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prostředků. Podobá se to historce 
mého kamaráda, když jsme stáli 
před hájovnou u Loun, kde prožil 
dětství. Ukázal na střechu a po-
vídá. Tam za tím komínem jsem 

VELKÁ CENA MĚLNÍKA. V sobotu se konal za účasti 180 krasobruslařek a krasobruslařů v areálu měl-
nického Zimního stadionu již 14. ročník Velké ceny města Mělníka. V kategorii mladší žačky A se závodilo 
o Pohár starosty města. Pan starosta nejen poskytuje záštitu, ale každoročně se závodů i osobně účastní.
Oddíl krasobruslení Spolku bruslařů mělnických přeje všem čtenářům týdeníku Mělnicko krásné Vánoce 
a mnoho štěstí v roce 2016. Snímek zachycuje ukázku z volné jízdy domácí Moniky Váchové, soutěžící v 
kategorii mladších žaček A.                                                     Oddíl krasobruslení Spolku bruslařů mělnických

(dokončení ze str. 3)...někdo ote-
vře moje webové stránky. Tu Aus-
trálii nebo Kanadu chápu, jsou 
tam krajané, ale Rusko?   
l Jak dlouho žijete na venko-
vě a čím zaplňujete svůj volný 
čas? 

„Už to je víc než patnáct, let 
co jsem na venkově trvale a jsem 
tam rád. To sadaření dělám pět  
let. Kypřím, hnojím, stříhám, ale 
taky tu nádheru sleduji, fotím i 
konzumuji. Je to užitečný odpo-
činek. Včely a čmeláci jsou nad-
šeni. Bohužel pomalu, ale jistě 
obyvatelé měst se na ten venkov 
stěhují taky a stěhují sem i své 
městské představy o ideálním 
prostředí venkovského sídla. Čas-
to bez pravidel vzájemného souži-
tí, která jsou v Evropě již dlouhá 
léta samozřejmostí. Co na tom, že 
motory sekaček, pil a hluk staveb-
ních úprav ruší sobotní, nedělní a 
sváteční klid. Nechápu to. 

Stěhuji se přece do přírody 
proto, že chci užívat výhod toho-
to prostředí, ale také ty výhody 
musím chránit, respektovat a ne 
to město, ze kterého odcházím 
stěhovat sebou. Obrovské bazé-
ny plné pitné vody, nepřetržité 
krácení trávníku a s tím i masakr 
havěti, která je v trávníku doma. 
Při každé příležitosti nechat 
zaznít petardy a zapálit ohňo-
stroj, co na tom, že zvěř a ptáci 
se vyděsí, opouštějí své úkryty 
a v zimě mohou zahynout. Co 
se děje ve světě a našem státě- 
nestátě, pozoruji už jen z té ves-
nice prostřednictvím sdělovacích 

Petr Pěnkava se opět vrací na Mělník…
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Allianz pojišťovny, a.s.

Palackého 134/9, Mělník

 Kontaktní místo
pro současné a nové klienty 
Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti

 Poradenská činnost
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Provozní doba:
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PÁ    09–13:00   13:45–15:45

asistentka: Lucie Šandová
tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260

e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz
web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

seděl, když za války byla bom-
bardovaná chemička u Litvínova, 
pozoroval jsem záři požárů a cpal 
jsem se uzeným…“                                                                         
                                              (red)  

PETR PĚNKAVA.  
      Foto: archiv 

l     Sváteční pohoda ve Staré Mydlárně     l

„REDHEADTOUR“ bude mít finále v Neratovicích
Letošní podzimní turné nepořádaly pouze velké domácí hvězdy, ale i pár hvězdiček, které na výsluní ne-

jsou ještě příliš dlouho. Mezi ně patří i zpěvák Voxel, kapela SEBASTIAN a duo Light & Love. Koncem října 
odstartovali sérii koncertů, která měla sedmnáct zastávek, a tou poslední budou právě Neratovice. V sobotu 
19. prosince v 19 hodin se tak představí ve zdejším Společenském domě. 

