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Ve dnech 9. a 10. srpna se v Dubé – Nedamově uskutečnil již 19. ročník Mezinárodních jazzových dnů. 
Sobotní program vyvrcholil večerním vystoupením zdejší Čestné občanky zpěvačky Evy Pilarové. Po půl-

EMIL ŠOLC
Hudební skladatel a nakladatel 

se narodil 
28. října 1888 v Chorušicích.

Pocházel z hudebnické rodiny.  
Jako velký talent byl v roce 1903 
přijat na Pražskou konzervatoř, 
kterou však nakonec nedokončil. 
O dva roky později působil v Kut-
né Hoře, kde hrál ve vojenské ka-
pele na křídlovku. V letech 1908 
až 1912 byl kapelníkem v ne-
dalekém Brandýse nad Labem. 
Tam také začíná vydávat vlastním 
nákladem své skladby (u jiných 
nakladatelů vydával již od svých 
patnácti let). Od roku 1912 se za-
čal věnovat hudebně nakladatel-
ské činnosti v Praze a na Smícho-
vě založil vlastní nakladatelství. 

  
OŠETŘUJEME 

DOZRÁVAJÍCÍ PLODY
Průběžně ze zahrady odstraňu-
jeme opadané, většinou červivé 
a nahnilé plody ovoce. U jablo-
ní pokračujeme v opakovaných 
10 až 14denních ošetření plodů 
k omezení skvrnitosti jablek. 
K postřiku používáme např. pří-
pravky Kalkosan, Kalcolit forte a 
ledek vápenatý v koncentraci 0,5 
až 1%. Ochranu je nejlépe pro-
vádět navečer po západu slunce 
nebo brzy ráno.
 I v srpnu provádíme ochra-
nu ovocných stromů k omezení 
vzniku pozdní červivosti plodů, 
kterou u jádrovin a peckovin způ-
sobují druhé generace obaleče 
jablečného a švestkového. Přes-
ný termín ochrany je nutné určit 
podle náletu škůdce zazname-
naného ve feromonovém lapači. 
Po výrazné náletové vlně škůdce 
do lapače provedeme postřik za 
5 až 8 dní, nejlépe bio příprav-
kem Madex, který je vhodný asi 
po týdnu zopakovat.

ZELENÉ HNOJIVO
Pokud se nám nepodaří sehnat 

kvalitní hnůj, můžeme do půdy 
plnohodnotný organický materiál 
dodat zeleným hnojením. Velice 
vhodným je kupříkladu svazen-
ka, luskoobilní směska (hrách, 
peluška, oves) bob apod. Když 
zelená hmota dostatečně naroste, 
posečeme ji nejlépe mulčovacím 
strojem. Hned poté zelené hnoje-
ní zapravíme do půdy.

JAK NA MRAVENCE!?
Maxforceln je nástraha ve formě 
granulí k hubení všech druhů 
mravenců. Použít ho lze v do-
mech a jejich okolí. Aplikuje se 
ke vstupu do hnízda, na místa 
výskytu a k štěrbinám. Postupně 

 ŽILI MEZI NÁMI…

 EVA PILAROVÁ: „SWING, TO MĚ BAVÍ…“  

likviduje celé hnízdo. Základní 
složkou je cukr, a proto je při-
jímán mravenci jako potravina 
a je rovněž odnášen do hnízd. 
Důležitou předností je, že přípra-
vek nezapáchá a likviduje celá 
hnízda.                   Petr Kumšta

Obecní úřad v Hlavenci letos již pošesté vyvezl děti na vlastní 
tábor. Mezi dvaačtyřiceti domácími se objevili i účastníci ze sou-
sedního Sudova a Kostelního Hlavna i z Benátek nad Jizerou. Jak 
prozradila starostka Hlavence a jeho  hlavní vedoucí v jedné osobě 
- Ing. Jarmila Smotlachová, o tuto formu rekreace je mezi dětmi 
i jejich rodiči velký zájem.

  Kytička od nás k svátku
 20. 8. úterý Bernard
 21. 8. středa Johana
 22. 8. čtvrtek Bohuslav
 23. 8. pátek Sandra 
 24. 8. sobota Bartoloměj
 25. 8. neděle Radim 
 26. 8. pondělí Luděk
 27. 8. úterý Otokar

Jde o zkrácené jméno italského 
původu (Alessandra). V Čechách 
není příliš používáno, o čemž 
svědčí, že jím bylo pokřtěno jen 
3 893 žen a to jej řadí až na 133. 
místo v žebříčku oblíbenosti. Mezi 
českými Sandry najdeme napří-
klad známé herečky Novákovou 
a Pogodovou.

SANDRA

A co říká pranostika? 

Svatý Bartoloměj zavádí mrazíky 

a činí konec bouřkám.

RADY DO ZAHRADY (o pěstování ovocných stromů, drobného 

ovoce, zeleniny, květin a rostlin pro zdraví)

gusta. Raději práce, jak dovolená 
typu snídaně, pláž, oběd, pláž… 
a takhle až do omrzení. To by mě 
skutečně vyřídilo.“ 
● Co pro tebe představuje ide-
ální dovolenou?
„Léta ji s manželem trávíme na 
chalupě. Pravda, že se na ni nijak 
nepředřu, ale sám znáš, že oko-
lo stavení je stále co dělat. Vedle 
toho občas odsud vyjíždím na kon-
certy, pracuji si na fotografiích, 
neboť mě v nejbližší době čeká 
několik výstav mých fotoobrázků. 
Paradoxem je, že když panují ty 
největší vedra a lidé leží u vody, já 
vidím zasněžené vánoční stromy. 
Ne že by mě přeskočilo, ale začí-
nám si připravovat program na 
vánoční koncerty.“ (Smích)

(pokračování na str. 8)

Později působil ja-
ko dirigent sokol-
ské hudby. Pro své 
vynikající kvality 
byl v roce 1928 
jmenován do funk-
ce kapelníka Ná-
rodní gardy. V le-
tech 1922 až 1932 
vydával vlastní ča-
sopis Hudební listy. Spolu s le-
gendárními českými umělci Jo-
sefem Švábem – Malostranským, 
Rudolfem Piskáčkem a Karlem 
Hašlerem se stal jedním ze zakla-
datelů Ochranného svazu autor-
ského (OSA). V jeho 45 letech ho 
postihla hluchota… Za svůj život 
složil více než tisíc skladeb. Sklá-
dal valčíky, polky, tance, pochody 
i lidové písně z Čech a Moravy. 

Mezi jeho nejznámější zlidovělé 
šlágry patří Šly panenky silnicí. 
 Zajímavostí je, že jedna z jeho 
prvotin „Kovárna v lese“ byla na-
hrána Českou vojenskou kapelou 
u americké gramofonové spo-
lečnosti Victor v New Yorku již 
v roce 1917 s označením Victor 
69827. Zemřel 1. 7. 1940 v No-
vém Vestci.                  

Lot

„Každoročně se potýkáme s ne-
dostatkem míst. Taková pozornost 
nás pochopitelně velice těší. Vý-
jimkou nejsou děti, které ani jeden 
ročník zatím nevynechaly, a to již 
o něčem svědčí… Rozhodně by ne-
byl problém naplnit kapacitu 60 – 
70 frekventantů, ale dáváme před-
nost komornějšímu společenství, 
v němž se všichni lépe poznají,“ 
říká paní Jarmila, kterou mnozí na 
táboře důvěrně oslovují křestním 
jménem stejně jako teto. 
 Za sedm společně strávených 
dnů uprostřed přírody zaplatí ro-
diče pět set korun, z nichž je hra-
zeno jízdné na výlety, vstupy a 
nákup odměn za soutěže. Zbytek 
nákladů, tedy stravné a pobyt, jde 
na vrub obecní pokladny. Rodiče 
dětí, které v Hlavenci trvale ne-
bydlí, si musejí připlatit. I tak se 
cena tábora v tomto případě po-
hybuje hluboko pod obvyklými 
taxami: „Pro naše děti je tábor ur-
čitou odměnou za celoroční práci 
v obci. Ať už jde o kluky, kteří nás 
reprezentují v širokém okolí v no-
hejbale, v požárním sportu či malé 
tanečníky z folklorního souboru 
Hubertík. Je to i částečná kompen-
zace rodičům, kteří svoje ratolesti 
často doprovázejí na mnohé sou-
těže a soustředění,“ upřesňuje teta 
Jarmila. Letos padl los na Kaninu 
nedaleko Kokořína. Ta vystřídala 
předchozí neméně malebná místa 
na Plzeňsku, v Krkonoších či Ra-
kovnicku, kam se Hlavenečtí se 
svými svěřenci o prázdninách vy-
pravili. Oproti minulosti jim cesta 
do základny trvala jen pár minut. 
Chráněná krajinná oblast Koko-
řínsko byla trefou do černého. 
Místo, které vybrali ve spolupráci 
s Místní akční skupinou Vyhlídky 
o. s., Hlavenec je mimo jiné jejím 
členem, se líbilo organizátorům 
tábora i dětem. Novodobí osadníci 
přitom romantiku za humny, příliš 
neznali... Do obecního kempu se 
pravidelně rádi vracejí nejenom 
školáci, ale také vedoucí, i když 
základní kádr z předchozích let 
čerstvě doplnily některé nové tvá-
ře: „Naši sehranou partu rozšířila 
dlouholetá vedoucí Mateřského 
centra v Hlavenci Ljuba Pelzo-
vá. Všichni jezdíme hrozně rádi 
a tábor si tak trochu děláme i pro 
sebe… Když se náhodou stane, že 
si některý z oddílových vedoucích 
nemůže vzít v termínu, kdy se koná 
dovolenou, dojde k obměně. Ljuba 
se však plně osvědčila,“ dosvěd-
čuje hlavní vedoucí. 
 Jedinou odměnou dospělých je 

