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  Kytička od nás k svátku
 14. 1. úterý Radovan
 15. 1. středa Alice
 16. 1. čtvrtek Vladan
 17. 1. pátek Drahoslav
 18. 1. sobota Vladislav
 19. 1. neděle Doubravka
 20. 1. pondělí Ilona
 21. 1. úterý Běla

ILONA
Jde vlastně o maďarskou formu 
řeckého jména Helena. V ČR jej 
nosí 21 042 žen, a to ho řadí na 
65. místo v žebříčku oblíbenosti. 
Tímto hezkým jménem byla poj-
menována stejně oblíbená zpě-
vačka Csáková či herečka Svo-
bodová.

A co říká pranostika? 

Mírný leden s deštěm je 

předzvěstí budoucí neúrody.

Hlavenec se od nového roku pyšní vlastním originálním kalendářem. Ten znova vy-
dává po osmi letech. Oproti nástěnné prvotině zdejší zastupitelé tentokrát zvolili jeho 
stolní formu (230x180 mm), a jak se zdá, brzo se po něm jen zapráší.

„První kalendář, který jsme vyda-
li v roce 2006 obsahoval „pouze“ 
dvanáct listů a představoval nej-
zajímavější místa v obci. V letoš-
ním roce naopak přináší zhruba 
šestapadesát fotografií převážně 
osobností z naší obce. Snažili 
jsme se o to, zachytit je v průběhu 
roku na společenských či sportov-
ních akcích. Náš dvorní fotograf 
Zdeněk Prokop z Kostelce nad 
Labem vlastně celý rok fotografo-
val účastníky řady projektů, které 
u nás pravidelně pořádáme,“ vy-
světluje starostka Hlavence Ing. 

MĚSTO POD SLÁNSKOU HOROU                         
Slaný (německy Schlan) je bývalé královské město. Protéká jím Červený potok a jeho 
nepřehlédnutelnou dominantou je Slánská hora. Ta s Vinařickou horou připomíná nej-
jižnější výběžek sopečné činnosti Českého středohoří. Od roku 1998 je přírodní památ-
kou. Archeologické nálezy potvrzují pravěké osídlení katastru města i jeho okolí od star-
ší doby kamenné (asi před 50. tisíci lety). Větší osídlení potvrzují také nálezy z 8. a 9. 
století, zejména na jihovýchodním svahu Slánské hory a jejího úpatí. 

 

NEZAPOMÍNEJME 
DOKRMOVAT

Po příchodu silných mrazů se 
může stát, že ptáci z nedostatku 
potravy zaměří pozornost na pupe-
ny ovocných keřů a stromů. Menší 
stromky a keře můžeme chránit 
hustou silonovou sítí, větší koru-
ny ošetřete postřikem vápenným 
mlékem nebo jiným vhodným 
přípravkem. Klasický strašák na 
nenechavé hladové nezabírá, vy-
zkoušet můžete elektronickou sig-
nalizaci reagující na pohyb. Vět-
šinou však stačí ptactvu nasypat 
do krmítka olejnatá semena (slu-
nečnice, ořechy, mák, len apod.), 
která mohou být také zapuštěna do 
čistého loje.

ČAS NA ŘÍZKOVÁNÍ
Během měsíce ledna můžeme 
odebírat dřevité řízky z opadavých 
dřevin. Lze jimi snadno množit 
například pámelník, meruzalku, 
tamaryšky, tavolníky, vrby, zlati-
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ce, rybízy a některé další. Z dřevin 
odebíráme silné, vyzrálé letorosty, 
které nejsou namrzlé. Příliš silné 
letorosty s větším obsahem dřeně 
také nejsou vhodné. Odebrané le-
torosty ostrými nůžkami rozstří-
háme na části. Řízky by měly být 
dlouhé přibližně 20 cm. Ve spodní 
části vedeme řez mírně šikmo pod 
očkem. Horní řez by měl být při-
bližně 1 cm nad pupenem, je-li blí-
že, tak pupen často zaschne. Horní 
část řízku můžeme opatrně zavos-
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Jarmila Smotlachová. Výběru ko-
nečných fotografií se ujali místní 
zastupitelé, kteří k nim připojili i 
popisky: „Vybrat z velkého množ-
ství krásných fotek ty nejlepší bylo 
nadlidské úsilí a hlavně ne vždy 
mezi námi panovala shoda. Sním-
ky, na něž se nedostalo, zcela urči-
tě využijeme nějakým jiným způso-
be. Budou zveřejněny na obecních 
webových stránkách a nebo z nich 
uspořádáme výstavu. Chtěli jsme 
se něčím odlišit od klasických ka-
lendářů, a tak jsme při sepisování 
popisek zvolili poněkud humorněj-
ší tón,“ říká paní starostka. 
 V kalendáři najdeme vedle zná-
mých tváří i neméně známá zá-
koutí Hlavence, jako je kupříkladu 
zdejší kaplička, sousoší Karla VI. 
či nedávno zrekonstruovaný hosti-
nec U Jelena. Obec, která získala 

