firma Allivictus.
Na internetovém portále
neratoviny.cz jsme za tento
rok uveřejnili 115 článků. Do
domácností v Neratovicích,
Libiši a do vybraných zařízení
v okolních obcích se distribuovaly tištěné Neratoviny.
S číslem, které právě držíte
v rukou, jsme letos vydali
celkem 11 čísel, z toho jedno
dvanáctistránkové.
Tištěné Neratoviny pomohly
zpropagovat řadu kulturních,
společenských i sportovních
akcí, což se mnohdy projevilo na jejich návštěvnosti a
zájmu veřejnosti. Podávaly
některé málo známé informace a samozřejmě také inspirovaly.
Pomohly ale také rozvířit
debatu mezi občany města o
důležitých tématech městské
politiky.
Určitě
přispěly
k většímu zájmu Neratovičáků
o dění v našem městě, což se
projevilo i jejich větším zasahováním do městské politiky,

Osmisměrka

autor: Vladimír Dvořák

Spolek Aktivita Neratovice vznikl v létě 2013. Předsedou sdružení je Pavel Šanda a
místopředsedou Ondřej Hons.
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

Tajenka listopadové osmisměrky byla: Voxel Sebastian
a Light & Love brzy vysoupí
na společném turné v Neratovicích.
Výhercem vstupenky na
tento koncert se stal Petr
Strniště.
V této osmisměrce najděte 20
objektů v našem městě. Zbývající písmena po řádcích tvoří
tajenku.
Z těch, kdo do konce prosince zašlou správné řešení
osmisměrky na e-mailovou
adresu soutez@neratoviny.cz,
vylosujeme výherce. (uveďte
své celé jméno a tel. kontakt.)
Vítěz získá poukaz na zhotovení své miniatury 3D
tiskárnou ve firmě MeMini
v hodnotě 1500 Kč.
zajímavými hosty na zajímavá
témata. Pořádá také akce pro
děti jako Dětský den či Lampionový průvod.
Vydává časopis Neratoviny
v papírové i webové formě.

Kontakt
aktivita@neratoviny.cz
www.facebook.com/
aktivitaneratovice
tel.: 603 864 934
IČO: 01988921
otevřený bankovní účet:
2600510820/2010.

větší návštěvností zasedání
zastupitelstva a jejich větší komunikací se zastupiteli.
Nezastíráme, že tvorba
měsíčníku je velmi časově i finančně náročná. Proto dosud
nevíme, zda, v jakém rozsahu
a jak často budou Neratoviny
vycházet v roce příštím. Vše
záleží na tom, zda a jaké se
během prosince podaří zajistit jejich financování, zejména
z
dlouhodobé
inzerce.
Uvítáme jakoukoliv pomoc
našich čtenářů, kteří by Neratoviny a jejich přínos pro
občany města v příštím roce
postrádali.
Do
příštího
roku
se
chystáme pokračovat v našich
tradičních akcích, ale máme
i některé zajímavé nápady na
další akce. Budeme rádi, když
jim zachováte přízeň i nadále,
ať už jako dobrovolníci nebo

A K K A

jako jejich účastníci.
Přejeme
všem
Neratovičákům šťastné a veselé vánoce a mnoho štěstí,
zdraví, lásky a spokojenosti
v roce 2016.
Pavel Šanda
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Charitativní akci Sportem pro život navštívilo
přes 550 návštěvníků všech věkových kategorií

V sobotu 28. listopadu se
ve Společenském domě
konala akce Sportem pro
život spojená s charitativní sbírkou.
Pořadatelka akce Mirka
Dobsová představila charitativní aktivity nadací jako
Skutky naděje, Daruj život
a Dobrý anděl. Jan Handl si
pak za Facebook města dal za
cíl zpropagovat sport, včetně
kroužků a aktivit, na které
můžete své děti bez obav
poslat.
Samotná akce začala ve
tři hodiny odpoledne a od
samého počátku byl program
jedinečný a až do konce nabitý
energií. Ve velkém sále postupně probíhal veletrh jednotlivých stánků a současně
program s přehlídkou jednotlivých vystoupení.
Měli jste možnost vidět vystoupení cvičení ASPV (Atletika Neratovice), malou ukázku
z kroužku Trampolín z DDM,
vystoupení taneční skupiny
Yalla, pěvecké vystoupení
Základní umělecké školy,
tanec v podání All4Dance,
fenomenální kytarové vys-

