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VODNÍK SE VRACÍ Z POUTI.

Nezaměnitelná tvorba šemanovického malíře stále láká

Od 15. ledna 2016 se ve velkém sále mělnického Regionálního muzea představí olejomalby vytvořené
malířem Petrem Pěnkavou. Obrazy šemanovického malíře si pohrávají s hořkostmi života. Spojují zdánlivé
nesmyslnosti do hravých legrácek. Mírně černý humor, který je autorovi vlastní, naznačují i názvy obrazů,
například „Skřítek zachycený fotopastí“, které vás zaručeně pobaví.
Malíř Petr Pěnkava odešel po roce 1968 do švýcarského exilu, kde vystřídal řadu profesí, včetně designéra
hodinek, věnoval se surrealismu a abstraktní malbě. První výstavu uspořádal ve francouzském Mulhause. V
roce 1973 se vrátil do Českoslovenka a po delší odmlce (v roce 2000) začal opět malovat. V červenci 2000,
když už měl namalováno deset obrazů, se mu naskytla příležitost vystavovat v kulturním centru v Šemanovicích u Kokořína, kde nyní žije. Následovalo mnoho výstav, jako například v Praze, Kolíně, Plzni, Českých
Budějovicích, Karlových Varech i v mělnické galerii Ve Věži. V Regionálním muzeu Mělník vystaví Petr
Pěnkava již počtvrté. Výstava bude zahájena 14. ledna 2016 v 17 hodin a potrvá do 14. února 2016. RMM

Petr Pěnkava se opět vrací na Mělník…

Malíř Petr Pěnkava není
v Mělníku neznámý. Již několikrát se zde se svou zajímavou tvorbou prezentoval. Při
pohledu na obrazy umělce cítíme jeho úsměv v duši a tento
pocit si můžeme zopakovat při
návštěvě výstavy, která bude
od poloviny ledna k vidění ve
velkém sále RMM. Při této příležitosti jsme protagonistu této
události, pana Petra Pěnkavu,
požádali o rozhovor:

l Co vás přitahuje k tomuto
regionu. Proč preferujete nabídky na prezentaci svého síla
právě na Mělnicku?
„Poslední výstavu jsem měl
v Oblastním muzeu v Brandýse
nad Labem v roce 2014. Prý zlomila rekord v návštěvnosti a byla
i prodloužena. Jinak se výstavám
vyhýbám. Čeho je moc, toho je
příliš. Připadal jsem si už jako
pojízdný cirkus. Žiji již delší dobu
na Kokořínsku, a tak je vcelku
pochopitelné, že nejčastěji a také
nejraději vystavuji v Mělníku. V
Regionálním muzeum to bude počtvrté, mám to tam rád a vážím si
toho, že jsem vítán.“
l Takže, jak uvádíme, vaše
obrazy bude možné si prohlédnout jen v mělnickém Regionálním muzeu?
„ Ještě z vlastní iniciativy
budu vystavovat příští rok v Kralupech nad Vltavou. Žil jsem tam
víc než třicet let a čelím otázkám
známých, kdy to budou konečně

také Kralupy. Dostanu prostor
v kralupském Městském muzeu.
Za to děkuji.“
l Co však můžeme očekávat
právě od aktuální, v pořadí již
čtvrté mělnické výstavy?
„Nezahálel jsem, i když jsem se
často chtě nechtě musel věnovat
jiným záležitostem než malování.
Některé mé nové obrazy vycházejí ze současnosti, jejich náměty
nebudu ale předem prozrazovat.
V jednom jsem si připomněl znova svou návštěvu krásné Prevence, do kterého jsem se pokusil
vložit vše, co jsem tam vypozoroval včetně její historie, nazval
jsem jej Pijan absintu. Obraz

s tímto názvem namaloval nejeden ze slavných malířů 19. a 20.
století. Zkusil jsem se k nim alespoň názvem připojit.“
l Co je od našeho posledního
rozhovoru z konce února 2006
u vás nového?
„Hned, jak jsem dosáhl důchodového věku a ukončil činnost firmy, můj život se změnil. Stal jsem
se pozvolna malířem a sadařem
na plný úvazek. Obojí má smysl
a prozatím dopadá dobře. Jsem
vždy polichocen z kladných reakcí
publika na moje obrazy. Poslední
odezva je dost čerstvá a pochvalná - z Ruska. Vůbec nechápu, jak
v Rusku si...(dokončení ne str. 4)