spokojenost dětí, neboť za nároč-
nou čtyřiadvacetihodinovou služ-
bu nepobírají žádný honorář, navíc 
na úkor vlastní rekreace. Na nedo-
statek práce si nemohou rozhodně 
stěžovat. Nudit se nemají čas ani 
děti, pro něž je připraven víc jak 
bohatý program. Samozřejmostí 
byly celodenní výlety po okolí, a 
tak navštívily rozhlednu na Vrá-
tenské hoře, Mšeno, Kokořín-
ské pokličky i jeden z největších 
zdejších magnetů – hrad Kokořín. 
Ten si mohly dokonce prohlédnou 
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 KANINA HOSTILA PEKELNÍKY 
A ĎÁBLÍKY Z HLAVENCE

OHNIVÁ KÁŇATA, PEKELNÍCI, UHLÍCI, ĎÁBLÍCI, KANIMŮRY jsou originální názvy oddílů, 
které si zvolili účastníci právě skončeného obecního tábora v Kanině. Pestrý program ocenili nejenom 
malé děti, ale i teenageři…
● „Určitě budu na tábor vzpomínat. 
Nejenom, že mě to na něm bavilo, ale 
také proto, že jsem nemusel chodit na 
brigádu,“ směje se Mirek Čížek (16) 
z oddílu Ohňivá káňata.
● „Já se těchto táborů účastním kaž-
dý rok. Letos už popáté! Pokud to pů-
jde, určitě rád pojedu i příště,“ tvrdí 
Filip Krumpolec ze Sudova Hlavna 
(druhý zleva).
● „Mě zaujala noční hra, i když se 
přiznávám, že jsem se chvílemi trochu 
bál,“ připouští Vojta z oddílu Uhlíci.
● „Škoda, že jsme tady jen sedm dnů. 
Zprvu to utíká pomalu, ale jakmile se 
přehoupne středa, letí to jako o závod. 
A co se mi na táboře líbí nejvíc? Úpl-
ně všechno, jsem naprosto spokoje-
ná,“ přesvědčivě konstatuje Eliška 
Čížková z Hlavence.
● „Mě osobně snad nejvíc bavilo va-
ření. Nápad, že si všichni sami nějak 
musejí sehnat suroviny a potom z nich 
udělat poživatelné jídlo. Mohli jsme 
použít přidělené peníze (100 Kč) a 
nebo si vypomoct jiným způsobem,“ 
upřesňuje Radim Holeček z Kostel-
ního Hlavna (první zprava). 

Foto lot

RŮZNORODÝ PROGRAM SKÝTAL MNOHO ZÁBAVY. 
Poslední den na táboře se soutěžilo ve škrabání brambor. Paní 
kuchařky tak měly postaráno o zdatné pomocníky. Ryze žen-
ská „zábava“ neminula ani pány kluky.

mimo běžnou návštěvní dobu. 
Svoje tajemné prostory otevřel 
přesně o jednadvacáté.Výjimeč-
nost tohoto okamžiku podtrhla 
přítomnost samotného hradního 
pána z rodu Špačků, který je ve 
svém království v neobvyklou 
hodinu přijal.Před zraky udive-
ných návštěvníků se mihla i tamní 
Bílá paní. V té chvíli jen málokdo 
z nich tušil, že se pod bílou plach-
tou skrývá vedoucí Andrea Štěpa-
řová.   (pokračování na str. 8)

SPANÍ POD STANEM si vyzkoušela nejmladší tábornice Júlinka. 
Na snímku se svou maminkou, oddílovou vedoucí A. Štěpařovou 
alias Bílou paní z Kokořína…

STAROSTKA HLAVENCE JARMILA SMOTLACHOVÁ na 
obecním táboře nemůže chybět. 

hodinovém zpoždění, které zavi-
nila průtrž mračen česká stálice 
populární hudby dokázala, že na 
jazzové pódium právem patří. 
 V programovém bloku před-
stavila některé zbrusu nové pís-
ničky ze svého posledního alba 
„Pilarka 2013“. Došlo však i na 
pár evergreenů, k nimž se ráda 
vrací zpěvačka i její věrné pu-
blikum. To po skončení jejího 
vystoupení oblíbenou zpěvačku 
odměnilo dlouhotrvajícím po-
tleskem, a tak došlo na přída-
vek - Swing, to mě baví. I za něj 
sklidila bouřlivé uznání. Před 
vystoupením nám paní Pilarová 
poskytla exkluzivní rozhovor.

● Prázdniny jsou v plném 
proudu, ale jak se zdá, Ty si jich 
asi příliš neužíváš…
„Ani já jsem ze začátku volna 
moc nepracovala. Ne proto, že 
bych cíleně odpočívala, ale po-
týkala jsem se se zdravotními 
problémy, dvakrát jsem polykala 
antibiotika, a tak to teď po pra-
covní stránce doháním. Ale jsou 
to vlastně prázdniny podle mého 



luštíme s mělnickemluštíme s mělnickem
Rozluštění z čísla 9/2008: …. je soužení.

pln˘ ko‰ík na nedûlipln˘ ko‰ík na nedûli 

Životem s dětmi, kytarou, perníčky a básněmi
Básnířka Radka Nová (vlastním jménem Radka Koláčná) žije 
a tvoří v Želízích u Liběchova a pracuje v Mělníku. Je učitelkou 
v Základní škole Jungmannovy sady a profesi se věnuje celým srd-
cem. Se svými žáčky z prvního stupně připravuje programy plné

rev pláče a kůže škytá
na obranu mého já
Vyhněvám tíseň z doteků
a vyplavím lásku
To moře pak vypijeme
do dna

------------------

měli bychom se milovat
když se chceme
a mohli bychom se milovat
když se chceme
a budeme se milovat
ano
až se ocitneme 
na prahu tajné scenérie

V minulém čísle jsme vás infor-
movali, že se chystá udělení čest-
ného občanství prezidentu Bene-
šovi. Jak tento slavnostní akt pro-
bíhal, si můžeme nyní přečíst. Jak
je vidno, tehdejší úcta k hlavě
státu byla až kultovní.

Udělení čestného občanství pres.
dr. E. Benešovi. V pondělí 7.
března konala se v zasedací síni
mělnické radnice mimořádná slav-
nostní schůze obecního zastupi-
telstva, které předsedal starosta
města p. poslanec Tykal. Za-
sedací síň byla slavnostně vyzdo-
bena presidentským znakem,
státní vlajkou a bustami presiden-
ta  Osvoboditele a presidenta  Be-
neše. Schůze se zúčastnili před-
nostové státních úřadů s p. okres-
ním hejtmanem dr. Millerem 
v čele. Předsedající starosta Tykal
nejprve vzpomněl 88. narozenin
T. G. Masaryka, prvního presi-
denta Československé republiky.
Projev posl. Tykala byl vyslech-
nut vstoje a minutovým klidem
byla uctěna památka Velkého
Mrtvého. Poté p. poslanec Tykal
vzpomněl velikých zásluh, kte-
rých si získal president dr. Edvard
Beneš o znovudobytí naší samo-
statnosti a uvedl, že ihned, jakmi-
le se zahájily přípravné práce k
oslavám 20. výročí trvání ČSR,
byl jednomyslně přijat návrh, aby
presidentu Benešovi bylo uděle-
no čestné občanství města. Jsem
přesvědčen - končil řečník - že
návrh městské rady bude váže-
ným sborem přijat jednomyslně 
a prosím, abyste se zdviženými
pravicemi provolali presidentu
republiky dru. Edvardu Benešovi
třikrát „Sláva“. Tímto slavnostním
aktem spontánně projevili repre-
sentanti našeho města úctu a vděč-

nost prvnímu občanu republiky.
(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)

---------------------------------------- 
Další z „osmičkových“ výročí.
První most pod Mělníkem byl po-
staven v roce 1888 a vyznačoval
se obloukovou železnou konstrukcí.
O padesát let později byl nahra-
zen novým, na tehdejší dobu
velmi moderním mostem. Jednalo
se o první takzvaný nýtovaný
most, který měl unést i nadměrné
zatížení. Že se jednalo o velmi
kvalitní práci, o tom svědčí i sku-
tečnost, že přestál mimo jiné
katastrofální záplavy v roce 2002
a již sedmdesát let je tak neodmy-
slitelnou součástí města Mělníka.

