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Z Mladoboleslavska

↑ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Farní
charity v Mladé Boleslavi zná už
výsledek. Lidé přispěli částkou
97 553 korun, což je o 3217
korun více než v roce 2016.
Výtěžek bude použit na lékařské
odsávačky pro Dům péče ČČK a
na nákup dětské výživy a léků
pro Domov pro matky s dětmi v
Jiřetíně pod Jedlovou.

Dealera drog čeká vězení
Mladá Boleslav – Třiapadesátiletý muž, který
nejméně od prosince roku 2015 do letošního
ledna na různých místech Mladé Boleslavi přechovával metamfetamin a drogu také distribuoval dalším uživatelům, s největší pravděpodobností brzy nastoupí do vězení. Kriminalisté ho
obviňují z trestného činu nedovolená výroba a
jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami. „V případě prokázání viny u soudu
hrozí dealerovi až pětiletý trest odnětí svobody,“
dodala Lucie Nováková, mluvčí policie. (ruz)

Boleslavský deník je i na Facebooku
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Dolní Bousov – Až tři roky ve vězení může
strávit čtyřiadvacetiletý muž za to, že se v polovině listopadu loňského roku vloupal do rodinného domu v Dolním Bousově a ze zásuvky stolu odcizil zlaté šperky v hodnotě třiadvaceti tisíc.
Jak sdělila mluvčí mladoboleslavské policie Lucie
Nováková, kriminalisté už ho dopadli a v úterý
mu sdělili obvinění za spáchání přečinů krádež a
porušování domovní svobody. (ruz)

N

avzdory tomu, že
Katka Maxová je
sama od narození
vážně nemocná,
pomáhá ze všech sil podobně postiženým lidem. Jaký
byl pro její organizaci uplynulý rok a co plánují v roce
letošním? Nejen o tom jsme
si povídali v rámci bilančního rozhovoru.
Začneme asi tím, co se vloni
povedlo úplně nejvíc, a to je
pobyt u moře. Co tomu předcházelo?

LUCIE RŮŽKOVÁ

Dobrovice – Kino Naruby bude dnes a zítra
uvádět celkem pět výrazných zástupců současné
francouzské kinematografie. Dramaturgové zvolili zástupce různých žánrů, a tak bude přehlídka
skutečně pestrá. Dnes v 15 hodin francouzský
víkend zahájí Červená želva, animované fantasy,
následovat bude drama Začít znovu, životopisná
Odysea věnovaná oceánografovi Cousteauovi a v
neděli se bude promítat ještě komediální roadmovie Microb a Gasoil a drama Agnus Dei.
Vstupné činí 60 korun na jednu projekci. (wes)

PRODÁM vyloupané vlašské ořechy.
T: 728 465 236.

ŠÁRKA CHAROUSKOVÁ

našich pobytech musíme
mít čtyřiadvacet hodin
denně dispozici asistenty.
Co byl největší problém?

Tak to můžu říct zcela
jednoznačně, vždycky je to
shánění peněz. Tentokrát
jich
bylo
potřeba víc
než
obvykle,
a jsem
moc
ráda,
že se
nám to
podařilo. A
to jak
díky
Středočeskému
kraji, který nám zaplatil
cestu, tak díky dalším firmám a nadacím včetně nadace Sova nebo Pomáhej
pohybem, což je nadace firmy ČEZ. Pomohl nám ale i
BusLine, který nám „udělal“
cenu autobusu a poslal s
námi skvělého řidiče Pavla
Cerala, který je už spíš naším kamarádem.

Jak se pobyt u moře povedl?

Bylo to skvělé, jeli jsme v
září a strávili jsme v chorvatském Umagu nádherný
týden. Jelo s námi třináct
klientů, každý měl svého
asistenta, hotel byl perfektní a samozřejmě bezbariérový...
Prostě
jsme si
splnila sen,
vzít k moři
lidi, kteří
by se tam
jinak nejspíš neměli
šanci podívat. Dokonce i
přístup do
moře byl
bezbariérový, takže
ho mohli
ozkoušet
všichni.
Kromě toho ale organizujete
pobyty pro lidi s dětskou
mozkovou obrnou i v průběhu roku?

Je to tak, vloni jsme byli
na tradičním velikonočním
pobytu v Jedličkově ústavu v
Liberci. účastnili jsme se ale
i Benátské noci, potkat nás
můžete tradičně na vánoč-

ním jarmarku... Jsme moc
rádi za to, že se najdou lidé,
kteří s námi spolupracují a
pomáhají nám, ať už je to
třeba dobrá duše Helenka
Šádková z Help Centra, Alena Šebková a Sponte Sua
nebo moje sestra Renata a
naše účetní Lenka. Bez těch
všech a řady dalších by to
nešlo.
Jaké plány máte pro letošní
rok?

Teď je přede mnou velká
výzva, protože se o našem
sdružení chystá natáčet
česká televize do pořadu
Klíč. Reportáž bude částečně
vznikat i tady v Boleslavi,
reportéři se mnou stráví dva
dny a moc se na to těším. Je
to další šance ukázat lidem,
že mít DMO neznamená být
vyřazená ze společnosti.
Člověk může pracovat a pomáhat druhým, i když sám
se potýká s hendikepem.
Vysílat by se to mělo někdy
v létě.
A zopakujete pobyt u moře?

Samozřejmě bychom moc
rádi, ale v tuhle chvíli to
jistě říci nemohu. Záleží na
tom, jak se nám bude dařit
shánět sponzory a peníze.
Budu se ale snažit.