Vánoční koncert Jarošáčku a Jarošovců

Dětský folklorní soubor Jarošáček a folklorní soubor Jarošovci zvou na svůj
již tradiční vánoční koncert, který proběhne v sobotu 19. prosince od 17 hodin
v Masarykově kulturním domě Mělník. Přijďte si zpestřit advent lidovými tanci a písněmi a nasajte s námi atmosféru blížících se Vánoc. Zároveň vás, jako
každý rok, neochudíme ani o možnost zazpívat si s námi více či méně známé
koledy. Pokud máte doma zpěvník z minulých let, vezměte si ho s sebou.
Po skončení koncertu jste srdečně zváni na posezení ve foyer MKD.
Jarošáček

d

V chrámu zazní koledy

Za několik dní nastane Štědrý den, vánoční svátky a školní
prázdniny. K Vánocům patří nejenom dárky, ale i vánoční koledy. Zajímali jsme se, zda se opět
v Mělníku připravuje vánoční
koncert koled.
„Odpověď je příznivá - ano.
V loňském roce, v první den vánočních svátků v kostele sv. Petra a Pavla, v kostele nad soutokem Labe a Vltavy, se uskutečnil
Koncert vánočních koled – zpěv
s doprovodem varhan. Kostel byl
prakticky zaplněný. Přítomno
bylo hodně malých dětí. Hned
na počátku se účastníci přidali
ke zpěvu a kostel se zaplnil bohatostí tonů. Je to hezká oslava
Vánoc, neznám nic lepšího než
zpěv,“ řekl nám varhaník Vladimír Hradec.
Účastníci loňského koncertu
nás již zastavují a dotazují se,
kdy koncert bude. Podle tradice
je vhodné zpívat vánoční koledy až od Štědrého večera. Koncert tedy proběhne 25. prosince
v kostele sv. Petra a Pavla v 16
hodin. Zpívat budou zpěvačky
Vlasta Šamanová - soprán a Jana
Grossová - alt. Na varhany bude
hrát Vladimír Hradec.
Každý návštěvník dostane,
stejně jako vloni, text zpívaných
koled. Každý se rozhodne v kostele sám, zda bude jen posluchačem nebo se přímo zúčastní
zpěvu.
Vstup je zdarma. Dobrovolné
příspěvky budou vítány a budou
využity na opravu varhan v kostelech farnosti Mělník.
(red)

Mandaly Jany Heidenreichové

d

Až do 4. ledna si můžete prohlédnout v Městské knihovně v Mělníku výstavu mandal Jany Heidenreichové.
Jejich autorka je lektorkou reiky, zabývá se kineziologií a energetickými obrazy. Své mandaly vytváří nejen
z lásky k výtvarnému umění, ale je též přesvědčena o jejich léčivé moci a chce se o ní podělit a ostatními.
Máte proto jedinečnou příležitost setkat se v oknech mělnické knihovny s hrochy, ovečkami, myškami, klokany a dalšími zvířaty, ale i s neuvěřitelnou barevností květin, která vás naplní štěstím a radostí. Pokud ovšem
nemilujete jaro ani léto, ale dáváte přednost podzimu, zcela jistě vás osloví ticho padajícího listí. Také zimní
mandaly Jany Heidenreichové vám mají co nabídnout, třeba poklid zasněžené krajiny či křik ptáků přivolávajících jaro. Pokud se nechcete na mandaly jen dívat, můžete je s malířkou i sami vytvářet. Musíte si však
počkat do 5. ledna, kdy bude jejich autorka učit kresbu těchto indických
ornamentů v Masarykově kulturním domě.
(jč)