Nový most přes Labe bude otev-
řen 28. října letošního roku. Starý
most pod Mělníkem, který už 
50 let  spojuje oba labské břehy,
měl býti už loňského roku odstra-
něn a nahrazen mostem novým. 
Z velmi vážných důvodů však 
k této práci loni nedošlo, zato
letos už nic stavbě nestojí v cestě.
V nejbližších dnech se vybudují
na obou březích Labe příjezdy pro
zatímní přepravu. Po dobu stavby
se bude dít přeprava osob na
prámu s motorem, kdežto pro
nákladní přepravu se použije
prámu na vrchním laně. V druhé
polovině měsíce dubna se na
všech pilířích vybudují lešení o
125 cm vyšší a pak se starý most
strhne a nahradí novou konstrukcí,
kterou dodá firma Česko-morav-
ská Kolben Daněk. Podle našich
informací se počítá s tím, že se
nový most slavnostně předá veřej-
nosti 28. října letošního roku.

(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)
vybral PhDr. B. Marjanko

Co se psalo před sedmdesáti lety

Básníkův otec se jako hospodářský
úředník musel vícekrát stěhovat.
Svatopluk Čech se narodil jako prvé
ze šestnácti dětí - 21. února 1846 

v Ostředku u Benešova. Do školy
začal chodit v Postupicích, ovšem 
v letech 1853 až 1856 žila rodina
v Litni na Berounsku, odkud po-
tom na plných sedmnáct let ode-
šla do Vraného - městečka mezi
Slaným a Louny.
Gymnázium studoval Čech v
Litoměřicích a potom přede-
vším v Praze, kde také dokončil
právnickou fakultu. Na prázdni-
ny se vracíval samozřejmě na
Vransko, odkud rád navštěvoval

Peruc a Klobuky.
V roce 1873 se však rodiče odstě-

hovali do Prahy a začínající básník,
který zhruba rok působil jako advo-

kátní koncipient ve Slaném, je záhy
následoval. Z Prahy pak při prázdni-
nových pobytech poznal zejména
Křivoklátsko a Karlštejnsko - a ve
svých posledních pražských redaktor-
ských a tvůrčích letech pak rád chodí-
val z trojského bytu pěšky do Klecan.

OBŘÍSTVÍ - JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH MÍST
SVATOPLUKA ČECHA

I když svůj nejznámější veršo-
vaný cyklus "Ve stínu lípy" vy-
tvořil Svatopluk Čech na základě
dětských dojmů z Vraného a
Litně, nejvýznačnějším venkov-
ským místem se pro jeho dílo a
život stalo Obříství na Mělnicku.

V době, kdy byl nejvíce oblí-
ben, básník bydlel s některými
přestávkami v letech 1895 až
1903 přávě v Obříství. Zakoupil
si tam, jak známo, nevelký útulný
domek, ke kterému ještě dal při-
stavět dřevěný špýchárek z praž-
ské Národopisné výstavy. V této
obci pak plných osm let za pomo-

ci mlynáře Polívky čile "chalu-
pařil" - abychom použili zobec-
nělého dnešního výrazu. Pilně tu
však i psal, vytvořil "Roháče na
Sioně",  "Modlitby k Nezná-
mému", "Sekáče" a další nezapo-
menutelné verše, redigoval odtud
pražské "Květy" a přijímal zde
občas některé vzácné návštěvy. 

Obříství tak bylo po řadu let
plodným a nejmilejším básníko-
vým útočištěm a domovem - a spo-
lu s ním se tak nesmazatelně 
zapsalo do historie naší litera-
tury!

Ing. Ot. Špecinger

VELIKONOCE V LUŽICI: JEJKAKULENJE, NOČNÍ ZPĚVY - A HLAVNĚ LASKAVÍ KŘIŽÁCI

básníci našeho regionubásníci našeho regionu

K

A

písniček a poezie, chodí s nimi
za seniory do mělnického
Domova Ludmila, pro své děti,
jejich rodiče i veřejnost orga-
nizuje slavnost vítání svatého
Martina a v neposlední řadě
pořádá v Základní škole
Jungmannovy sady školní kolo
soutěže v dětské recitaci.

Po pracovní době studuje něm-
činu, hraje na kytaru, věnuje se
pečení a zdobení perníčků a píše
básně. 

Její verše zaujmou hned při
prvním čtení svou bohatou meta-
forikou; básnířka se nevyhývá
ani tvorbě nových slov, která jí
lépe umožňují vyjádřit danou
problematiku.

O čem autorka píše přede-
vším? Ve svých prvních verších
psala Radka Nová o mezilid-
ských vztazích v rodině, nyní
přibyly i verše milostné a básně
o krásách našeho kraje. 

Nejnovější verše básnířky
Radky Nové vyšly v edici
„Souznění“, kterou vydává měl-
nický literární klub „Pegas“.        

(jč)

Před sto lety, 23. února 1908, zemřel v Praze Svatopluk Čech. Význam tohoto velkého básníka zůstává trvale zakotven v obecném pově-
domí - a nejednou jsme o něm psali i v týdeníku Mělnicko. Připomeňme si dnes u příležitosti Čechových narozenin jeho celkové vztahy
k venkovu, abychom pochopili, jak mnoho pro jeho život a tvorbu znamenalo právě Mělnicko.

Svatopluk
âech

(dokončení ze str.9)
Dalším velikonočním zvykem

je malování kraslic, jako symbolu
nového života. Vyvrcholením
této činnosti bývá v Lužici kaž-
doroční soutěž o nejkrásnější
kraslici, jež je pořádána „Kolem
podporovatelů srbské lidové kul-
tury“.      

Letos proběhl již 54. ročník
této soutěže a účastnilo se ho se
svými čtyřiašedesáti kolekcemi
kraslic šestatřicet lidových umělců.

V celé Lužici se zachoval zvyk
u nás neznámý, „koulení vají-
ček“. Je to obdoba u nás známého
cvrnkání kuliček. Jenže důlek
není kulatý, je to podlouhlá
jamka, do níž se snaží děvčata i
chlapci dokutálet svá velikonoční
vajíčka. V tomto směru má město
Budyšín jednu zvláštnost. Zde se
od středověku zachoval zvyk pro-
vádět koulení vajec („jejkakulen-
je“) ne jako  na vsích, ale k tomu
účelu je využíváno příkrého bře-
hu řeky Sprévy u někdejšího hra-
diště, dodnes zvaného Hradišťko.
Tam přicházeli bohatí měšťané a
spouštěli vajíčka ze strmé  stráně
dolů k řece Sprévě. Na svahu
čekaly děti z chudých rodin a
snažily se nachytat co nejvíce va-
jíček, než se dokoulela do Spré-
vy. Nyní se již ke koulení nepou-
žívají vajíčka, ale míčky, které si
potom jejich „úspěšní lovci“ u
stánku vymění za různé sladkosti
nebo hračky. Loni se tohoto obřa-
du účastnilo několik stovek při-
hlížejících.

Tradice velikonočního řehtání,
místo vyzvánění zvony, které prý
odlétají do Říma, je zachovávána
ve městech i na vsích stejně, jako
u nás.

---------------
Ve střední Lužici, v okolí

Slepeho v okrese Bílá Voda, se
dosud zachoval zvyk velikonoč-
ního zpívání. Skupinky žen v
národních krojích procházejí v
noci po vesnici a až do rozednění
zpívají nábožné a lidové písně. Ve
městech se zachoval zvyk ran-
ních koncertů pozounérů nebo
menších dechových souborů.

---------------
V Horním kraji, při českých

hranicích, se zachoval zvyk stří-
lení z „karbidových kanonů“,
které mělo od lidských sídel ode-
hnat zlé duchy a čarodějnice. 
V tomto případě nejde o lužic-
kosrbský zvyk, ale o zvyk míst-
ních německých obyvatel.

---------------

Marně bychom ale pátrali ve
velikonočních tradicích Lužice
po u nás známém pletení pomlá-
zek a hodování. Tento zvyk se v
Lužici nedochoval. Místo „hodo-
vání“ chodí na zelený čtvrtek
srbské děti navštěvovat své kmot-
ry. Při takové návštěvě dostávají
kmotřenky a kmotřenci od svých
kmotrů a kmoter několik kraslic a
makovou housku. Svými rozmě-
ry taková houska odpovídá naší
vánočce, jenže je hustě sypaná
mákem. Kraslice potom poslouží
ke koulení vajec, jak je popsáno
výše.