Tip na vánoční dárek

Kniha místní
autorky Hany
Sudové

k dostání v knihkupectvích na náměstí
i u Billy

toupení děvčat z kroužku
hraní na kytaru z DDM.
První celek pak zakončilo neskutečné vystoupení taneční
školy Roxton.
Následovalo krátké seznámení s účastníky akce ve
vestibulu, kteří se podíleli na připravených herních
aktivitách pro děti, jen
namátkou Skauti, Dům dětí
a mládeže, RC Myšák, Helen
Doron English, Klub šachistů,
Klub vynálezců, Nízkoprahové centrum, SK Karate
Dragon, Klub SHM Neratovice a další.
Nemalé mé poděkování
patří také Klubu českých
turistů, klubu sportovních a
technických potápěčů, Fotbalovému klubu FC Neratovice
– Byškovice a všem dalším,
kteří se na celém programu
podíleli, včetně všech dobrovolníků a dobrovolnic. Další
velký dík patří převážně Vojtěchu Šedovi, Ivanu Friedovi
a personálu Společenského
domu. Bez nich by to nešlo
uskutečnit!
V druhém odpoledním
bloku akce byl čas vyhrazen především sportovním
celkům a cvičení. Samotný
blok pak započal akcí Policie
ČR ve spolupráci se Záchranným sborem ČR, hasiči a
Městskou policií Neratovice.
Jednalo se o tři akční ukázky kooperace jednotlivých
sborů, včetně zpacifikování a
zatčení pachatele.
Obratem po policejní akci
následovala přehlídka sportovních klubů, úvodem boxu
od klubu BC Respect, dále
Judo Neratovice, následovalo
karate v podání SK Shotokan,
Taekwondo a Kung- Fu Mělník a úplně nakonec ukázka z
Krav Magy Neratovice. Velkou pozornost průběhem celé
akce vzbudila i netradičně v
prostoru umístěná plachetka

Cadet v plné velikosti s 4,5
metrovou plachtou u stánku
Yacht clubu Neratovice.
Největší zájem u dětí vzbudilo malování na obličej v podání Nízkoprahového centra,
možnosti stavění z lega v režii DDM, herní konzole Wii
s ukázkou sportů TJ Neratovice a autodráha Carrera.
Aktivity Domu dětí a
mládeže samozřejmě nezaostávaly, děti mohly vyzkoušet patchwork, zahrát si
na drumbeny, malovat a vůbec poznat nepřebernou škálu
kurzů a kroužků pořádaných
právě DDM.
Během celého dne se zde
vystřídaly stovky návštěvníků
všech věkových kategorií,
od tříletých dětí po jejich
prarodiče. Odhadem akci
navštívilo přes 550 lidí, což je
mnohem více než se očekávalo.
Každý si našel to, co ho
zajímalo. Akce maximálně
splnila svůj účel, i kdyby jen
pár dětí začalo sportovat, je
to pořád lepší, než aby zůstali doma u počítače a pročítali
Facebook.
Myslím, že si děti celý den
užily a nejen děti. Všichni
návštěvníci se očividně začali více zajímat o možnosti
trávení volného času v našem
městě, zaujaly je nejen ukázky sportů, dozvěděli se i více
o práci charitativních organizací.
Výtěžek z akce putuje na výzkum genetických predispozic
nádorových onemocnění ve
spolupráci s Laboratorním
centrem Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF
a FN Motol. Akce bude dál
pomáhat dětským pacientům.
Jaký byl výtěžek charitativní
sbírky, bude známo až po
otevření zapečetěné sbírkové
urny na městském úřadě.
Mgr. Jan Handl
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