opakovaně několik ocenění v sou-
těži Vesnice roku a od roku 2011 
je držitelkou titulu Vesnice roku 
Středočeského kraje, se v širokém 
okolí proslavila i udržováním hez-
ké tradice – slavením staročeských 
májů. Jeden z listů kalendáře je vě-
nován právě tomuto obyčeji a defi-
lují na něm účastníci na společné 
fotografii. Zaujme hned titulním 
snímkem s panoráma obce s lovec-
kým zámečkem císaře Rudolfa II. 
v pozadí, který sem v dobách dáv-
no minulých často zajížděl za svou 
loveckou vášní. Kalenář byl vydán 
v celkovém nákladu 250 ks a obec-
ní pokladu vyšel na 25 000 Kč. S 
autorem snímků Zdeňkem Proko-
pem, který svou perfektní práci 
odvedl bez nároku na honorář, 
jsem si o novém kalendáři povídal.

(pokračování na str.8)

Trhová osada Slaný vznikla v 
období raného středověku, nej-
spíše již v 11. století, při důležité 
obchodní stezce vedoucí z Prahy 
do Saska. Přestože nepatřila mezi 
významná zeměpanská hradiště, 
nacházely se zde některé lokální 
knížecí úřady např. soudní instan-
ce. V průběhu 12. století zde vzni-
ká expozitura benediktinského 
kláštera v Ostrově u Davle, který 
v okolí získává majetek nejspíše 
přímo od panovníka. Mniši zde za-
kládají také nový kostel zasvěcený 
sv. Gothardu, jehož úctu ostrovský 
klášter šířil. Majetkové državy 
několika zejména církevních in-
stitucí na území významné osady 
a v jejím blízkém okolí byly také 
důvodem, proč se panovníkovi ne-
podařilo povýšit ji na město dříve. 
Přesné datum vysazení nového 
královského města není známo. 
Stalo se tak mezi roky 1295–1305. 
V roce 1295 ještě královským 
městem nebylo, ale povýšení udě-
lil král Václav II. Nedlouho po za-
ložení bylo nové město opevněno. 
V roce 1371 jej zasáhl ničivý po-
žár, bezprostředně po něm začíná 
obnova města včetně novostavby 
farního gotického kostela sv. Go-
tharda. 
 Krátce po vypuknutí husitských 
bouří r. 1419 opouští město ost-
rovští benediktini, kteří se do něj 
již nikdy nevrátili. V květnu 1420 
město obsadila Zikmundova voj-
ska a navštívil ho dokonce sám 
panovník, který zakročil proti pří-
znivcům husitství. V březnu 1421 
však otevřeli měšťané brány opět 
husitskému vojsku a stali se sou-
částí pražského městského svazu. 
V něm zůstali až do dobytí a vy-
plenění města vojskem Jana Ro-
háče z Dubé v dubnu 1425, jehož 
součástí se potom stali na dalších 
deset let. Po porážce táboritů v 
bitvě u Lipan r. 1434 se město 
poddalo vládě panské jednoty a r. 
1436 přijalo Zikmunda za krále. V 
roce 1452 podpořilo volbu Jiřího z 
Poděbrad, za což mu král věnoval 
mnoho výsad.
 Nekatolické město se účast-
nilo protihabsburských povstání. 
Po porážce stavovského odboje 
nastává zásadní zlom v dějinách 
města a z hrdého královského a 
krajského města se rázem stává 
město poddanským. Panovník jej 
prodává Martinicům ze Smečna. 