---------------
Hlavní událostí lužickosrb-

ských velikonoc je ovšem už zmí-
něná jízda křižáků. Tito „křižáci“
nemají ovšem s u nás ze středo-
věku známými křižáky nic spo-
lečného. Ti středověcí s mečem v
ruce šířili křesťanství mezi poha-
ny a jinověrci. Lužickosrbští kři-
žáci „roznášejí radostné poselství
o zmrtvýchvstání Ježiše“. Dnes
již vyloženě církevní záležitost je
také organizována katolickou
církví podle jednotlivých farnos-
tí, srbsky zvaných „wosady“.
Těchto osad je deset. Jedna z nich
je na dnes již poněmčeném
území, ale starý srbský zvyk je tu
nadále zachováván. Jde o městeč-
ko Ostritz (Wostrowc), nacházejí-
cí se na polovině cesty mezi
Žitavou a Zhořelcem. Ostatní
osady jsou srbské. Jízdy jejich
procesí se vzájemně střídají a vy-
cházejí z Budyšína do Radwora, 
z Ralbic do Kulowa, z Chroštic do
Pančic, z Radwora do Bačoně a 
z Nebělčic do Wotrowa. Všechny
tyto osady jsou poblíž dvou měst -
Budyšína a Kamence. Nejkratší
cestu má procesí ve Wotrowci a
nejdelší procesí z Ralbic a Ku-
lowa. Procesí ve Wotrowci objede
třikrát náměstí a dvůr kláštera
Mariin důl, přičemž prakticky
neopustí město. Procesí z Ralbic 
a Kulowa však projíždí šesti ves-
nicemi a na cestu potřebují šest
hodin, protože jejich cesta je 40
km dlouhá. Odjezdy a příjezdy
procesí, stejně tak i jejich cesty,
jsou přesně stanoveny a zveřejňo-
vány, aby si ty tisíce diváků
mohly vybrat správně čas a místo
k jejich zhlédnutí a také proto, že
jsou podle nich uzavírány silnice
pro dopravu.

---------------
Účast na procesí křižáků pova-

žuje každý za poctu a veřejné se
přihlášení k srbství. Odjezd kři-

žáka ze dvora domu je historicky
spojen i s doprovodem jeho ženy,
která v národním kroji uvazuje
koni poslední mašli a svěcenou
vodou křižáka žehná na cestu. 
V roce 2007 bylo ve všech proce-
sích napočítáno 1697 křižáků.
Nejvýše poctěni z nich jsou ti,
kterým je svěřeno nesení kříže v
čele procesí, sochy zmrtvýchvsta-
lého Krista a po nich nosiči zástav
osady. Neméně vážený je v proce-
sí i „kantor“, který po celou dobu
procesí určuje, co se bude zpívat 
a který také, v případě potřeby,
předříkává. Je jen málo důvodů,
které mohou křižákovi zabránit v
jeho účasti na procesí. Nezřídka
se stává, že kvůli tomuto obřadu
do Lužice přijíždějí lidé, kteří
jinak celý rok pracují i v daleké
cizině. Tato tradice se dědí po řa-
du generací, takže v procesí vedle
sebe jedou děda, syn a vnuk.
Každý si pečlivě počítá, kolikrát
se těchto procesí účastnil, protože
to také přináší jeho umístění v
procesí i jeho značení věnečkem
na klopě kabátu. Podrobné statis-
tiky vedou i jednotlivé osady. 

Oděv křižáků je jednotný. Na
hlavě černý cylindr, černý oblek s
jezdeckými kalhotami, vysokými
botami a černý dlouhý kabát.
Každý křižák si s sebou nese i
zpěvník, který mu slouží jako
pomůcka při dlouhých hodino-
vých zpěvech, jež procesí prová-
zejí. Tato uniformita oblečení je
zpestřena různobarevnými věneč-

ky na klopách kabátů. Každá
barva má ovšem přesně stanove-
no, co znamená. Je to zřejmě i
důležitá informace pro ostatní
jeho účastníky. Každý začátečník,
tedy ten, kdo jede poprvé, má na
klopě zelený věneček. Při jakých-
koliv potížích takovému „zelená-
či“ jistě každý rád pomůže.
Věnečky stříbrné a zlaté mají
potom stejný význam jako ozna-
čení výročí svateb. 

---------------
Samostatnou kapitolou jsou

koně. Ti jsou do procesí připravo-
váni dlouho předem. Musí být
nejen dobře okováni, ale musí mít
upravená a nabarvená i kopyta.
Sedlo, čabraka i řemení postrojů
musí být řádně nabarveno a ozdo-
beno. K tomu se používají různé
ozdobné spony a přezky a najdou
se i mušle mořských živočichů.
Hříva koní se týden předem upra-
vuje na natáčkách, jak je známe z
dámských kadeřnictví, aby na
procesí byla hezky kudrnatá.
Koňské ocasy se zaplétají do
copánku a zdobí se bílými mašle-
mi. Pokud má tato mašle barvu
černou, znamená to, že rodina má
smutek za svého zemřelého člena,
nebo příbuzného.

O křižácích by se dalo dlouho
vyprávět, ale nejlepší je si udělat
dne 23. března 2008 výlet do
Lužice a některá křižácká procesí
ve výše jmenovaných osadách
zhlédnout. Stojí to zato!

(vlk)

Místa a časy konání procesí:
Osada Cíl jízdy Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 10.45 12.15
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 9.30 12.15
Kulow/Wittichenau Ralbice/Ralbitz 9.30 12.15
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 12.45 13.45
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 11.45 14.00
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 12.00 14.00
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 12.00 14.00

Cesta zpět
Z Do Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 14.15 16.30
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 15.00 18.00
Kulow/Wittichenua Ralbicy/Ralbitz 15.00 18.00
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 14.30 16,00
Pančicy/Panschwitz Chrósćicy/Crostwitz 14.45 17.00
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 15.30 17.30
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 15.30 17.30
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 15.30 17.00
Ostro/Wotrow Njebjelčicy/Nebelschütz 15.30 17.00

Ve stejný den ve 13.00 u katolické fary začíná křižácké procesí 
ve městě. (vlk)

luštíme s mělnickemluštíme s mělnickem
Rozluštění z čísla 9/2008: …. je soužení.

pln˘ ko‰ík na nedûlipln˘ ko‰ík na nedûli 

Životem s dětmi, kytarou, perníčky a básněmi
Básnířka Radka Nová (vlastním jménem Radka Koláčná) žije 
a tvoří v Želízích u Liběchova a pracuje v Mělníku. Je učitelkou 
v Základní škole Jungmannovy sady a profesi se věnuje celým srd-
cem. Se svými žáčky z prvního stupně připravuje programy plné

rev pláče a kůže škytá
na obranu mého já
Vyhněvám tíseň z doteků
a vyplavím lásku
To moře pak vypijeme
do dna

------------------

měli bychom se milovat
když se chceme
a mohli bychom se milovat
když se chceme
a budeme se milovat
ano
až se ocitneme 
na prahu tajné scenérie

V minulém čísle jsme vás infor-
movali, že se chystá udělení čest-
ného občanství prezidentu Bene-
šovi. Jak tento slavnostní akt pro-
bíhal, si můžeme nyní přečíst. Jak
je vidno, tehdejší úcta k hlavě
státu byla až kultovní.

Udělení čestného občanství pres.
dr. E. Benešovi. V pondělí 7.
března konala se v zasedací síni
mělnické radnice mimořádná slav-
nostní schůze obecního zastupi-
telstva, které předsedal starosta
města p. poslanec Tykal. Za-
sedací síň byla slavnostně vyzdo-
bena presidentským znakem,
státní vlajkou a bustami presiden-
ta  Osvoboditele a presidenta  Be-
neše. Schůze se zúčastnili před-
nostové státních úřadů s p. okres-
ním hejtmanem dr. Millerem 
v čele. Předsedající starosta Tykal
nejprve vzpomněl 88. narozenin
T. G. Masaryka, prvního presi-
denta Československé republiky.
Projev posl. Tykala byl vyslech-
nut vstoje a minutovým klidem
byla uctěna památka Velkého
Mrtvého. Poté p. poslanec Tykal
vzpomněl velikých zásluh, kte-
rých si získal president dr. Edvard
Beneš o znovudobytí naší samo-
statnosti a uvedl, že ihned, jakmi-
le se zahájily přípravné práce k
oslavám 20. výročí trvání ČSR,
byl jednomyslně přijat návrh, aby
presidentu Benešovi bylo uděle-
no čestné občanství města. Jsem
přesvědčen - končil řečník - že
návrh městské rady bude váže-
ným sborem přijat jednomyslně 
a prosím, abyste se zdviženými
pravicemi provolali presidentu
republiky dru. Edvardu Benešovi
třikrát „Sláva“. Tímto slavnostním
aktem spontánně projevili repre-
sentanti našeho města úctu a vděč-

nost prvnímu občanu republiky.
(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)

---------------------------------------- 
Další z „osmičkových“ výročí.
První most pod Mělníkem byl po-
staven v roce 1888 a vyznačoval
se obloukovou železnou konstrukcí.
O padesát let později byl nahra-
zen novým, na tehdejší dobu
velmi moderním mostem. Jednalo
se o první takzvaný nýtovaný
most, který měl unést i nadměrné
zatížení. Že se jednalo o velmi
kvalitní práci, o tom svědčí i sku-
tečnost, že přestál mimo jiné
katastrofální záplavy v roce 2002
a již sedmdesát let je tak neodmy-
slitelnou součástí města Mělníka.

