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↑ SKUPINA Nordic walkingproradost
ze Všetat vyrazilanadalšívýlet nahrad
Trosky doČeskéhoráje. Ponamáhavém stoupáníazelňačce zaodměnu
zamířily dámy kPodsemínskému rybníku,kdejim učarovalmlýn se zahrádkoupřímonahrázi. Poslední srpnovou
neděli je čekápatnáct kilometrůpo
rovině připrozkoumávání zákoutíveltruskéhozámeckého parku.Reportáž
z pochoduna Trosky na www.melnicky.denik.cz. Foto: Jitka Hadová

Koupel začíná v letním kině
Neratovice – Areál letního kina společenského
domu ožije v sobotu 2. září od 17 hodin pátým
ročníkem festivalu Letní společná koupel. Večer
zazní rockové koncerty místních kapel a jejich
hostů. Návštěvníci se mohou těšit na hudební
vystoupení skupiny Elbe, Gympláci 1975
a spoustu dalších. (md)

Mělnický deník je i na Facebooku

Z regionu

Elektrikář otevíral týmu
zlodějů kralupské markety
....dokončení z titulní strany
„Při domovní prohlídce
byly u něho nalezeny věci
pocházející z trestné činnosti, například koloběžka,
kterou přestříkal a jezdil na
ní. Kriminalisté u něho našli
také bundu, ve které jeden
z mužů páchal trestnou
činnost, torzo televize, páčidla a různě upravené klíče,“ dodala Johnová.
Gang mizel z prodejen
především s cigaretami, alkoholem a žvýkačkami. Dohromady za sto tisíc korun!
Ještě větší škody přitom
způsobil poškozením zařízení

marketů a firem, kterého se
dopustil při vloupáních.
Podle kriminalistů napadali podezřelí muži rovněž
další objekty, například
úložné schránky na výdej
elektroniky pro koncové
zákazníky. „Zalíbení měli ve
výbušných prostředcích,
které si sami vyráběli
a v minulosti použili právě
k páchání trestné činnosti,“
dodává Johnová.
Čtveřice čelí obvinění ze
spáchání trestných činů
krádeže a poškozování cizí

Hlídky kontrolovaly řidiče
Mělnicko – Policejní hlídky se v rámci dopravně
bezpečnostní akce zaměřily především na kontroly nákladní a autobusové dopravy. Zajímalo
je hlavně dodržování doby řízení, bezpečnostní
přestávky a doby odpočinku. Podle mělnické
policejní mluvčí Markéty Johnové současně pátrali po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
„Během dvou dnů, na které byla na Mělnicku
akce naplánovaná, dopravní policisté zkontrolovali několik desítek vozidel. Téměř polovina řidičů se dopustila přestupku,“ uvedla mluvčí.
Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili,
bylo porušení předpisů. Pozitivním výsledkem
těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel a autobusů
neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných
a psychotropních látek. (bwb)

věci, za které jim hrozí pobyt ve vězení po dobu dvou
až osmi let. Tři z nich zatím
zůstávají na svobodě, poslední skončil ve vazbě.
Pouze nejmladší, dvacetiletý muž nebyl dosud odsouzen. Ostatní už mají

zkušenosti, šestadvacetiletý
muž za násilnou trestnou
činnost a výtržnictví, další
dva členové skupiny za
krádeže. Podle policistky
Johnové jsou všichni uživateli drog. A tři z nich nebyli
nikde zaměstnáni.

Před dvěma lety...
Deník odhalil, že se část letošních případů nápadně podobá
krádežím před dvěma lety, kdy dva muži ve věku dvacet
a čtyřiadvacet let dvakrát poškodili doma vyrobenými výbušninami kralupský výdejní automat internetového obchodu. Policejní mluvčí Markéta Johnová však zatím žádnou
spojitost nepotvrdila.
První z náloží tehdy odpálili mladíci po novoročním ohňostroji. Dvacetiletý muž naplnil před svým čtyřiadvacetiletým kamarádem prázdnou konzervu od vepřového masa
střelným prachem ze čtyřiceti až padesáti petard. Když do
ní vložil zápalnou šňůru, vše utěsnil a omotal stříbrnou lepicí páskou.
Hodinu po silvestrovské půlnoci společně dorazili k výdejnímu automatu, který byl tehdy u zimního stadionu v Lobečku pouhý měsíc. Mladší z mužů ohnul plechový kryt boxu a do jeho útrob strčil výbušnou plechovku. Pak už stačilo
jen zapálit doutnák. A utíkat.
Po výbuchu, který rozmetal řídicí jednotku boxu, se pachatelé vrátili na místo, aby se kochali svým dílem. Škody dosáhly téměř dvou set padesáti tisíc korun.
Po šesti dnech, kdy už odpálenou část boxu nahradila nová,
si oba muži opět hráli s petardami. Tentokrát ale bylo výbušniny více. Jako schránka na nálož jim posloužil plechový
hrnek, jinak pracovali podle stejného scénáře s ucpávkou,
zápalnicí a stříbrnou páskou.
Starší z obou výtržníků byl odsouzen ke třem stům hodin
veřejně prospěšných prací. Dvacetiletý, který měl větší podíl na výrobě třaskavin, skončil na čas ve vězení.