(pokračování na str.8)

kovat tak, abychom nezamazali 
pupen. Pokud je to možné, spodní 
stranu řízku ošetříme růstovým 
stimulátorem a řízky napícháme 
mírně šikmo do chladného paře-
niště tak, aby horní pupen byl nad 
zemí. Pokud je zmrzlá zem, tak je 
svážeme po jednotlivých druzích 
do svazků, označíme jmenovkou a 
umístíme na vlhké a chladné místo 
do sklepa či pokud je jich menší 
množství, v sáčku do chladničky. 
Řízky pak vysadíme co nejdříve v 
předjaří. 

MÍRNÁ ZIMA NAHRÁVÁ 
PRÁCI NA ZAHRADĚ

Leden většinou není v našich 
podmínkách příliš příznivý mě-
síc pro pěstitele zeleniny, ale ani 
uprostřed zimy nemusíme zahálet. 
Je-li mimořádně příznivé poča-
sí, můžeme přehazovat kompost, 
odklízet sníh z cest a házet jej na 
záhony, zakládat teplé pařeniště 
s vrstvou chlévského hnoje mini-
málně 30 cm.           Petr Kumšta

VÁCLAV KLEMENT
podnikatel

(nar. 16. 10. 1868 Velvary)

Když se řekne Václav Klement, 
mnohým se vybaví jméno jeho 
společníka – Václava Laurina, 
s nímž založil mladý knihkupec 
a nadšený cyklista Klement vý-
robu jízdních kol v Mladé Bole-
slavy pod značkou Slávia. V roce 
1895 přivezl z Paříže motorovou 
dvoukolku a začal konstruovat 
první motocykly. Jeho stroje si 
zakrátko právem dobyly pověst 
nejlepších v Evropě. Ty zabodo-
valy v roce 1905 v nejslavnějším 
závodě Coup Internationale des 
motocykletes, z něhož si na sil-
ničním okruhu u francouzského 
Dourdanu přivezl závodník Vác-
lav Vondřich v sedle motocyklu 
Laurin a Klement nejvyšší trofej. 
Po přechodu na výrobu automo-
bilů se jejich podnik vypracoval 
na největší rakouskou automobil-
ku a Václav Klement se stal ge-
nerálním ředitelem nově vzniklé 
akciové společnosti. V roce 1925 
došlo ke sloučení se společností 
Škoda. Klement patřil k neú-
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nerálním ředitelem nově vzniklé 
akciové společnosti. V roce 1925 
došlo ke sloučení se společností 
Škoda. Klement patřil k neú-
došlo ke sloučení se společností 
Škoda. Klement patřil k neú-
došlo ke sloučení se společností 

navným propagátorům moderní 
myšlenky specializace a typiza-
ce a stal se iniciátorem moderní 
přestavby podniku. Na Mlado-
boleslavsku vybudoval několik 
hydrocentrál, sloužících veřejné 
potřebě, a významně tak přispěl 
k elektrizaci celého kraje. Patřil k 
průkopníkům českého průmyslu 
a podnikatelům, pro něž nebyl je-
diným ukazatelem zisk, ale kteří 
měli hluboký vztah ke svým vý-
robkům. 

  (Zdroj: Kdo byl kdo)

TIP NA 
VÝLET            

MEZI NEJKRÁSNĚJŠÍ zdejší ob-
jekty  patří Modletický dům. Před 
třemi lety zde byl založen Pivovar 
Antoš, který navázal na starobylou 
tradici vaření piva a dnes se stává 
vyhledávaným místem gurmánů ze 
širokého okolí.                    Foto lot

STROJE LAURIN 
A KLEMENT MAJÍ DODNES 

NADŠENÉ FANOUŠKY

HLAVENECKÉ DĚTI jsou vděčným objektem. Svůj fotoaparát na 
ně zacílil i  fotograf Zdeněk Prokop. To, že jeho záměr stoprocentně 
vyšel, není třeba dokazovat... Na úvodní fotografii Martina Urba-
nová a Radek Juhas při staročeských májích.

JAK TO VLASTNĚ BYLO? 
Podle kroniky Václava Hájka z Libo-
čan bylo město Slaný založeno roku 
750 knížetem Neklanem (přesnější by 
bylo datum 746–747 a založení kníže-
tem Nezamyslem). Již toto bájné vy-
právění renesančního pisatele, které 
z hlediska moderní kritiky pramenů 
nelze brát vážně, však ukazuje na 
starobylost, která tomuto městu byla 
v průběhu staletí dávána.