Nový most přes Labe bude otev-
řen 28. října letošního roku. Starý
most pod Mělníkem, který už 
50 let  spojuje oba labské břehy,
měl býti už loňského roku odstra-
něn a nahrazen mostem novým. 
Z velmi vážných důvodů však 
k této práci loni nedošlo, zato
letos už nic stavbě nestojí v cestě.
V nejbližších dnech se vybudují
na obou březích Labe příjezdy pro
zatímní přepravu. Po dobu stavby
se bude dít přeprava osob na
prámu s motorem, kdežto pro
nákladní přepravu se použije
prámu na vrchním laně. V druhé
polovině měsíce dubna se na
všech pilířích vybudují lešení o
125 cm vyšší a pak se starý most
strhne a nahradí novou konstrukcí,
kterou dodá firma Česko-morav-
ská Kolben Daněk. Podle našich
informací se počítá s tím, že se
nový most slavnostně předá veřej-
nosti 28. října letošního roku.

(Mělnické listy č.10 
z 11. března 1938)
vybral PhDr. B. Marjanko

Co se psalo před sedmdesáti lety

Básníkův otec se jako hospodářský
úředník musel vícekrát stěhovat.
Svatopluk Čech se narodil jako prvé
ze šestnácti dětí - 21. února 1846 

v Ostředku u Benešova. Do školy
začal chodit v Postupicích, ovšem 
v letech 1853 až 1856 žila rodina
v Litni na Berounsku, odkud po-
tom na plných sedmnáct let ode-
šla do Vraného - městečka mezi
Slaným a Louny.
Gymnázium studoval Čech v
Litoměřicích a potom přede-
vším v Praze, kde také dokončil
právnickou fakultu. Na prázdni-
ny se vracíval samozřejmě na
Vransko, odkud rád navštěvoval

Peruc a Klobuky.
V roce 1873 se však rodiče odstě-

hovali do Prahy a začínající básník,
který zhruba rok působil jako advo-

kátní koncipient ve Slaném, je záhy
následoval. Z Prahy pak při prázdni-
nových pobytech poznal zejména
Křivoklátsko a Karlštejnsko - a ve
svých posledních pražských redaktor-
ských a tvůrčích letech pak rád chodí-
val z trojského bytu pěšky do Klecan.

OBŘÍSTVÍ - JEDNO Z NEJMILEJŠÍCH MÍST
SVATOPLUKA ČECHA

I když svůj nejznámější veršo-
vaný cyklus "Ve stínu lípy" vy-
tvořil Svatopluk Čech na základě
dětských dojmů z Vraného a
Litně, nejvýznačnějším venkov-
ským místem se pro jeho dílo a
život stalo Obříství na Mělnicku.

V době, kdy byl nejvíce oblí-
ben, básník bydlel s některými
přestávkami v letech 1895 až
1903 přávě v Obříství. Zakoupil
si tam, jak známo, nevelký útulný
domek, ke kterému ještě dal při-
stavět dřevěný špýchárek z praž-
ské Národopisné výstavy. V této
obci pak plných osm let za pomo-

ci mlynáře Polívky čile "chalu-
pařil" - abychom použili zobec-
nělého dnešního výrazu. Pilně tu
však i psal, vytvořil "Roháče na
Sioně",  "Modlitby k Nezná-
mému", "Sekáče" a další nezapo-
menutelné verše, redigoval odtud
pražské "Květy" a přijímal zde
občas některé vzácné návštěvy. 

Obříství tak bylo po řadu let
plodným a nejmilejším básníko-
vým útočištěm a domovem - a spo-
lu s ním se tak nesmazatelně 
zapsalo do historie naší litera-
tury!

Ing. Ot. Špecinger

VELIKONOCE V LUŽICI: JEJKAKULENJE, NOČNÍ ZPĚVY - A HLAVNĚ LASKAVÍ KŘIŽÁCI

básníci našeho regionubásníci našeho regionu

K

A

písniček a poezie, chodí s nimi
za seniory do mělnického
Domova Ludmila, pro své děti,
jejich rodiče i veřejnost orga-
nizuje slavnost vítání svatého
Martina a v neposlední řadě
pořádá v Základní škole
Jungmannovy sady školní kolo
soutěže v dětské recitaci.

Po pracovní době studuje něm-
činu, hraje na kytaru, věnuje se
pečení a zdobení perníčků a píše
básně. 

Její verše zaujmou hned při
prvním čtení svou bohatou meta-
forikou; básnířka se nevyhývá
ani tvorbě nových slov, která jí
lépe umožňují vyjádřit danou
problematiku.

O čem autorka píše přede-
vším? Ve svých prvních verších
psala Radka Nová o mezilid-
ských vztazích v rodině, nyní
přibyly i verše milostné a básně
o krásách našeho kraje. 

Nejnovější verše básnířky
Radky Nové vyšly v edici
„Souznění“, kterou vydává měl-
nický literární klub „Pegas“.        

(jč)

Před sto lety, 23. února 1908, zemřel v Praze Svatopluk Čech. Význam tohoto velkého básníka zůstává trvale zakotven v obecném pově-
domí - a nejednou jsme o něm psali i v týdeníku Mělnicko. Připomeňme si dnes u příležitosti Čechových narozenin jeho celkové vztahy
k venkovu, abychom pochopili, jak mnoho pro jeho život a tvorbu znamenalo právě Mělnicko.

Svatopluk
âech

(dokončení ze str.9)
Dalším velikonočním zvykem

je malování kraslic, jako symbolu
nového života. Vyvrcholením
této činnosti bývá v Lužici kaž-
doroční soutěž o nejkrásnější
kraslici, jež je pořádána „Kolem
podporovatelů srbské lidové kul-
tury“.      

Letos proběhl již 54. ročník
této soutěže a účastnilo se ho se
svými čtyřiašedesáti kolekcemi
kraslic šestatřicet lidových umělců.

V celé Lužici se zachoval zvyk
u nás neznámý, „koulení vají-
ček“. Je to obdoba u nás známého
cvrnkání kuliček. Jenže důlek
není kulatý, je to podlouhlá
jamka, do níž se snaží děvčata i
chlapci dokutálet svá velikonoční
vajíčka. V tomto směru má město
Budyšín jednu zvláštnost. Zde se
od středověku zachoval zvyk pro-
vádět koulení vajec („jejkakulen-
je“) ne jako  na vsích, ale k tomu
účelu je využíváno příkrého bře-
hu řeky Sprévy u někdejšího hra-
diště, dodnes zvaného Hradišťko.
Tam přicházeli bohatí měšťané a
spouštěli vajíčka ze strmé  stráně
dolů k řece Sprévě. Na svahu
čekaly děti z chudých rodin a
snažily se nachytat co nejvíce va-
jíček, než se dokoulela do Spré-
vy. Nyní se již ke koulení nepou-
žívají vajíčka, ale míčky, které si
potom jejich „úspěšní lovci“ u
stánku vymění za různé sladkosti
nebo hračky. Loni se tohoto obřa-
du účastnilo několik stovek při-
hlížejících.

Tradice velikonočního řehtání,
místo vyzvánění zvony, které prý
odlétají do Říma, je zachovávána
ve městech i na vsích stejně, jako
u nás.

---------------
Ve střední Lužici, v okolí

Slepeho v okrese Bílá Voda, se
dosud zachoval zvyk velikonoč-
ního zpívání. Skupinky žen v
národních krojích procházejí v
noci po vesnici a až do rozednění
zpívají nábožné a lidové písně. Ve
městech se zachoval zvyk ran-
ních koncertů pozounérů nebo
menších dechových souborů.

---------------
V Horním kraji, při českých

hranicích, se zachoval zvyk stří-
lení z „karbidových kanonů“,
které mělo od lidských sídel ode-
hnat zlé duchy a čarodějnice. 
V tomto případě nejde o lužic-
kosrbský zvyk, ale o zvyk míst-
ních německých obyvatel.

---------------

Marně bychom ale pátrali ve
velikonočních tradicích Lužice
po u nás známém pletení pomlá-
zek a hodování. Tento zvyk se v
Lužici nedochoval. Místo „hodo-
vání“ chodí na zelený čtvrtek
srbské děti navštěvovat své kmot-
ry. Při takové návštěvě dostávají
kmotřenky a kmotřenci od svých
kmotrů a kmoter několik kraslic a
makovou housku. Svými rozmě-
ry taková houska odpovídá naší
vánočce, jenže je hustě sypaná
mákem. Kraslice potom poslouží
ke koulení vajec, jak je popsáno
výše.