WORKOUTISTÉ DOSTALI NOVÉ HRAZDY
NERATOVICKÉ hřiště pro street workout dostalo nové cvičební prvky. Město tak podpořilo z vlastního rozpočtu hřiště, které sídlí
u třetí neratovické základní školy. Místní workoutisté přišli vyzkoušet nové hrazdy už na
začátku tohoto týdne. Parta nadšených cvičenců se před pár dny zúčastnila i finále
Czech League Streetworkout.cz, které se
odehrálo v Chlumci nad Cidlinou. Utkalo se
tam šest měst v šesti soubojích vycházejících
ze základní čtyřky – shyby, kliky, dipy a dřepy.
Další snímky na www.melnicky.denik.cz
Foto: MattNell – Photography

V rádiu soutěží v kvízu
Region – Všichni, kteří rádi poznávají zajímavá
místa, by si neměli nechat ujít každý všední den
po třinácté hodině populárně-naučný kvíz Česko
– země neznámá ve vysílání Českého rozhlasu
Region. Dnes všechny posluchače známými i
méně známými místy naší země provede moderátor Pavel Kudrna. Chybět nebudou ani soutěžní otázky spojené s každým navštíveným místem. Česko – země neznámá dnes po třinácté
hodině na frekvenci 100,7 FM. (red)

Na hřišti zazní
country

INZERCE

Zemědělská společnost
v okrese Mladá Boleslav
přijme

krmiče
do živočišné výroby
a

opraváře
do dílen.

Tel.: 777 777 432,
Skalsko 141, 294 26 Skalsko
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Možnost zaměstnání i rodinných
příslušníků. Nabízíme dobré inanční,
pracovní i sociální podmínky.
Možnost získání nového bytu.

Lhotka – Devátý ročník festivalu Country Lhotka se
otevírá v sobotu 19. srpna na
hřišti. Program zahájí v 16
hodin vystoupení skupiny
Michal Tučný Revival Plzeň,
v 18 hodin čeká návštěvníky
Eldorádo. Ve 20 hodin je na
programu Jakub Smolík, poté následuje ve 22 hodin
Kamelot a festival uzavírají
o půlnoci Taxmeni. (bwb)

Třicet hektarů pole shořelo na prach

Výstava vzpomíná
na bitevní vřavu

BARBORA WALTEROVÁ

Lány – Návštěvníci lánského muzea T. G. Masaryka
mohou až do 13. srpna
zhlédnout výstavu 150 let
Červeného kříže v Sasku
1866–2016. Výstava dokumentuje především začátky
červeného kříže, který zažil
první ostré nasazení v bitvě
u Hradce Králové. (jab)

Byškovice – Pole sousedící
s Jazzovou zahradou Na
Staré štaci u Neratovic ve
včerejším tropickém odpoledni zachvátil požár. Hořící
plochu třiceti hektarů muselo hasit osm cisteren.
Podle mluvčího středočes-

kých hasičů Ladislava Holomčíka patřily tři cisterny
profesionálům a pět dobrovolným hasičům. „Dobráci
přijeli z Chlumína, Libiše,
Neratovic, Kel a Kostelce
nad Labem,“ připomněl
Holomčík.
Skoro po dvou hodinách
se podařilo dostat vysoké

plameny pod kontrolu. „Požár nezpůsobil naštěstí žádnou škodu ani nikoho nezranil,“ řekl Holomčík, podle
kterého hasiči požár zlikvidovali před půl čtvrtou odpoledne. Protože oheň majiteli pole nezpůsobil újmu,
příčinu požáru hasiči vyšetřovat nebudou.
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