KOSTEL SV. GOTHARDA 

RADY DO ZAHRADY (o pěstování ovocných stromů, drobného ovoce, 

zeleniny, květin a rostlin pro zdraví)

Foto archiv



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)

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

Rozluštění z čísla 1/2014: ...dostane pěkný výprask.

SPORT

středa 15. leden
Televizní program  středa 15. leden – úterý 21. leden

05.59 Studio 6
08.45 Vše o vaření
09.00 McLeodovy dcery IV (13/32)
09.45 Toulavá kamera
10.10 Postřehy odjinud
10.20 Polopatě
11.05  Dobrodružství kriminalistiky
12.00 Zprávy ve 12
12.20  Předpověď počasí, Sportovní 

zprávy, Události v regionech
12.30 Sama doma
14.00 Vše o vaření
14.20  Kriminálka Paříž (85/92)  
  Jak se bojuje se zločinem ve 

městě nad Seinou. Premiéra 
francouzského seriálu (2011).

15.10 Televarieté
16.40 Cestománie
17.15 AZ-kvíz
17.40 Černé ovce
17.55 Události v regionech 
 za okamžik a počasí
18.00 Události v regionech
18.25 Rozsudek
18.55 Události za okamžik a počasí
19.00 Události
19.50 Branky, body, vteřiny
19.59 Losování Sportky a Šance
20.00 Pošta pro tebe
21.00  Přepadení. TV film ČR (1999). 

Hrají: I. Janžurová, J. Kodet, V. 
Dlouhý, M. Dlouhý, K. Trojanová, 
F. Němec, M. Spurná, B. Klepl 

22.24  Losování Šťastných 10 
 a Šance milion
22.25  Návštěvní den Miloslava 

Šimka a Jiřího Grossmanna 
 v Semaforu
23.15 Tělo jako důkaz III (2/13)
00.00 Máte slovo s M. Jílkovou
00.55 AZ-kvíz
01.20 Rozsudek
02.00 Dobré ráno
04.30 Bláznivé lásky (10/52)
05.30 Události v regionech

06.05 Policie Hamburk III (20)
07.00 Vraždy v Kitzbühelu VII (16)
08.10 Alf IV (16)
08.40 Slunečno, místy vraždy (9)
09.35 To je vražda, napsala VII (7)
10.35 Policie Hamburk III (21)
11.30  Rosamunde Pilcherová: 

Milostná rošáda. Příběh N 
13.30 Walker, Texas Ranger VI (3)
14.30  Doktor z hor: Nové příběhy V
15.30 Místo činu: Mnichov (9)
17.30 Odpolední zprávy
18.00 Prostřeno!
18.55 Zprávy FTV Prima
19.25 Krimi zprávy
19.40 Divácké zprávy
19.55 VIP zprávy
20.15  Rosamunde Pilcherová: 

Láska nad propastí. Příběh N
22.10 Ano, šéfe!
23.25 Kriminálka Stuttgart IV (17)
00.25 Myšlenky zločince II (22)
01.25 Nedokonalé zločiny IV (12)
02.25 Doktor z hor: Nové příběhy V
03.10 Walker, Texas Ranger VI (3)
03.55 Autosalon

05.59 Dobré ráno
08.30 Kouzelná školka
09.00 Královny savany 
 – krásné a nezkrotné (5/6)
09.55 Neobyčejné ženy: 
 Hedy Lamarrová
10.45  Kariéra Hermanna Göringa
11.40 Náš venkov: Na cestě k sobě
12.10 Putování za písničkou
12.40 Chcete je?
12.45 Folklorika
13.15 Uchem jehly
13.45 První čínský kosmonaut
14.40 Evropa dnes
15.05 Džínová planeta
16.05 Televizní klub neslyšících
16.30 Sága života: Neznámý svět
17.30 Kancl II
17.50 Až na kraj světa: 
 Ztracení afghánští Buddhové
18.45 Večerníček
18.55   Pán času VI (11/13) Kultovní 

britský sci-fi seriál (2005).
19.45 Postřehy odjinud
19.50  Zprávy ve znakovém jazyce
20.00  Kamera na cestách: 

Francouzské Antily
21.00 Na cestě po Dubaji
21.30 Kanadská soda
21.55  Zatracení. Drama ČR (2002). 

