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Lidé od nás
„Náš sklep není
jen atrakcí, vína
se v něm vyrábí“

Konec záhady
Spadla
dvoumetrová
ledová koule do
Milovic z letadla
nebo ji tam
umístilo UFO? To
se ukázalo, když
byla za přítomnosti
majitele objektu
odpálena. Jak
přítomní zjistili, šlo
o šikovnou
reklamu.
2x foto: Mirek Píša

KRALUPY NAD VLTAVOU

Ulici Generála Klapálka
čeká rekonstrukce
Už zítra si musí dát pozor řidiči,
kteří plánují projet ulicí Generála
Klapálka. Po celou středu tam
bude dopravu řídit zvláštní znače-
ní. Dělníci se totiž chystají celou
vozovku v této ulici nově vyfrézo-
vat. (kc)

KLADNO

Nový kruhový objezd
bude na Ostrovci
Kladno chce do konce roku ve čtvrti
Ostrovec vybudovat kruhový objezd
za 5,5 milionu korun. Stavba by
měla zajistit bezpečnější a plynulej-
ší dopravu na nebezpečné křižovat-
ce ulic Braunovy, A. Suchého a V.
Kratochvíla. Křižovatka je nepře-
hledná, protože se nachází hned za
zatáčkou, navíc přes ní místní chodí
na autobusovou zastávku, do samo-

obsluhy nebo restaurace. Řidiči
mají problémy zejména při cestě od
místního hřbitova, kde je špatná vi-
ditelnost. (ČTK)

KRALUPY NAD VLTAVOU

Ekocentrum přispívá
na sázení stromů

Pokud plánujete sázet stromy či
keře, můžete zažádat o takzvaný
malý grant. Žadatelům ho zpro-
středkuje Ekologické centrum
v Kralupech nad Vltavou. Maximál-
ní výše příspěvku je 20 tisíc korun
a lze jej uplatnit při koupi sazenic.
Zažádat o malý grant mohou zá-
jemci až do čtvrtka 18. srpna. (kc)

MĚLNÍK

Netradiční výstava
spojuje kresby a texty
Atypická výstava kreseb s texty aka-
demického malíře Ladislava Hoj-
ného se až do poloviny srpna koná
v Regionálním muzeu v Mělníku.
„Její součástí je hra s motivy obráz-
ků,“ popsala mluvčí mělnického
muzea Renata Brtníková. Lidé se
mohou přijít podívat, jak autor
ztvárnil například Jestřebici, Strán-
ku, Truskavnu, Kaninu nebo Měl-
nickou Vrutici a další tradiční
i méně známá místa. (ČTK)

NERATOVICE

Strážníci mají nové
webové stránky
Městská policie v Neratovicích
spustila své vlastní webové strán-
ky. Zájemci tak mohou například
aktuality z města najít na strán-
kách www.mpneratovice.cz. (kc)

MĚLNÍK

Děti zapište do kroužků
už v srpnu
Vybrat si některý ze sportovních či
uměleckých kroužků mělnického
Domu dětí a mládeže mohou děti
už v srpnu. Od 15. srpna je pak mo-
hou rodiče přihlásit. (kc)

P odle Jiřího Lokšana, který
pracuje jako ředitel zámku
v Mělníku, existuje spousta

důvodů, proč by výletníci měli prá-
vě tento zámek navštívit.

„Hosté jsou vždy překvapeni,
v jakém stavu zámek je a jak jsou
jednotlivé sály zrekonstruovány.
Po hodinové prohlídce se vrátí
zpět na nádvoří, kde máme zámec-
kou cukrárnu. Tam mohou u šál-
ku dobré kávy nebo čaje dokončit
prohlídku,“ popisuje ředitel, který
by návštěvníky rád pozval i do
místního vinného sklepa.

„Při degustaci lobkowiczkých
vín ucítí lidé příjemnou vůni hroz-
nů, protože sklep není pouze
atrakcí pro turisty, ale víno se zde
i vyrábí,“ prozrazuje Lokšan.