kino

KINO VLTAVA KRALUPY - DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 17.00 U moře
16. 12. ve 20.00 Spectre
17. 12. v 00.01 a 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
18. 12. v 17.00 a 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
19. 12. ve 14.30 Malý princ – 3D, v 17.00 Vánoční kameňák, ve
20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
20. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus, v 17.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D, ve 20.00 V srdci moře
22. 12. ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
23. 12. ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
26. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus – 3D, v 17.00 Star Wars: Síla se
probouzí – 2D, ve 20.00 Padesátka
27. 12. ve 14.30 Malý princ, v 17.00 Star Wars: Síla se probouzí –
3D, ve 20.00 Gangster Ka: Afričan
28. 12. ve 14.30 Snoopy a Charlie Brown - Peanuts ve filmu, v 17.00
Star Wars: Síla se probouzí – 2D, ve 20.00 Vánoční kameňák
29. 12. ve 14.30 Malý princ, v 17.00 Spectre, 20.00 Padesátka
30. 12. ve 14.30 Hodný dinosaurus, v 17.00 Snoopy a Charlie Brown
- Peanuts ve filmu, ve 20.00 Star Wars: Síla se probouzí – 3D
KINO ŠTĚTÍ - DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 18.00 Krampus: Táhni k čertu
16. 12. v 10.00 Gangster Ka (český kriminální thriller)
17. 12. v 00.01 Star Wars: Síla se probouzí – 3D (americký filmový
hit století) ve 20.00 Lenka Filipová – vánoční koncert
18. – 19. 12. v 17.30 Star Wars: Síla se probouzí – 3D, ve 20.00 Milenci těch druhých (americká romantická komedie)
20. 12. v 15.30 Malý princ (francouzský animovaný film), v 17.30
Star Wars: Síla se probouzí – 2D,
22. – 23. 12. v 18.00 Trable o Vánocích (americká komedie)
27. 12. v 15.30 Sněhová královna 2 (ruská animovaná pohádka),
v 17.30 Star Wars: Síla se probouzí – 2D
29. – 30. 12. v 18.00 Padesátka (česká komedie)
NERATOVICE - MĚSTSKÉ DIGITÁLNÍ 3D KINO
15. 12. v 15.00 a 19.00 Rodinný film (česko-německý dramatický film)
17. 12. v 19.00 Milenci těch druhých – 2D (americká romantická komedie)
19. 12. v 19.00 Trable o Vánocích – 2D (americká komedie)
20. 12. v 15.00 Jo Nesbo: Prostor a prdící prášek – 2D (norská komedie), ve 20.00 Vánoční koncert tří tenorů
21., 22, 23. a 27 12. v 19.00 Star Wars: Síla se probouzí – 2D + 3D
(americký filmový hit století)
27. 12. v 17.30 Králové hor – 2 D (rakouský rodinný film)
28. 12. v 19.00 Králové hor – 2 D
29. – 30. 12. v 19.00 Padesátka – 2D (česká komedie)
30. 12. v 15.00 Padesátka – 2D
31. 12. v 15.00 Sněhová královna 2 – 2D (ruská animovaná pohádka)

Pozvání do umělecké kavárny Marlen

Chcete-li se v uspěchané vánoční době potěšit krásnými obrazy, zajděte
se podívat i do mělnické umělecké kavárny Marlen. V současné době zde
vystavuje malířka Karla Kůlová své „Obrázky s duší“.
Ano, s kresbami této autorky si popovídáte od duše k duši a od srdce k
srdci, a to nejen o časech dávno minulých, ale i o těch, které teprve přijdou
a zatím v sobě skrývají nejedno tajemství. Budete se moci dát do řeči o
krásách přírody a umu lidského ducha, který tyto krásy přetváří, obohacuje
a ničí. Nejeden klípek vám povypráví staré domy u nás na vesnici či ve
městech slunné Itálie a budete se moci zadívat i do korun lesních velikánů,
kteří vám jistě velmi rádi povědí své dojmy ze setkání s člověkem. Olejomalby malířky Karly Kůlové vás jistě osloví nejen svými pěknými náměty,
ale i uměleckou propracovaností, jasností a sdělností. Protože tyto kresby
hovoří řečí barev o zcela konkrétních věcech a zdánlivě nenabízejí prostor
pro divákovu fantazii, může každý před nimi snít a vytvářet si k namalovanému svůj vlastní příběh o lásce, štěstí a kráse.
(jč)