Hrají: J. Plouhar, J. Révai, I. 
Bencová, D. Vávrová, D. Rudge, 
M. Kuklová a další. 

23.35 Černá zmije IV (2/6)
00.05 Láska v hrobě
01.25 Chcete mě?
01.50 Babylon
02.20 Zapadlí evangelíci: 
 Dvojí pohled
02.45 Pod plachtou
03.15 Přezůvky s sebou
04.05 Brněnské kolo
04.45 Kancl II
05.05  Pán času VI (11/13) Kultovní 

britský sci-fi seriál (2005).

05.59 Snídaně s Novou
08.55 Ulice (2524)
09.50 Ordinace v růžové zahradě 2
11.00 Krok za krokem (17)
11.25 Nové trable staré Christine
11.50 Tescoma s chutí
12.00 Polední Televizní noviny
12.25 Dámy, nedámy (10)
12.45 Vzpomínky (10)
13.35 Odložené případy VII (22)
14.30 Zločinné úmysly (1)
15.25 Ordinace v růžové zahradě
16.30 Krok za krokem (18)
17.00 Odpolední Televizní noviny
17.40 Kriminálka Las Vegas (19)
18.30 Ulice (2525)
19.30 Televizní noviny
20.20 Kriminálka Anděl (4)
21.20 Mentalista IV (19)
22.10 Hon na Šakala. Thriller Kan. 
00.15 Odložené případy VII (22)
01.05 Smallville X (18)
01.45 Novashopping
02.15 Kriminálka Las Vegas (19)
03.00 Áčko

7.00 Regionální zpravodajství 7.25 
Mňam aneb Prima vařečka 7.45 
Teleshopping 8.05 Sabrina - mladá ča-
rodějnice II (1) 8.30 Teleshopping 8.45 
Nejhorší máma na světě (8) 9.40 Místo 
činu: Mnichov (8) 11.30 Prolhané krás-
ky II (24) 12.25 Nouzové přistání II (13) 
12.50 Will & Grace IV (17) 13.20 Deník 
zasloužilé matky V (6) 13.45 Diagnóza 
vražda V (21) 14.40 Ally McBealová IV 
(19) 15.35 Ošklivka Betty II (16) 16.30 
Dallas (266) 17.30 Ricardovy recep-
ty III (14) 17.55 Vítejte doma VIII (24) 
18.55 Máte doma uklizeno? USA II 
(9) 19.25 Jak jsem poznal vaši matku 
II (3) 19.50 Deník zasloužilé matky V 
(7) 20.15 Sherlock Holmes: Jak pro-
sté (21) 21.20 Sběratelé kostí III (14) 
22.15 Sex ve městě III 23.40 Dobrá 
manželka III (7) 0.30 Volejte Věštce 
2.35 Sex ve městě III 3.40 Pravá tvář 
vášně (135) 4.25 Hříšná láska (69) 

6.00 Fotbal: Manchester United - 
Swansea City 7.40 Fotbal ve světě 
8.00 Panorama 8.30 Dakar 2014 8.55 
Alpské lyžování: Světový pohár 10.05 
Téma pro hosty ČT sport 10.35 Svět 
motorů 11.25 Johnny Haugland - au-
tomobilová legenda 11.55 Basketbal: 
Jan Veselý, třetí Čech v NBA 12.05 
Panorama 12.25 Sportovní zprávy 
12.50 Házená: Makedonie - Česko 
14.00 Běžkotoulky 14.10 BBV po 
25 letech 14.30 ME v krasobrusle-
ní 16.30 Olympijské střípky 16.35 
Alpské lyžování: Český pohár 17.05 
Dakarské ozvěny 17.20 Deník NHL 
17.55 Basketbal 20.00 ME v kra-
sobruslení 2014/Maďarsko 22.05 
Olympijský magazín 22.35 Sportovní 
zprávy 22.50 Dakar 2014 23.15 ATP 
týden tenisu 23.40 Deník NHL 0.10 
ME v krasobruslení 2014/Maďarsko 
2.10 Branky, body, vteřiny 2.20 ME v 
krasobruslení 4.25 Alpské lyžování: 
Český pohár 4.50 Olympijský magazín 