Zájemci si mohou objednat de-
gustaci za asistence sklepmistra
a vína ochutnat. „Pokud tento ser-
vis využijete, doporučuji kromě de-
gustace bílé a červené Ludmily
ochutnat i Zámek Mělník. Náš sor-
timent je široký a vína, která vám
budou chutnat, můžete zakoupit
v zámeckém butiku,“ říká ředitel
zámku. (kc)

BUŠTĚHRAD Chátrající zámek
v Buštěhradu na Kladensku se ko-
nečně dočká rekonstrukce. Kromě
samotné budovy zámku chce kraj
obnovit také přilehlé zahrady.

Na zámku tak za pár let vznikne
multifunkční centrum pro pořádá-
ní plesů, koncertů nebo výstav. Za-
hrada se zase promění z nepře-
hledné džungle na skutečný zá-
mecký park s okrasnými záhony
a upravenými stromy.

„Náklady na opravy zámku se
odhadují na dvě stě milionů ko-
run,“ uvedla mluvčí středočeské-
ho kraje Berill Mascheková s tím,
že rekonstrukce bude možná díky
evropským dotacím.

Hejtmanství podle ní předpo-
kládá, že by opravy zámku měly
skončit do konce roku 2013. „Revi-
talizace zahrad by měla skončit
ještě o rok dříve,“ prozradila mluv-
čí.

Kraj vlastní zámek v Buštěhradu
od loňského září. Vybudován byl

v barokním slohu na přelomu šest-
náctého a sedmnáctého století.
Od druhé poloviny osmnáctého
století přestal být užíván jako
šlechtické sídlo a prostory se pro-
měnily ve vojenskou nemocnici,
jindy zase útočiště vojáků němec-
kého wehrmachtu. Po roce 1989 zá-
mek koupili podnikatelé, kteří tam
chtěli postavit hotelový komplex.
To se však nikdy nestalo a stavba
chátrala.

Nové zahrady by měly být už
za rok
Zámeckému komplexu včetně za-
hrad se ale teď blýská na lepší
časy. Obnovit historický park bude
stát podle Maschekové zhruba
šest milionů korun, které kraj uvol-
ní ze svého rozpočtu.

„V plánu je zachovat stávající
cenné dřeviny, doplnit stromy,
keře, trávníky a okrasné záhony,“
popsala mluvčí. Zahrada se nachá-
zí na severním svahu pod zám-

kem a je obehnaná zdí. V minulos-
ti existovaly ještě další zahrady,
ale ty musely během let ustoupit
výstavbě nedalekých bytových
domů.

Rekonstrukce zahrad skončí
podle Maschekové dřív, než bude
dokončena oprava celého komple-
xu. Kraj ji plánuje dokončit už příš-
tí rok v březnu. Hejtmanství chce

na zámku vybudovat taneční a
konferenční sál s řadou salonků.
„Prostory budou univerzální, měly
by se zde pořádat různé koncerty a
plesy, konference, ale i školení a vý-
stavy. Ve zbývajících prostorách
by mělo být postaveno nové muze-
um Oty Pavla a zámecká restaura-
ce,“ řekla mluvčí středočeského
kraje.

Plánovanou rekonstrukci zám-
ku vítá i vedení Buštěhradu. „Roz-
hodně jsme rádi, že se s opravou
konečně začne. Je škoda, že je zá-
mek v takovém stavu, že se v něm
nedají pořádat například kulturní
akce,“ prohlásil místostarosta Buš-
těhradu Petr Sejkora.

Klára Conková
s využitím ČTK

Fórum čtenářů

Do konce roku 2013 rozezní hudba sály
buštěhradského zámku. Středočeský kraj má totiž
v plánu kompletní opravu historické budovy.
Rekonstrukce se dočkají i přilehlé zahrady.

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z Kladenska posílejte
redaktorce Martině Klapalové
(martina.klapalova@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2174) a z Mělnicka
redaktorovi Pavlu Eichlerovi
(pavel.eichler@mfdnes.cz,
tel.: 22506 2181).
» Inzertní poradce pro Kladensko
je Josef Mansfeld (josef.mansfeld@
mafra.cz, tel.: 602 534 938),
pro Mělnicko Pavlína Vodhanelová
(pavlina.vodhanelova@mafra.cz,
tel.: 602 534 941).

Zprávy z měst

FAKTA

Zámecký komplex
v Buštěhradu
Středočeský kraj se chystá opravit
zámek i přilehlé zahrady
v Buštěhradu na Kladensku.

Zámek
Kompletní rekonstrukce budov by
měla být hotová během dvou let. Na
zámku vznikne multifunkční centrum
pro pořádání plesů, koncertů nebo
výstav.