Písničkář Voxel, vlastním jménem Václav Lebeda, na sebe upozornil v talentové reality show Talentmania 
v roce 2010. Václav nejdříve spolupracoval se skupinou Bucnout a od roku 2012 se vydal na sólovou dráhu 
zpěváka. V loňském roce obdržel dokonce Českého slavíka v oblasti Objev roku a Hvězda internetu. Na 
turné bude propagovat své druhé album, které vyšlo v letošním září. Deska zvukově navazuje na Voxelovu 
dosud nejúspěšnější skladbu „V naší ulici“, která nejlépe charakterizuje jeho aktuální rozpoložení a hudební 
směřování.

SEBASTIAN je již téměř kultovní kapela českého alternativního hard core a metalu. Nabízí kompletně 
nový koncertní repertoár, který kombinuje syrovost a tvrdost kultovního alba „Sny o Marii“ a melodiku jeho 
následovníka „Koně“. Tvorba kapely je na pomezí metalu, hard core a alterntivního rocku s českými texty. V 
polovině devadesátých let SEBASTIAN patřil mezi špičku české klubové scény a byl pravidelným účinkují-
cím v dnes legendárních klubech, jako Bunkr, Rock Café, Futurum či Knak. Konečně třetím účastníkem této 
šňůry je bratrské duo Light & Love - Jan a Lukáš Balcárkové alias Johny a Kosak. Bratři na sebe aktuálně 
upozorňují prvním oficiálním singlem „Blueberry Sky“, a zřejmě i proto byli osloveni Richardem Krajčem. 
A jak se zdá, všichni tři si hudebně sedli do noty a budou se tak podílet na pilotním singlu nové desky kapely 
Kryštof. A tak návštěvníci této poslední etapy jejich turné budou moci i posoudit, kdo z nich je nejlepší. Ur-
čitě si však na své přijde každý.                                                                                                     (BM) 

Šťastné a veselé swingové Vánoce

Vánoční trhy na mělnickém náměstí Míru 
Mělnické vánoční trhy s bohatým kulturním programem se na náměstí Míru konají od 18. do  20. prosince. 

V pátek 18. prosince se od 10 hodin představí žáci ZŠ J. Matiegky, od 10.30 hodin MŠ Pod Vrchem a MŠ Tyršova, 
od 11 hodin. Děti ze ZŠ Jungmannovy budou v programu  pokračovat v 11.25 ZŠ J. Seiferta a ve 14.30 hodin 
ZUŠ Mělník. 

Vánoční písně v provedení mělnického dechového orchestru Mělničanka zaznějí v 16 hodin a o hodinu později 
přijde na řadu Benedictus s koledami a vánočními písněmi starých časů, hraných potulnými muzikanty. 

V  sobotu předvedou své umění kovář, síťař, šlejfíř, tesař. Skupina Historica nabídne tradiční řemesla v časech 
10, 14 a 17 hodin. Karmína předvede  staré české lidové písně a gotická, renesanční a barokní hudba v podání 
vokálně-instrumentálního souboru zazní v 11 a 15.30 hodin. Staropražští koledníci přinesou nejznámější české 
koledy. V neděli v 10 hodin zahraje  A. S. M. - M. Kořínek, M. Doležal a V. Husák ve vánočním folkovém progra-
mu. O hodinu později Circus Problem - mix balkánské cikánské a klezmer hudby. Ve 14 hodin to bude Podřipský 
žesťový kvintet  a od 14.30 hodin program obohatí Milkeaters - bluegrass s vánoční tematikou. V 16 hodin Martin 
Maxa  s doprovodem kytaristy Tomáše Mohra zazpívá vánoční písně a v 17 hodin Markéta Aptová a Vocal Band 
potěší vánočními písněmi a koledami v aranžmá pro čtyři hlasy, housle, kytaru, flétny a perkuse.       (red)

Tak, jako každoročně i letos se v 
neratovickém Společenském domě 
uskuteční již tradiční předvánoční 
koncert. 

Na tomto setkání se vystřídala 
celá řada renomovaných umělců, 
z nich možno jmenovat například 
Felixe Slováčka, BLUE STAR 
Václava Marka, Marcelu Březino-
vou či loňského hosta Yvonne Pře-
nosilovou.

Tentokrát se představí skutečná 
legenda naší populární hudby – 
Yveta Simonová. 

Tuto dnes již první dámu taneč-
ní hudby nikdy neprovázely žádné 
skandály. Oblibu u publika získala 
nezaměnitelným hlasem, melo-
dickým repertoárem a neokázalou 
eleganci. To bohužel chybí u pře-
vážné většiny dnešních interpretů 
populární hudby.