6.15 Svět Nova Cinema 6.55 Tele-
shopping 7.30 Ben 10 7.50 Virus 
Attack 8.20 Amazing Race: O milion 
kolem světa 9.05 Nová cestománie 
9.35 Nemocnice Chicago Hope 10.20 
Vzpomínky 11.00 Martial Law - Stav 
ohrožení 12.00 Teleshopping 12.20 
Odložené případy 13.05 Nemocnice 
Chicago Hope 13.55 Městečko East-
wick 14.45 Upíří deníky 15.40 Ostrov 
pokladů. Dobr. film Kan./VB 17.25 
Městečko Eastwick 18.15 Amazing 
Race: O milion kolem světa 19.05 Upíří 
deníky 20.00 Nahoru dolů. Romant. 
film USA 22.00 Ptačí klec. Komedie 
USA 0.05 Martial Law - Stav ohrožení 
0.55 Hon na Šakala. Thriller Kan. 2.40 
Teleshopping 3.00 Ptačí klec.

5.30 Marlene a Konstantin (50) 6.25 
ANIMÁČEK 9.50 Velkolepé století 
(68) Turecký výpravný seriál (2011) 
11.15 Navarro (83) Francouzský kri-
mi seriál (1989-2007) 13.15 Síla in-
trik II (9) 14.15 Marlene a Konstantin 
(207, 208) 16.15 Jake a Tlusťoch (85) 
17.20 Co bude dnes k večeři? 17.50 
Ostříháno 18.30 Hlavní zprávy 19.00 
ANIMÁČEK 20.15 Poslechni své srd-
ce. Romantický film N 2003 22.05 
Borgia (2) 23.20 Nedůvěra. Krimifilm 
Kan. 2009 1.00 Poslechni své srdce. 
Romantický film N 2003 2.40 Na plac! 
3.40 Mezi životem a smrtí II 4.25 
Marlene a Konstantin (51) 

6.00 Takoví normální mimozemšťa-
né VI (12) 6.25 Hvězdná brána VIII (8) 
7.05 Teleshopping 7.25 Polda a polda 
8.05 Teleshopping 8.25 Ztraceni 9.10 
Takoví normální mimozemšťané 9.35 
Špinavá práce 10.25 Kdo přežije: Čína 
11.20 To nejlepší z Top Gearu: Top 41 
12.20 Akta X 13.10 Star Trek: Vesmírná 
loď Voyager 14.10 Simpsonovi XIX 
15.10 Bořiči mýtů 16.15 Hvězdná 
brána 17.05 Jmenuju se Earl 17.35 
Ztraceni V (2) 18.30 Simpsonovi XIX 
19.20 Kdo přežije: Borneo (8) 20.15 
Předvečer války (4) 21.20 Teorie vel-
kého třesku 21.50 Lovci duchů 22.50 
Požírač kostí. Sci-fi horor USA 0.35 The 
Big Bang Theory 1.00 Tráva 1.25 Lovci 
duchů 2.10 Star Trek: Vesmírná loď 
Voyager 2.55 Univerzální uklízečka. 
Komedie VB 4.30 Město ztracených

7.45 Teleshopping 8.00 Třetí hlídka 
8.45 SAS: Výcvik speciálního komanda 
9.50 Outdoor 10.15 Toronto Maple 
Leafs - Boston Bruins 12.20 Tele-
shopping 12.30 San Antonio Spurs - 
Minnesota Timberwolves 14.30 Tele-
shopping 14.45 Kobra 11 15.30 
Hvězdná brána 16.15 SAS: Výcvik spe-
ciálního komanda 17.20 Teleshopping 
17.25 Mistři aukcí 17.50 Třetí hlídka 
18.40 Kobra 11 19.30 Hvězdná brá-
na 20.20 Kriminálka New York 21.50 
Lidský terč 22.40 Sexy amatérky Play-
boye 23.05 Městečko South Park 23.35 
Milénium 0.20 K.O.Night 1.10 Mistři 
aukcí 1.35 Sexy amatérky Playboye 
1.55 Městečko South Park 2.20 Milénium 

Poněkud kostrbatá zpráva o stra-
nickém zasedání. 