Zahrady
Obnova zámeckých zahrad skončí
příští rok v březnu. Ze zahrad se
stane odpočinkový park, do kterého
se vrátí okrasné záhony i vzácné
stromy a keře.

Krátce

Jiří
Lokšan
ředitel zámku
v Mělníku

pondělí: Beroun, Rakovník,
Hořovice, Nové Strašecí

úterý: Kladno, Mělník,
Kralupy, Slaný

středa: Benešov, Příbram,
Vlašim, Sedlčany

čtvrtek: Kolín, Kutná Hora,
Český Brod, Čáslav

pátek: Ml. Boleslav, Nymburk,
Mnichovo Hradiště, Poděbrady

sobota: Brandýs n. L.-Stará
Boleslav, Říčany, Hostivice

Krásné Kokořínsko: teplé
pivo, studený párek
Kokořínsko všem moc doporučuji,
protože se nám tam moc a moc lí-
bilo. S místními restauracemi to
ovšem bylo horší. Nejdřív k té prv-
ní.
Aby snad studená „zelňačka s klo-
básou“ bez klobásy nezáviděla,
i další tři hlavní jídla byla chladná.
Že přeháním? Asi takhle: na úhlu
pohledu záleží, ale věřte mi, že z jí-
del se rozhodně nekouřilo.
Vždyť toho přece nechci zas až tak
moc. Nebo snad ano? Je to oprav-
du takový problém? Nejsem žád-
ný „hogo fogo“, takže to, jestli mě
servírka obíhá zleva či zprava
nebo šaškování u otevírání vína
mě nechává chladným. Já se chci
jenom vkusně najíst.
To nebylo servírce divné, že jí při
účtování nenechávám ani korunu
dýško? To víte, že bych jí řekl svo-
je – kdybych ovšem obědval sám.
Ale prý ať na sebe neupozorňuji,
bylo přání ostatních, že by neradi
opětovně přinesené jídlo sice hor-
ké, zato s plivancovým přídav-
kem.
Jak říkám, o komunikaci to je
nebo také o obyčejné slušnosti
a svědomitosti, aby se na připrave-

ná jídla servírka nevykašlala a ne-
šla si raději napsat nesmírně důle-
žitou esemesku.
V druhé restauraci přišel šok také
velmi brzy. Polívka byla poměrně
teplá, ale přinesená byla se lžič-
kou rovnou v talíři. Nu což, zřejmě
místní kokořínský zvyk, soudím a
napjatě čekáme, jak to bude s jíd-
lem hlavním.
Jestli to měla být vepřová nebo ku-
řecí kapsa, to už jistě nevím, ale
co si budu pamatovat velmi dlou-
ho, byla hodně tlustá strouhanka
a uvnitř obtížně identifikovatelný
červený salám. Byl to polotovar,
navíc v mikrovlnce málo ohřátý.
Ani tohle však nebyl ten největší
bonbonek, který na nás čekal. Při
placení mě uhranula suma o dost
vyšší, než jsem očekával, a co víc,
nebyla nám předložena žádná
účtenka.
I po dlouhém následném vyjedná-
vání se servírkou se ovšem nepova-
žuji za notorického potížistu – ba
ani restaurační postrach číšníků
a gastronomický maniak nejsem.
Jenom co nejzdvořileji apeluju na
to, abychom se nenechali odbývat
za své peníze a klidně řekli, co se
nám nelíbí.
Martin Hatala
hatala.blog.idnes.cz

výběr z blogů, kráceno

Ruina – zatím Po revoluci chtěla skupina podnikatelů na zámku
provozovat hotel. Kraj ho teď chce obnovit. Foto: Josef Vostárek, MAFA

Tady je plno
V kempu Stvořidla

u řeky Sázavy se
konal devátý sraz

příznivců
automobilů

Porsche. Zkoušeli,
kolik lidí se vejde
do standardního

provedení Porsche
924. Do vozu se

jim podařilo
natlačit 14 osob.

2x foto: Renata Vítková

Očima čtenářů Fotografie čtenářů, které vyšly na serveru Rajce.net. Snímky z akcí, které navštívíte či pořádáte

Na zámku se začne znovu tančit,
kraj plánuje velkou rekonstrukci

INZERCE