---------------
Hlavní událostí lužickosrb-

ských velikonoc je ovšem už zmí-
něná jízda křižáků. Tito „křižáci“
nemají ovšem s u nás ze středo-
věku známými křižáky nic spo-
lečného. Ti středověcí s mečem v
ruce šířili křesťanství mezi poha-
ny a jinověrci. Lužickosrbští kři-
žáci „roznášejí radostné poselství
o zmrtvýchvstání Ježiše“. Dnes
již vyloženě církevní záležitost je
také organizována katolickou
církví podle jednotlivých farnos-
tí, srbsky zvaných „wosady“.
Těchto osad je deset. Jedna z nich
je na dnes již poněmčeném
území, ale starý srbský zvyk je tu
nadále zachováván. Jde o městeč-
ko Ostritz (Wostrowc), nacházejí-
cí se na polovině cesty mezi
Žitavou a Zhořelcem. Ostatní
osady jsou srbské. Jízdy jejich
procesí se vzájemně střídají a vy-
cházejí z Budyšína do Radwora, 
z Ralbic do Kulowa, z Chroštic do
Pančic, z Radwora do Bačoně a 
z Nebělčic do Wotrowa. Všechny
tyto osady jsou poblíž dvou měst -
Budyšína a Kamence. Nejkratší
cestu má procesí ve Wotrowci a
nejdelší procesí z Ralbic a Ku-
lowa. Procesí ve Wotrowci objede
třikrát náměstí a dvůr kláštera
Mariin důl, přičemž prakticky
neopustí město. Procesí z Ralbic 
a Kulowa však projíždí šesti ves-
nicemi a na cestu potřebují šest
hodin, protože jejich cesta je 40
km dlouhá. Odjezdy a příjezdy
procesí, stejně tak i jejich cesty,
jsou přesně stanoveny a zveřejňo-
vány, aby si ty tisíce diváků
mohly vybrat správně čas a místo
k jejich zhlédnutí a také proto, že
jsou podle nich uzavírány silnice
pro dopravu.

---------------
Účast na procesí křižáků pova-

žuje každý za poctu a veřejné se
přihlášení k srbství. Odjezd kři-

žáka ze dvora domu je historicky
spojen i s doprovodem jeho ženy,
která v národním kroji uvazuje
koni poslední mašli a svěcenou
vodou křižáka žehná na cestu. 
V roce 2007 bylo ve všech proce-
sích napočítáno 1697 křižáků.
Nejvýše poctěni z nich jsou ti,
kterým je svěřeno nesení kříže v
čele procesí, sochy zmrtvýchvsta-
lého Krista a po nich nosiči zástav
osady. Neméně vážený je v proce-
sí i „kantor“, který po celou dobu
procesí určuje, co se bude zpívat 
a který také, v případě potřeby,
předříkává. Je jen málo důvodů,
které mohou křižákovi zabránit v
jeho účasti na procesí. Nezřídka
se stává, že kvůli tomuto obřadu
do Lužice přijíždějí lidé, kteří
jinak celý rok pracují i v daleké
cizině. Tato tradice se dědí po řa-
du generací, takže v procesí vedle
sebe jedou děda, syn a vnuk.
Každý si pečlivě počítá, kolikrát
se těchto procesí účastnil, protože
to také přináší jeho umístění v
procesí i jeho značení věnečkem
na klopě kabátu. Podrobné statis-
tiky vedou i jednotlivé osady. 

Oděv křižáků je jednotný. Na
hlavě černý cylindr, černý oblek s
jezdeckými kalhotami, vysokými
botami a černý dlouhý kabát.
Každý křižák si s sebou nese i
zpěvník, který mu slouží jako
pomůcka při dlouhých hodino-
vých zpěvech, jež procesí prová-
zejí. Tato uniformita oblečení je
zpestřena různobarevnými věneč-

ky na klopách kabátů. Každá
barva má ovšem přesně stanove-
no, co znamená. Je to zřejmě i
důležitá informace pro ostatní
jeho účastníky. Každý začátečník,
tedy ten, kdo jede poprvé, má na
klopě zelený věneček. Při jakých-
koliv potížích takovému „zelená-
či“ jistě každý rád pomůže.
Věnečky stříbrné a zlaté mají
potom stejný význam jako ozna-
čení výročí svateb. 

---------------
Samostatnou kapitolou jsou

koně. Ti jsou do procesí připravo-
váni dlouho předem. Musí být
nejen dobře okováni, ale musí mít
upravená a nabarvená i kopyta.
Sedlo, čabraka i řemení postrojů
musí být řádně nabarveno a ozdo-
beno. K tomu se používají různé
ozdobné spony a přezky a najdou
se i mušle mořských živočichů.
Hříva koní se týden předem upra-
vuje na natáčkách, jak je známe z
dámských kadeřnictví, aby na
procesí byla hezky kudrnatá.
Koňské ocasy se zaplétají do
copánku a zdobí se bílými mašle-
mi. Pokud má tato mašle barvu
černou, znamená to, že rodina má
smutek za svého zemřelého člena,
nebo příbuzného.

O křižácích by se dalo dlouho
vyprávět, ale nejlepší je si udělat
dne 23. března 2008 výlet do
Lužice a některá křižácká procesí
ve výše jmenovaných osadách
zhlédnout. Stojí to zato!

(vlk)

Místa a časy konání procesí:
Osada Cíl jízdy Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 10.45 12.15
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 9.30 12.15
Kulow/Wittichenau Ralbice/Ralbitz 9.30 12.15
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 12.45 13.45
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 11.45 14.00
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 12.00 14.00
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 12.00 14.00

Cesta zpět
Z Do Odjezd Příjezd
Budyšin/Bautzen Radwor/Radibor 14.15 16.30
Ralbicy/Ralbitz Kulow/Wittichenau 15.00 18.00
Kulow/Wittichenua Ralbicy/Ralbitz 15.00 18.00
Chrósćicy/Crostwitz Pančicy/Panschwitz 14.30 16,00
Pančicy/Panschwitz Chrósćicy/Crostwitz 14.45 17.00
Radwor/Radibor Baćoń/Storcha 15.30 17.30
Baćoń/Storcha Radwor/Radibor 15.30 17.30
Njebjelčicy/Nebelschütz Wotrow/Ostro 15.30 17.00
Ostro/Wotrow Njebjelčicy/Nebelschütz 15.30 17.00

Ve stejný den ve 13.00 u katolické fary začíná křižácké procesí 
ve městě. (vlk)

Rozluštění z čísla 33/2013:  .... mám tam hřebíky.

SPORT

středa 21. srpen
Televizní program  středa 21. srpen – úterý 27. srpen

05.59 Studio 6
08.30 Mila, tisíc a jeden příběh
08.40 Eddy a medvěd (22/26)
08.45 Otevři dveře
08.55 Dopisy od Felixe
09.05 Dopisy od Felixe
09.20 Trumfy Miroslava Donutila
10.15 Všechnopárty
11.00 Mnohotvárná Troja
11.20 Reportéři ČT
12.00 Zprávy ve 12
12.20  BBV, Předpověď počasí, 

Události v regionech plus
12.30 Horákovi
13.25 Hercule Poirot
14.15 Šance
15.20 13. komnata Marty Kubišové
15.50 Vše o vaření
16.20 Cestománie
16.50 AZ-kvíz
17.15  Na cestě po 

Jindřichohradecku
17.45 Černé ovce
18.00 Události v regionech
18.25 Taxík
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Sanitka (9/11)
21.05 Komici na jedničku
21.58 Losování Šťastných 10 
 a Šance milion
22.00  To byla svatba, strýčku

Hud. komedie ČR (1976). 
22.50  Komisař De Luca. Bouřlivé léto. 

Italský kriminální cyklus (2008). 
00.45 AZ-kvíz
01.15 Pod pokličkou
01.40 První pomoc
01.55 Etiketa
02.05 Dobré ráno
04.35 Na cestě po Ománu
05.05  Sněžná řeka: Sága rodu 

McGregorů II (11/26)

06.05 Policie Hamburk VII (1)
07.05 Kutil Tim VI (20)
07.35 M.A.S.H (251)
08.20 To je vražda, napsala II (21)
09.25  Muzikál ze střední 3: Maturit-

ní ročník. Hud. komedie USA 
11.45 Policie Hamburk VII (2)
12.50 Walker, Texas Ranger II (9)
13.55 Siska V (9)
15.25  Rosamunde Pilcherová: 

Zimní slunovrat (2/2) Příběh N 
17.40 Odpolední zprávy
18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Reportéři na vaší straně
19.55 VIP zprávy
20.15 Cesty domů II (199)
21.45 QI – na vše máme odpověď
22.20 Hawaii 5-0 II (10)
23.20 Právo a pořádek XX (14)
00.20 Kriminálka Kolín V (10)
01.20 Volejte Věštce
03.05 Kriminálka Kolín V (10)
03.55 Jak se staví sen
04.30 Receptář prima nápadů

05.59 Dobré ráno
08.30 Vše o vaření
08.45 Království divočiny
09.15 Kolaborovali s nacisty (11/12)
10.05 Přežít!
10.55 Putování za písničkou
11.20 Úsměvy Františka Smolíka
12.00 Dotek modrého krokodýla
13.35 Chorvatské národní parky
13.55 Praha – neklidné srdce Evropy
14.55 Gustlo� – skutečný příběh
15.45 Moje rodina VIII (8/9)
16.15 Everwood II (15/22)
17.00 Haló, haló! (75, 76/85)
18.00  Cestování s vařečkou: 

Švýcarsko
18.05 Ošklivé káčátko a já (18/26)
18.25 Otevři dveře
18.30 Eddy a medvěd (22/26)
18.45 Večerníček
18.50 Včelka Mája
19.15 Kim Possible III
19.35 Bob a Bobek na cestách
19.50 Zprávy ve znakovém jazyce
20.00  Kamera na cestách: Severní 

Kyklady, modrobílá poezie
20.55  Severní Vietnam je krutý aneb 

Balada Zpívající nudle
21.50  Ples upírů. Parodie USA/VB 

(1966). Hrají: J. MacGowran, 
R. Polanski, S. Tateová, F. Mayne, 
I. Quarrier a další. 