S paní Yvetou Simonovou zazpí-
vá Vladimír Hron, který zde také 
nevystoupí poprvé. 

Dále to bude sbor Gymnázia 
Františka Palackého a o hudební 

doprovod se opět postará  Bigband 
Neratovice.  Tento mladý a progre-
sivní orchestr se již dostal na přední 
místo mezi českými bigbandy. 

Věnuje se především swingové a 
taneční hudbě, koncertní činnosti a 
doprovodu nejznámějších českých 
vokálních a instrumentálních sólis-
tů. Mezi hudební i širokou divác-
kou veřejností je známý nejen díky 
precizní interpretaci a neotřelému 
zvuku, ale též tím, že jeho saxofo-
nová sekce je výhradně ženskou, 
lépe řečeno dívčí, záležitostí. 

Jaké skladby a písně zde zazní? 
Dvanáctého prosince tomu bylo 
již sto let, co se narodil americký 
jazzový i swingový zpěvák a herec 
Frank Sinatra. 

A tak kromě českých a světo-
vých vánočních evergreenů zazní i 
vzpomínka na tohoto krále swingu.

Páteční večer 17. prosince bude 
tak prosycen onou sváteční atmo-
sférou, která jistě všechny krásně 
naladí a dá tak zapomenout na 
předvánoční shon.                    (BM)

Posledním adventním víken-
dem vyvrcholí předvánoční se-
tkávání, při kterých nechybí dob-
rá muzika. Ne jinak tomu bude i 
v mělnickém klubu. Po celý rok 
se zde scházeli příznivci zejména 
těch menšinových žánrů a zdejší 
prostory bývaly prosyceny per-
fektní atmosférou. Takovou, ja-
kou dokáží vytvořit lidé naladěni 
na podobnou strunu.

Proto i ten vánoční čas nebude 
žádnou výjimkou. V pátek, 18. 
prosince, zavítá kapela, která zde 
také již není žádným nováčkem.  
Kapela Jeff Biograf vznikla ze-
jména zásluhou jejího pozdějšího 
hlavního protagonisty, skladatele, 
textaře, zpěváka a trumpetisty 
Jeffa, vlastním jménem Vladisla-
va Roda, v devadesátých letech 
minulého století. Po pár týdnech 
hledání těch správných muzikan-

tů se kapela ustálila ve složení: 
Jeff - zpěv, trumpeta, Ivan Vrána 
- kytara, Vendy Šváb - bicí, To-
máš Uhlík - basa, Karel Šváb - sa-
xofon, zpěv a Jan Pils - perkuse. 
Během těchto let kapela odehrála 
mnoho koncertů a našla tak  po-
četnou posluchačskou základnu 
především v pražských klubech, 
z nichž dnes bohužel již mnohé 
neexistují (Petynka, Chmelnice, 
Újezd, Bunkr, Rock café, Malo-
stranská beseda, Arkadia, Sub-
way). V roce 1995 tato formace 
vyhrává soutěž rockových ka-
pel Marlboro rock - in. Ve Staré 
Mydlárně skupina již několikrát 
vystoupila a Ivan Vrána byl zde 
hostem i před pár týdny, kdy se 
zde konal „Koncert pro Paříž“, 
věnovaný vzpomínce na oběti te-
roristických útoků v tomto městě 
nad Seinou.

A v sobotu proběhne tradiční 
besídka, bez které by Vánoce snad 
nebyly ani Vánocemi. A to s ka-
pelou Baťa a Kalábůf něžný beat. 
K tomu snad již není co dodávat. 
Jako každoročně se uskuteční ten 
pravý předvánoční mejdan pro ty, 
kteří mají rádi Baťovy poetické 
texty, jenž se mnohým již doslova 
zadřely pod kůži. Není pochyb, že 
to bude večer plný pohody a sou-
náležitostí těch, kterým je spolu 
vždycky fajn. Avšak to není ješ-
tě vše. Jako v loňském roce, tak 
i letos o Štědrém večeru budou 
dveře zdejšího klubu otevřeny. Od 
21. hodiny zde Tomáš Homuta se 
svými hosty věnují svůj hudeb-
ní dárek všem, kteří vstanou od 
svátečního stolu a vypraví se za 
svými přáteli popřát jim ty šťastné 
a veselé…    
    PhDr. Bedřich Marjanko 