  Citlivě a včas
 Kralupy n. Vlt. – Městský vý-
bor KSČ projednal na svém zase-
dání dne 7. 1. 1969, rozšířeném 
o předsedy organizací řízených 
MěstV KSČ, prohlášení předsed-
nictva ÚV KSČ k současné po-
litické situaci ze dne 4. 1. 1969 a 
stanovisko OV KSČ Mělník. V 
rezoluci, kterou schválil, souhla-
sí mimo jiné se stanoviskem OV 
KSČ se zdůvodněním myšlenky, 
aby ÚV KSČ řešil vážné politické 
problémy citlivěji s větším předsti-
hem, nebál se otevřeně vystoupit s 
vážnými problémy a vystoupení 
všech vedoucích politiků věnoval 
mimořádnou pozornost z hlediska 
psychologického působení na sou-
časné rozjitřené nálady v národě.

 Odstraňování cedulí neodmy-
slitelně patřilo k srpnovým udá-
lostem 1968. Avšak již nikoho 
nenapadlo je vrátit. A tak jeden 
rozhořčený občan to musel „dát 
do novin“…

 Kdo je vrátí?
 V srpnových dnech byla sun-
dána z domů popisná čísla i ná-
zvy ulic. Do dneška se však nikdo 
nepostaral o to, aby tabulky byly 
vráceny zpět na původní místo.
 V posledních dnech se stalo, 
že lékařka nemohla najít svého 

pacienta ani podle čísla domu ani 
podle ulice. Co by se mohlo stát, 
kdyby šlo o smrtelné nebezpečí, 
to nechci ani domyslet. Lidé na 
sídlištích přece málem ani jeden 
druhého neznají.

    František Šafrata, Mělník

A na závěr jedna zajímavost o 
dvou šikovných mládencích. Jest-
lipak si na to vzpomenou?

 Kutilové
 Kostelec n. L. – Patří už ode-
dávna k nerozlučným kamará-
dům, pro něž je společná práce 
pocitem radosti a vlastního uspo-
kojení. Když odrostli – Pavel 
Marešů a Pavel Strnadů – těm 
nejmenším dětským hrám, začali 
se zabývat myšlenkou postavit si 
k vlastním kutilským potřebám 
vhodný útulek. Ke skutku nebylo 
potom u pilné dvojice daleko. K 
základům budoucí stavby poslou-
žily zbytky nevyužité kůlny a pro-
tože chlapci měli svojí představu 
od svých plánů velmi blízko, dílo 
se jim brzy podařilo. Z hromady 
cihel, malty a ostatního staveb-
ního materiálu vyrostl na dvoře 
u Turků objekt, který je dílnou, 
klubovnou a střediskem zájmů 
mladých stavitelů dohromady. Je 
to jistě doklad pěkné dovednosti.

 (Nové Mělnicko č.2 z 16.1.1969)
 Vybral PhDr. B. Marjanko

 PSALO SE
Opět se podíváme o čem se psalo před čtyřiceti pěti lety.

(dokončení ze str. 7) 
 Bernard Ignác z Martinic sice 
omezil práva zdejších měšťanů, 
ale také vtiskl městu barokní ráz. 
V roce 1655 kupříkladu založil 
františkánský klášter a o tři roky 
nato i piaristickou kolej. Velký 
hospodářský i řemeslnický vzrůst 
Slaného při prohře českých stavů 
na Bílé Hoře, zlomil místní oby-
vatelstvo, když stálo opět na stra-
ně poražených. Těžce potrestáno 
v pobělohorských konfiskacích 
bylo Slaný dáno roku 1623, jako 
jediné královské město, do zásta-
vy za 200 000 kop a nakonec v 
roce 1638 prodáno již uvedeným 
Martinicům.V poddanství zůstalo 
dlouhých 156 let. Po jednáních s 
dědičkou smečenského a slánské-
ho panství Marií Annou z Mar-
tinic, bylo na základě smlouvy z 
8. 9. 1794 město vyvázáno z pod-
danství a přešlo pod ochranu vrch-
nosti. Prvním ochranným pánem 
byl Karel Josef Clam-Martinic. V 
poměru ochranném zůstalo Slaný 
až do roku 1848. Po revoluci se 
Slaný stalo sídlem politického a 
soudního okresu. C.K. hejtmanství 
začalo úřadovat 15. února 1850... 