23.30 Bratři a sestry IV (17/24)
00.10 Miro Žbirka Happy Birthday
01.00 Haló, haló! (75, 76/85)
02.00 Laurel a Hardy
02.20 Setkání v Panském dvoře
02.35 Za svědky minulosti
02.50 Stíny strážních věží
03.20 Zatopené osudy
03.35 Skryté zločiny osmašedesátého
04.35  Těšínská jablíčka R. Putzlacher
05.05 Výpravy
05.20  Vynálezy, které /ne/změnily 

svět

05.59 Snídaně s Novou
08.50 Ordinace v růžové zahradě
10.10  Vesničko má středisková

Komedie ČR (1985).
11.50 Tescoma s chutí
12.00  Polední Televizní noviny
12.40 Sue Thomas: Agentka FBI (3)
13.35 Redakce III (11)
14.40 Beze stopy III (12)
15.30 Dr. House IV (13)
16.30 Dva a půl chlapa VI (8)
17.00 Odpolední Televizní noviny
17.25 Námořní vyšetřovací služba
18.20 Ordinace v růžové zahradě
19.30 Televizní noviny
20.20 Kriminálka Anděl II
21.20 Comeback
22.00 Mentalista IV (17)
22.50 Noční Televizní noviny
23.25 Ctihodný občan. Thriller USA
01.20 Smallville X (22)
02.00 Novashopping
02.40 Třetí hlídka IV (14)
03.20 Áčko
04.20 Andílci (20) 7.00 Regionální zpravodajství 7.25 

Mňam aneb Prima vařečka 7.50 
Teleshopping 8.10 Roseanne IX (6) 
8.35 Teleshopping 8.55 Rosamunde 
Pilcherová: Zimní slunovrat (1/2). 
10.50 Amerika hledá topmodelku II 
(9) 11.55 Sabrina - mladá čarodějnice 
IV (6) 12.25 Roseanne IX (7) 12.55 Jak 
jsem poznal vaši matku III (17) 13.30 
Diagnóza vražda 14.30 Chirurgové 
15.25 Odpadlík 16.25 Dallas (119) 
17.30 Ricardovy recepty X (12) 17.55 
Dokonalý pár II (3) 18.55 Nespoutaný 
anděl 19.50 Jak jsem poznal vaši mat-
ku 20.15 Podvádíš mě! X (11) 21.20 
Sběratelé kostí V (18) 22.20 Sex ve 
městě II (17, 18) 23.30 Dobrá manžel-
ka II (9) 0.25 Volejte Věštce 1.10 Sex ve 
městě 2.10 V náručí ďábla (174) 2.50 
Eliso, vrať se! (30) 3.35 Nemocnice 
Mercy (14) 4.15 Podvádíš mě! X (11) 

5.05 Téma pro hosty ČT sport 5.30 
Branky, body, vteřiny 5.40 Čtyřka 
6.05 Volejbal 8.00 Panorama 8.30 
Památná utkání Wimbledonu 8.55 
Desátá směna 9.45 Sport ve světě 
10.35 ČP horských kol 11.00 Téma 
pro hosty ČT sport 11.30 Panorama 
11.45 Svět motorů 12.35 Cyklotoulky 
12.45 FIVB Swatch World Tour 2013 
13.20 Staropramen Cool Beach Cup 
2013 14.50 SP ve vodním slalomu 
17.35 WTC IronMan 18.00 M ČR v 
krátkém triatlonu 18.30 Turf 19.00 
MM ČR v motokrosu 19.40 Olympijský 
magazín 20.15 Liga mistrů UEFA 
23.30 ATP týden tenisu 23.55 Branky, 
body, vteřiny 0.05 Pardubická junior-
ka 0.30 M ČR v krátkém triatlonu 0.55 
Turf 1.25 MM ČR v motokrosu 2013/
Petrovice 2.05 Olympijský maga-
zín 2.35 ATP týden tenisu 3.00 FIBA 
World Basketball 3.25 SP Xterra 3.50 
MS v BMX 4.45 Branky, body, vteřiny 
4.55 Česká pokerová tour 

5.45 Svět Nova Cinema 6.00 Tele-
shopping 6.55 Andílci 7.45 Ben 10 
8.10 Senzační Spiderman 8.35 Ama-
zing Race: O milion kolem světa 9.20 
Sue Thomas: Agentka FBI (2) 10.05 
Andílci 10.50 Teleshopping 11.05 
Beze stopy 11.50 Zákon a pořádek: 
Zločinné úmysly 12.40 Superkočky 
13.30 Žalobce a obhájce 14.25 
Tenkrát na Západě. Western It./USA 
17.20 Superkočky 18.10 Amazing 
Race: O milion kolem světa (8) 19.05 
Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 
20.00 Princezna a námořník. Romant. 
�lm USA 21.40 Všechno uvidíme. 
Komedie Fr. 23.35 Žalobce a obhájce 
0.25 Všechno uvidíme. Komedie Fr. 
2.05 Ctihodný občan. Thriller USA 

5.35 Emma a Felix (134) 6.30 ANI-
MÁČEK 9.10 EZO.TV. Chcete znát 
svůj osud? 10.20 Co je doma, to se 
počítá 11.10 Žena zákona (31) 13.10 
Kolik to stojí 13.35 Capri (5) 14.35 
Marlene a Konstantin (92) 15.40 
Velkolepé století (114) 17.00 Česká 
tajenka 17.35 Co bude dnes k ve-
čeři? 17.50 Co je doma, to se počítá 
18.30 Hlavní zprávy 19.00 ANIMÁČEK 
20.15 Vtip za stovku! 21.20 Věřte ne-
věřte (13) 22.20 Noční Hlavní zprávy 
22.30 Exkluziv! 23.15 Bláznivá holka 
Romant. komedie USA 2008 1.10 
Kolik to stojí 1.25 EZO.TV 3.25 Na 
plac! 4.25 Emma a Felix (135) 

6.10 Takoví normální mimozemšťané 
II (6) 6.35 Teleshopping 6.55 Star Trek 
Enterprise II (25) 7.50 Krajní meze VI 
(13) 8.35 Teleshopping 9.00 Xena V 
(2) 9.50 Hvězdná brána III (13) 10.50 
Takoví normální mimozemšťané II (7) 
11.20 Krajní meze VI (14) 12.15 Kdo 
přežije: Hrdinové proti padouchům 
(13) 13.15 Špinavá práce (1) 14.05 
Simpsonovi XXII 15.05 Star Trek: 
Vesmírná loď Voyager V (9) 16.05 Top 
Gear XVII (1) 17.05 Scrubs: Doktůrci 
VI (13) 17.35 Hvězdná brána III (14) 
18.30 Simpsonovi XXII 19.20 Kdo 
přežije: Hrdinové proti padouchům 
(14) 20.15 Liga mistrů UEFA 23.05 
Rocker Hud. komedie USA 2008 1.00 
Scrubs VI (13) 1.25 Star Trek: Vesmírná 
loď Voyager II (17) 2.10 Rocker Hud. 
komedie USA 2008 3.45 Zákon gangu 
III (13) 4.30 Dexter (1) 

8.00 Outdoor 8.25 ATP Masters 1000 
- Cincinnati 11.40 Megatransporty 
12.30 Hranice nemožného 13.15 
Teleshopping 13.20 Kobra 11 14.10 
Big Game 14.55 Teleshopping 15.00 
Hvězdná brána: Hluboký vesmír 
15.45 Kobra 11 16.35 Teleshopping 
16.45 Kobra 11 17.35 Element 17.50 
Kuchař v první linii 18.40 Kobra 11 
19.30 Hvězdná brána: Hluboký ves-
mír 20.20 Věznice Fortress 2. Sci-� 
�lm 21.55 Lidský terč 22.40 Red 
News 22.45 Městečko South Park 
23.15 Hranice nemožného 0.00 K. O. 
Night Show 0.50 Big Game (11) 1.35 
Městečko South Park 2.00 Kuchař v 
první linii (3) 2.45 Lidský terč II (5) 

PSALO SE
Srpnové události roku 1968 se zapsaly černým písmem do našich pohnutých dějin. Atmosféru této doby 
je možno vyčíst i z regionálního tisku. 