Vánoce s Irenou Budweiserovou…

O době vánoční zpíval v době
dřívější i nedávné už kdekdo, tak
proč by se k tomuto zástupu neměla přidat i tak skvělá zpěvačka,
jako je Irena Budweiserová. Před
několika lety tak natočila netradiční
vánoční album, na kterém zazněla v
několika jazycích směs méně známých spirituálů a písní ze starého i
nového kontinentu.Tuto vynikající
interpretku snad ani netřeba blíže
představovat. Zpěvačka, textařka,
skladatelka a hudební pedagožka
byla dlouhá léta nedílnou součástí dnes již legendární skupiny
Spirituál kvintet. Avšak úzce spolupracovala i s pianisty Luďkem
Švábenským a Petrem Maláskem,
trumpetistou Pavlem Husičkou,
saxofonistou Františkem Kopem,
kytaristou Jaroslavem Šindlerem a
kontrabasistou Vítem Fialou. Tato
spolupráce byla později zúročena
natočením jejího prvního sólového
alba Blue Soul, které bylo nominováno na cenu Jazzový Kája za rok
1993. O rok dříve byla ještě oslovena Zdeňkem Mertou a Stanislavem
Mošou a přijala svoji první muziká-

lovou roli ve hře Sny svatojánských
nocí, která byla hrána roku 1992 ve
světové premiéře na Křižíkově fontáně v Praze. V sezoně 1994 až 1996
účinkovala v pražském Národním
divadle v oratoriu Bastard stejných
autorů. Následovaly další hudební
aktivity, jako například spolupráce
s klasickým kytaristou Vladislavem
Bláhou. S repertoárem, složeným z
lidových španělských písní, tradicionálu, skladeb Johna W. Duarteho,
Carlose Jobima či Miloše Štědrotě,
odehráli společně řadu koncertů
po celé republice i na Slovensku.
V současné době vystupuje převážně s kytaristy Jaroslavem Šindlerem
a Miroslavem Linkou.
A právě s touto dvojicí se představí v prostorách hornobeřkovického
Multifunkčního centra ve středu 16.
prosince od 19.30 hodin. V jejich
podání zazní zejména spirituály a
gospely jak v českém, tak v anglickém provedení. Avšak bude možno
si poslechnout i české klasické vánoční písně, a také ty ze staré Anglie,
Francie či Španělska. Bude to tak nepochybně skvělý zážitek.
(BM)

REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK
Stálé expozice:
Měšťanský a venkovský interiér
Staré mechanické hračky
Příroda Mělnicka
Vinařství
Historické kočárky
Z historie malé železnice aneb Železniční hračky
Ochutnávka kvalitních českých vín
Muzejní kavárna s posezením na historických hradbách
Výstavy:
Do 10. 1. Honzík volá Bětu: Vánoce jsou tu - výstava prací žáků
ZŠ Seiferta, Mělník
Do 10. 1. Advent a Vánoce v zemi Joulupukkiho - nahlédnutí do
adventního a vánočního času obyvatel Finska
Do 10. 1. Vánoční čas v kavárně - výstava plná vánoční atmosféry
15. 12. v 18.00 Chrapot - vystoupení mělnického komorního sboru
16. 12. v 17.00 Koncert mladých klavíristů ZUŠ Mělník
19. 12. ve 14.00 Komentovaná prohlídka výstavy Advent a
Vánoce v zemi Joulupukkiho
MĚSTSKÉ MUZEUM V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Stálé expozice:
Archeologická expozice
Pamětní síň Jaroslava Seiferta
Síň Georga Karse - výstava obrazů
Lapidárium - kamenné movité památky z Kralup a
nejbližšího okolí
STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
Stálé expozice:
Ateliér Zdenky Braunerové - malířka, graička, knižní
výtvarnice
Historie a stavební vývoj zámku
Salon ve stylu biedermeieru
Renesanční síň
OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA - VÝCHOD
V BRANDÝSE NAD LABEM - STARÉ BOLESLAVI
Stálé expozice:
Arnoldinovský dům
Příroda Brandýska a středního Polabí
Brandýsko ve světle archeologie
Život na vsi v 19. a 20. století
Stará Boleslav - významné duchovní místo české země
Významné osobnosti Brandýska
Zřícenina hradu Jenštejna
Brandýská katovna
Památník Josefa Lady a jeho dcery Aleny v Hrusicích
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM
Vlastivědné muzeum ve Slaném je moderní kulturně vzdělávací
institucí, která vedle stálých expozic nabízí pestrou škálu kulturních
akcí ve Slaném a Třebízi.
Dlouhodobé expozice vykreslují zejména historii města Slaného a jeho
okolí. Základem archeologické sbírky jsou nálezy ze Slánské hory,
jádro historických sbírek představují cechovní a církevní památky,
obohacené o dary občanů, nákupy a terénní výzkumy. Součástí
muzejních fondů je i obrazová a graická sbírka, přírodovědná
sbírka obsahující geologické, pedologické a mineralogické vzorky a
ohrožené druhy ptactva ze Slánska a mnoho dalšího.
Vedle dlouhodobých expozic nabízí muzeum dva sály pro krátkodobé
výstavy a místnost pro besedy a přednášky.
PODŘIPSKÉ MUZEUM V ROUDNICI NAD LABEM
Stálé expozice:
Historický vývoj Roudnice a okolí, archeologické nálezy z Podřipska
včetně modelu kostrového hrobu, osídlení Roudnice, život
Lobkowiczů na Roudnici, ukázky z tvorby Prof. Karla Rozuma. Nová
expozice antické skulptury „Národy antického středomoří řeckýma
očima“ - výstava sádrových replik originálních sochařských děl
z 19. stol., jejichž originály lze nalézt v několika světových muzeích.
Dočasné výstavy s regionální i nadregionální tématikou.
Ostatní muzejní programy:
Univerzita třetího věku (U3V)
Muzejní archiv
Komentované prohlídky stálých expozic
Prohlídky starého židovského hřbitova
DIVADLO KOUZEL LÍBEZNICE
19. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
20. 12. v 15.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
26. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
27. 12. ve 14.00 Kouzelné Vánoce aneb Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek
KULTURNÍ DŮM VLTAVA KRALUPY
15. 12. v 19.30 Hřebíčková s Onufrákovou meditují aneb Děvky
od Arbesa - Švandovo divadlo
MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM MĚLNÍK
15. 12. v 19.00 Perný den
16. 12. v 15.30 Silvestrovská trdlovačka s Big Bandem
Tancovačka
19. 12. v 17.00 Vánoční koncert Jarošovců a Jarošáčku
20. 12. v 15.00 Adventní koncert ZUŠ Mělník
29. 12. v 19.00 Domů na Vánoce
GALERIE VE VĚŽI MĚLNÍK
19. 12. v 15.00 Vánoční workshop pro děti s komiksovou
tematikou
KULTURNÍ DŮM ŠTĚTÍ
15. 12. v 18.00 Vánoční koncert Severočeské harmonie Štětí a
mažoretek DDM Štětí dirigent Karel Tesařík
17. 12. v 19.00 Lenka Filipová - vánoční koncert populární
zpěvačky a kytaristky s hosty
20. 12. v 10.00 Vánoční melodie u vánočního stromu
25. 12. ve 20.00 Štěpánská zábava
SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
Výstavy:
Do 23. 12. Vánoční výstava SKOBY v Neratovicích - výtvarná
skupina SKOBA z Mělnicka vystavuje svou novou tvorbu. Aida-Líhová
Legnerová: malba, graika
Václav Sádovský: malba, Pavel Šimral: plastiky, šperky, Zdeněk Šulc:
kresba, malba, graika.
Do 23. 12. Výstava obrázků dětí z LMŠ Dubínek
17. 12. v 19.00 Šťastné a veselé swingové vánoce - tradiční předvánoční
koncert, ve kterém Bigband Neratovice a s ním i Yvetta Simonová,
Vladimír Hron, sbor Gymnázia Fr. Palackého a další přinesou ty
nejkrásnější české i světové vánoční melodie a evergreeny. Letos
zavzpomínají také na 100. narozeniny krále swingu Franka Sinatry.
Sváteční výzdoba, atmosféra a speciální vánoční občerstvení pro
každého v ceně.
19. 12. v 19.00 Voxel + Sebastian + Light Love
20. 12. v 19.00 Pavaroti, Carreas, Domingo - unikátní vánoční koncert
tří tenorů v Městském kině
21. 12. v 19.00 Linha Singers - hudební večer

zajímavosti, sport a tipy pro vás

4 mělnicko

Petr Pěnkava se opět vrací na Mělník…

VELKÁ CENA MĚLNÍKA. V sobotu se konal za účasti 180 krasobruslařek a krasobruslařů v areálu mělnického 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

l

Sváteční pohoda ve Staré Mydlárně

Posledním adventním víkendem vyvrcholí předvánoční setkávání, při kterých nechybí dobrá 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 perfektní atmosférou. Takovou, jakou 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 zejména zásluhou jejího pozdějšího
hlavního protagonisty, skladatele,
textaře, zpěváka a trumpetisty
Jeffa, vlastním jménem Vladislava 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, Tomáš Uhlík - basa, Karel Šváb - saxofon, zpěv a Jan Pils - perkuse.
Během těchto let kapela odehrála
mnoho koncertů a našla tak početnou posluchačskou základnu
především v pražských klubech,
z nichž dnes bohužel již mnohé
neexistují (Petynka, Chmelnice,
Újezd, Bunkr, Rock café, Malostranská beseda, Arkadia, Subway). V roce 1995 tato formace
vyhrává soutěž rockových kapel 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 teroristických útoků v tomto městě
nad Seinou.