Od roku 1884 do r. 1918 město 
zdobil opět název královské. K 
názvu se vrátilo až po listopadové 
revoluci v roce 1989. 
 Ať už to bylo jakkoli, v dneš-
ním městě trvale žije přes patnáct 
tisíc obyvatel. V roce 1992 se jeho 
historické jádro stalo městskou 
památkovou zónou s mnoha pa-
mětihodnostmi a rozhodně stojí za 
návštěvu.           (Zdroj: Wikipedie)

 OBYVATELÉ VESNICE ROKU V KALENDÁŘI
(dokončení ze str. 7)

  Jak nám prozradila starostka 
Hlavence Ing. Smotlachová, od 
jisté doby často a rád obec na-
vštěvujete? Co vám na obci tak 
učarovalo?
„Do Hlavence jsem se dostal 
úplně náhodou v květnu 2012 na 
pozvání paní Andrey Štěpařové, 
zdejší obyvatelky a zastupitelky, 
která si mě všimla, jak stojím v 
Milovicích na štaflích uprostřed 
farmářských trhů a fotím nějaké 
propagační fotky na web. Pozvala 
mě, zda bych nepřijel nafotit pár 
fotek z hlaveneckých májů. Vůbec 
mě nenapadlo, že je to akce, které 
se zúčastňuje celá vesnice, od ma-
lých děti, přes teenagery až po ty 
nejstarší. Líbilo se mi, jak opravdu 
celá vesnice dokáže takovou tra-
dicí „žít“ a hlavně si ji užít. Tak 
jsem velice rád přijal pozvání i na 
další akce a užívám si tu atmosféru 
také.“

 Obec po letech vydala obecní 
kalendář s fotografiemi, které 
jste většinou zhotovil vy. Jak se 
vám na kalendáři pracovalo?
 „V kalendáři je i několik fotogra-
fií, které pořídili obyvatelé Hla-
vence. Z časových důvodů jsem 
se nemohl zúčastnit všech jejich 
loňských akcí. Práce na kalendáři 
byla pro mne úplně nová zkuše-
nost. Fotky v něm (kromě titulní) 
jsou všechny reportážní, ze živo-

ta zdejších lidí. Nebylo to focení 
krajinek nebo ateliér, které jinak 
upřednostňuji. Tady jsem nemohl 
čekat na to správné světlo a nebo 
říct aktérům nočních hasičských 
soutěží, zda by mi při závodě chví-
li nepostáli. Musel jsem se přizpů-
sobit dané situaci. Ale jak jsem 
řekl, bylo to především o atmosfé-
ře, která v Hlavenci je. Spoluprá-
ce s paní Smotlachovou (a samo-
zřejmě i s dalšími) byla výborná. 
Nešlo hlavně o klasickou zakázku, 
při které je člověk svázaný. Mys-
lím, že se kalendář povedl a že se 

Hlaveneckým líbí. To je pro mne ta 
největší odměna.“

  Jste profesionální fotograf?
„Fotografováním se neživím. My-
slím, že jsem stále amatér, a tím už 
asi i zůstanu. K „opravdovému“ 
fotografování jsem se dostal, asi 
jako většina, kterým přestala vy-
hovovat automatika kompaktu a 
koupili si zrcadlovku. Tu mám při-
bližně pět let. Tak nějak to všechno 
začalo.“ (Smích)

  Co nejraději fotografujete?
„Rád fotografuji krajinky. Fotky 
potom upravuji až na obrázky, 
ale přiznávám, že nejraději mám 
již zmíněný ateliér. Právě nyní se 
mi podařilo pronajmout podkroví, 
kde si chci zařídit svůj miniateliér. 
A na to se opravdu těším…“

  Děkuji za rozhovor a přeji 
vám mnoho dalších podobných 
zakázek.          Otto Lokaj  

MĚSTO POD SLÁNSKOU HOROU                         

VELVARSKÁ BRÁNA je 38 
metrů vysoká. Byla součástí pů-
vodního gotického městského 
opevnění z let 1460 - 1480. Dnes 
obsahuje expozici věnovanou 
středověké fortifikaci města.

VŠECHNY SNÍMKY do kalendáře sbíral Zdeněk Prokop po celý 
rok. I když se podle svých slov necítí být profesionálem, nemá se 
rozhodně za svou práci proč stydět.

MEZI SLAVNÉ SLÁNSKÉ rodáky 
patří malíř Josef Navrátil (na snímku 
jeho rodný dům) a nebo také známá 
herečka Olga Scheinpflugová.

                                      Foto lot