Zde je jedno z oněch prohlášení…
l Stanovisko POV KSČ Mělník
POV KSČ v Mělníku se zabýva-
lo vzniklou mimořádnou situací a 
zaujímá toto stanovisko: Stojíme 
pevně za presidentem republiky 
Ludvíkem Svobodou, vedením 
naší strany v čele se s. Dubčekem 
a vládou republiky v čele se sou-
druhem Černíkem. – Plně podpo-
rujeme polednový vývoj vyjádřený 
k akčnímu programu KSČ. Vstup 
vojsk Varšavské smlouvy na naše 
území považujeme za akt, který 
je v rozporu se suverenitou naše-
ho státu a ustanovením Varšavské 
smlouvy. 
 Vyzýváme všechny občany ke 
klidu a zachování rozvahy, pro-
tože jedině tak je možno zabránit 
zbytečným incidentům. Vyzýváme 
občany, aby respektovali pokyny 
volených orgánů NV a stranických 
orgánů, se kterými jsme ve spojení 
a jejich prostřednictvím Vás bude-
me dále informovat.
Předsednictvo OV KSČ Mělník

 Mělník 21. 8. 1968 ráno
(Nové Mělnicko č. 34 z 22.8. 1968)

Vybral PhDr. B. Marjanko

KANINA HOSTILA PEKELNÍKY A ĎÁBLÍKY Z HLAVENCE

nedávno získala titul Vesnice roku 
2012 Středočeského kraje. Mys-
lím, že se mají na co těšit…     To

(dokončení ze str.7) 
 Putování noční krajinou dětem 
zpříjemnila pravá noční bojov-
ka. Návrat do základny v pozd-
ních hodinách pod nebem plných 
hvězd, potemnělým Kokořínským 
dolem se jistě stane nezapomenu-
telnou vzpomínkou na letošní po-
byt v přírodě. 
 Poutníci během sedmi dnů na-
šlapali přes padesát kilometrů a 
to bez ohledu na věk a pohlaví. 
Túry zvládli i ti nejmenší, kterým 
občas došly síly a proto nepohrdli 
náručí dospělých kamarádů: „Děti 
sice po cestě občas tvrdily, že už 
nemohou, ale po příchodu do tá-
bora měly oproti dospělým plno 
elánu. Vedoucí byli rádi, že sedí a 
děti po chvilce regenerace zača-
ly znova pěkně řádit. Ale tak to o 
prázdninách má být,“ říká na zá-
věr se smíchem spokojená hlavní 
vedoucí Jarmila Smotlachová. Ta 
už kuje plány na příští rok. 
 Snad se na mne nebude zlobit, 
když prozradím, že obecní tábor 
Hlaneneckých a jejich spolutábor-
níků se chystá v obci Čistá, která 

DĚTI I VEDOUCÍ HLAVENECKÉHO TÁBORA budou mít dlou-
ho na co vzpomínat. Příští rok opět na shledanou…             Foto lot

A CO BY TO BYLO ZA TÁBOR, 
KDYBY NA NĚM CHYBĚ-
LO KOUPÁNÍ. Bazén se sklu- 
zavkou byl celý týden v perma-
nenci.

(dokončení ze str.7)
l Takže opět práce…
 „Zase práce, ale já fakt ne-
naříkám. Naopak, zaplaťbůh, že 
ji mám. Chystáme společné kon-
certy s mou kamarádkou, Petrou 
Janů, pro něž se musím do konce 
srpna naučit nový rockenroll, kte-
rý na nich budeme spolu zpívat. 
Šnůra vyvrcholí v pražské Hyber-
nii a pokud Tě to zajímá, naším 
hostem bude Karel Gott. Z toho 
vidíš, že na odpočívání momentál-
ně nemám ani čas.“
l Letos zpíváš na 19. roční-
ku Mezinárodních jazzových 
dnech v Dubé. Je pravda, že jsi 
ani jeden z nich nevynechala?
„Nechyběla jsem ani na jediném. 
V osmnácti případech jsem zpíva-
la a jeden ročník pouze modero-
vala. No, moderovala je asi příliš 
silný výraz… Spíše uváděla spolu 
s kapelníkem naší skupiny Vítkem 
Fialou tehdejší účinkující.“

l Pořadatelé těch letošních 
anoncovali písně z Tvého nové-
ho CD. Co na něm najdeme?
„Zařadili jsme na něj pár swingo-
vých písní, je tam blues, balada, 
popík i šanson. Taková směsice 
hned několika žánrů, které mám 
ráda. Všechny texty k nim napsal 
Pepíček Fousek a zhostil se jich 
velmi dobře. Hezky se zpívaly. Ně-
kterou hudbu pro mě složili kluci 
z kapely a nebo Roman Šandor, 
s nímž dlouhodobě spolupracuji a 
který pro mě a právě Petru Janů 
před lety napsal duet, jež se stal 
později hitem, Jen pánbů ví.“
l K nadšení návštěvníků le-
tošních jazzových dnů v Dubé 
jsi zazpívala další ze svých hitů 
– Swing, to mě baví. Baví Tě i 
jazz?
„To mě baví! (Smích) I když jsem 
se nikdy nepovažovala na jazzo-
vou zpěvačku. Přesto, že to o mě 
někdy, někdo napsal… Myslím si 

totiž, že na takové označení měly 
právo u nás pouze dvě zpěvačky– 
Evča Olmerová a Vlasta Průcho-
vá. A na ty já nemám.“
l To asi nebude až tak pravda, 
jinak by ses nemohla pyšnit ná-
lepkou FitzPilarka…
„To byl takový žert Jiřího Suché-
ho, když jsem v Semaforu zpívala 
jednu píseň od Elly Fitzgerald, 
řekl mi FitzPilarka. Toho se tehdy 
chytil spisovatel Josef Škvorecký, 
který potom napsal známou Ódu 
na Evu FitzPilarovou... S takovou 
Paní Zpěvačkou se může srovnávat 
jen málokdo, ale na tuto příhodu 
vzpomínám s nostalgií a s velkou 
úctou. Hřeje mě, že tahle slova za-
zněla z úst takových velikánů. Je mi 
jasné, že to všechno bylo myšleno 
s velkou nadsázkou, ale taková po-
chvala mi pochopitelně nesmírně 
těší.“
l Děkuji za rozhovor.  

Otto Lokaj

EVA PILAROVÁ: „Swing, to mě baví…“  
l Propusťte Dubčeka!
Vesnická organizace KSČ a MNV 
v Byšicích – Liblicích a občanské 
výbory plně stojí za legální vládou, 
za ústředním výborem strany, za 
presidentem republiky armádním 
generálem Svobodou, předsedou 
vlády O. Černíkem, předsedou Ná-
rodního shromáždění J. Smrkov-
ským a vedoucím tajemníkem ÚV 
KSČ A. Dubečkem. Budeme plně 
podporovat a plnit rozhodnutí těch, 
kteří byli legální demokratickou 
cestou zvoleni. Odsuzujeme plně 
ty, kteří se připojili k okupantům, 
jako je: Indra, Bilak a ostatní, kte-
ré považujeme za zrádce českého 
a slovenského národa. Žádáme 
odchod okupačních armád, které 
pošlapaly práva a svobodu a věc 
dělnické třídy nejen v Českosloven-
sku, ale na celém světě. Žádáme, 
aby byli propuštěni na svobodu s. 
Dubček, Černík, Špaček, Smrkov-
ský, Krieger, aby mohli plnit úkoly, 
které jim československý lid svěřil 
a zúčastnit se mimořádného sjezdu 
KSČ.              VO KSČ BYŠICE 
(Nové Mělnicko čtvrtek 22. srpna 
1968 odpoledne I. zvláštní vydání)

l Pane presidente, po mnoha 
diskusích i po výzvě k odchodu 
okupačních vojsk, kterou jsme po-
depsali a k jehož uskutečnění stále 
nedochází, jsme přesvědčeni, že 
jedinou možností dostat náš život 
do normálních poměrů je vyhlásit 
náš stát jako stát neutrální. Připo-
jujeme se k tomuto požadavku na-
šich občanů a žádáme Vás, abyste 
prostřednictvím našeho ministra 
zahraničí vyhlásil naší ČSSR jako 
stát neutrální.

Podpisy zaměstnanců ČSAO n.p. 
provoz Mělník-Mlazice

--------------------------------------------------------
l Z redakce. Číslo 34 Nového 
Mělnicka vyšlo téměř celé s nor-
málním obsahem. Bylo připra-
veno dříve než došlo k okupaci 
naší vlasti. Podařilo se nám v nich 
umístit jen dvě prohlášení stranic-
kého orgánu. Hned po normálním 
vydání jsme připravili I. zvláštní 
vydání Nového Mělnicka, které se 
bohužel nedostalo na všechna mís-
ta v okrese. Litujeme, ale náklad 
byl ihned rozebrán v Mělníku. 

(Nové Mělnicko pátek 23. srpna 
1968 dopoledne II. zvláštní vydání.)
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