Sníh padá, půjčovny mají žně. Vedou lyže
nad snowboardy a kompletní sety na týden

Víkend francouzského filmu
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Kateřina Maxová vede
v Mladé Boleslavi už
od roku 2010
organizaci DMO
Pobyty, která pomáhá
lidem s dětskou
mozkovou obrnou

Cesta k tomu rozhodně
nebyla lehká, a dost dlouho
nebylo jisté, že se nám podaří sehnat dostatek peněz,.
abychom cestu k moři
mohli zorganizovat. Přece
jen jsou naši klienti vážně
nemocní a mají sníženou
pohyblivost, takže na všech

Odcizil zlato za desítky tisíc

PRODÁM krmné brambory. T: 608
079 205.

Splněný sen: těžce
nemocní viděli moře

MUŽ 73/183 by rád poznal štíhlou ženu pro život na venkově. Jen vážně. T:
702 430 424.
1001275504_A

Mladá Boleslav – Díky
mrazům a pravidelným zásobám čerstvého sněhu se
rozjela lyžařská sezona
nejen na horách, ale také v
půjčovnách lyží. Jsou v kurzu stále snowboardy, nebo
vedou lyže? A kolik stojí
půjčení v Mladé Boleslavi v
porovnání s horami?
Přestože by se na první
pohled mohlo zdát, že Mladá Boleslav je spíše městem
automobilů a zájem tak
bude převážně jen o indoorové sporty, opak je pravdou. V zimě to obyvatele do
hor více než láká.
Provozovatelé půjčoven
zimních potřeb se shodují,
že jedou na plné obrátky.
„Častou praxí je, že si lidé
půjčí celý set, tedy lyže, případně snowboard, boty,

hůlky, ale také přilbu, případně chránič páteře,“ vyjmenovává zaměstnanec
jedné z půjčoven. Doba půjčení se různí.
„Převažuje na týden, a to
zejména u těch lyžařů či
snowboardistů, kteří si vybavení chtějí nejdříve vyzkoušet, případně by se jim
nevyplatilo mít vlastní,“
dodává s tím, že výjimkou
není půjčení na jeden den,
případně na víkend.
Zatímco ještě před dvěma
až třemi lety bylo běžné, že
snowboardisté na svahu
značně převažovali, dnes je
podle půjčoven realita obrácená. Lyžařů je v současné
době více než jezdců na
„prknech“.
Pokud si lyžařské vybavení půjčíte v Mladé Boleslavi, zpravidla to bude o
něco levnější, než na sva-

PŮJČOVNY mají sezonu v plném proudu. Foto: Deník/ Karel Pech

zích hor. Jenže, půjčovny ve
městě bývají v rozjeté sezoně „přebrané“, kdežto půjčovny u sjezdovek mívají
často větší zásobu velikostí.
Nelze to však tvrdit paušálně. Záleží na velikosti lyžařského areálu, nabídce,
zájmu a pochopitelně i složení návštěvníků.
Ceny půjčovného se liší

hlavně podle doby a zda jde
o dospělého či dítě. Školáci
si v Mladé Boleslavi mohou
půjčit kompletní vybavení
od 100 korun, ale také za
200 korun na den, na víkend od 200 korun a na týden od pětistovky, ale i tisícovky. Dospělí mají lyžařský
komplet k dispozici od 150,
případně 250 korun na den,
na víkend od 300 či 500
korun. Na týden si zaplatí
500, ale i 1500 korun. Se
snowboardem je to podobné. Na jeden den od 150
korun, víkend od 300 korun
a na týden od 700 korun.
Půjčit si lze i samotné lyže – od 150 korun, boty od
120 korun, snowboard od
100 korun. Děti to mají o
pár desítek korun levnější.
Lyže od 90 korun, boty od
50 korun, snowboard také
za stovku.
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VÍTE ŽE
8% pozemkových parcel v ČR
má vlastníky, kteří o tom neví?
Možná některý z těchto POZEMKŮ patří Vám.
Pokud to chcete ZDARMA prověřit

volejte tel.: 736 644 631.
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PRONAJMU garáž u Akumy. Cena
dohodou. Ihned. T: 732 862 066, 326
389 375.

MŠ DUHA o.p.s. přijme od 1. března
2017 pomocnou kuchařku. Pracovní
doba od 7.00 do 14.30, 5 týdnů dovolené. Bližší info pí.Štiplová tel: 326
324 961.
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Prodavačku udeřil, okradl a ještě stačil rozbít dveře
MARTIN WEISS

Mladá Boleslav – Blížil se
konec roku a většina z nás
měla v hlavě především návštěvy přátel a silvestr. Ne
však pětatřicetiletý muž,
který těsně před koncem
roku v dopoledních hodinách vstoupil do malé pro-

dejny potravin ve Smetanově ulici a pod pohrůžkou
násilí se začal dožadovat
peněz.
V prodejně byla v tu
chvíli pouze prodavačka,
přesto rozhodně odmítla
obsah pokladny vydat.
Agresor tedy třicetiletou
ženu udeřil a následně jí

odcizil mobilní telefon, finanční hotovost, tablet a
také váhu z prodejního
pultu. Jakoby nestačila škoda, kterou způsobil, při útěku ještě stihl rozbít skleněné vstupné dveře. Poškozené ženě tak ve výsledku
způsobil škody za téměř 20
tisíc korun.

„Ve středu 11. ledna, zahájili mladoboleslavští kriminalisté trestní stíhání tohoto muže pro zvlášť závažný zločin loupež. V případě prokázání viny mu
hrozí až desetiletý trest odnětí svobody,“ informovala
Boleslavský deník policejní
mluvčí Lucie Nováková.
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