(dokončení ze str. 3)...někdo otevře moje webové stránky. Tu Austrálii nebo Kanadu chápu, jsou
tam krajané, ale Rusko?
l Jak dlouho žijete na venkově 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 odpočinek. Včely a čmeláci jsou nadšeni. Bohužel pomalu, ale jistě
obyvatelé měst se na ten venkov
stěhují taky a stěhují sem i své
městské představy o ideálním
prostředí venkovského sídla. Často bez pravidel vzájemného soužití, která jsou v Evropě již dlouhá
léta samozřejmostí. Co na tom, že
motory sekaček, pil a hluk stavebních úprav ruší sobotní, nedělní a
sváteční klid. Nechápu to.
Stěhuji se přece do přírody
proto, že chci užívat výhod tohoto prostředí, ale také ty výhody
musím chránit, respektovat a ne
to město, ze kterého odcházím
stěhovat sebou. Obrovské bazény 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 ohňostroj, co na tom, že zvěř a ptáci
se vyděsí, opouštějí své úkryty
a v zimě mohou zahynout. Co
se děje ve světě a našem státěnestátě, pozoruji už jen z té vesnice prostřednictvím sdělovacích

l

A v sobotu proběhne tradiční
besídka, bez které by Vánoce snad
nebyly ani Vánocemi. A to s kapelou 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 sounáležitostí těch, kterým je spolu
vždycky fajn. Avšak to není ještě 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 hudební dárek všem, kteří vstanou od
svátečního stolu a vypraví se za
svými přáteli popřát jim ty šťastné
a veselé…
PhDr. Bedřich Marjanko

„REDHEADTOUR“ bude mít inále v Neratovicích

Letošní podzimní turné nepořádaly pouze velké domácí hvězdy, ale i pár hvězdiček, které na výsluní nejsou 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 účinkujícím 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. Určitě si však na své přijde každý.
(BM)
PLASTOVÁ OKNA 'ě(9ċ1È2.1$
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Evžen Zavadil
osobní kancelář zástupce
Allianz pojišťovny, a.s.
Palackého 134/9, Mělník
 Kontaktní místo
pro současné a nové klienty
Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost
v oblasti pojištění
 Služby v oblasti
hypotečních úvěrů
Provozní doba:
PO–ČT 09:00–13:00 13:45–18:00
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

PETR PĚNKAVA.
Foto: archiv
prostředků. Podobá se to historce
mého kamaráda, když jsme stáli
před hájovnou u Loun, kde prožil
dětství. Ukázal na střechu a povídá. Tam za tím komínem jsem

seděl, když za války byla bombardovaná chemička u Litvínova,
pozoroval jsem záři požárů a cpal
jsem se uzeným…“
(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 Březinovou či loňského hosta Yvonne Přenosilovou.
Tentokrát se představí skutečná
legenda naší populární hudby –
Yveta Simonová.
Tuto dnes již první dámu taneční hudby nikdy neprovázely žádné
skandály. Oblibu u publika získala
nezaměnitelným hlasem, melodickým repertoárem a neokázalou
eleganci. To bohužel chybí u převážné většiny dnešních interpretů
populární hudby.
S paní Yvetou Simonovou zazpívá 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 progresivní 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 sólistů. Mezi hudební i širokou diváckou veřejností je známý nejen díky
precizní interpretaci a neotřelému
zvuku, ale též tím, že jeho saxofonová 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 světových vánočních evergreenů zazní i
vzpomínka na tohoto krále swingu.
Páteční večer 17. prosince bude
tak prosycen onou sváteční atmosférou, která jistě všechny krásně
naladí a dá tak zapomenout na
předvánoční shon.
(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 programu. 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)
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Kontakt: Zuzana Kosíková, tel.: 602 122 565, e-mail: kariera@agrotec.cz
www.agrotec.cz/kariera
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