
Neratovice (red) – Již 25 let je 
tu s vámi neratovická hudebně-
taneční skupina Plus. Své jubi-
leum oslavila v sobotu 28. února 
opravdu velkolepě, plesem ve 
Společenském domě, který byl již 
dlouho dopředu vyprodán. Histo-
rie taneční kapely byla odstartová-

na už v roce 1984 odštěpením od 
tehdejšího Tanečního orchestru 
Václava Štulíka - jmenovitě Slá-
vek Kužel, Vláďa Kunz, Ruda Libý 

a Pavel Struska. Přidali se pak 
hráči na dechové nástroje v po-
době Františka Koudely, Josefa 
Švece a Oldřicha Jirátka a vše 
završila zpěvačka Jitka Kolářská. 
Takové byly prvopočátky Plusu. 
Sestava se postupem let přiroze-
ně měnila. Muzikanti odcházeli 

a přicházeli, kapela získávala na 
věhlasu a své umění nejednou 
prokazovala i v zahraničí a své 
příznivce si však našla zejména 

doma - na Neratovicku, Mělnicku 
i v pražském regionu. Bez Plusu 
se neobešla málokterá tanco-
vačka, od června do září všemu 
vévodily především taneční zá-
bavy pod širým nebem. Hrály se 
pravidelně středy, pátky a soboty, 
někdy ale i čtvrtky, kdy se ode-
hrávaly například maturitní plesy, 
a v neděli dětské karnevaly. Za rok 
kapela absolvovala i 120 vystou-
pení. Tito neratovičtí muzikanti 
však prožívali i smutné okamžiky, 
kdy z kapely navždy odešli dnes 
již tři jejich kolegové - mezi nimi 
i Pavel Struska – aranžér a kláve-
sista, Honza Havelka - basa a Jar-
da Ptáček - zvukař. Život však jde 
dál a skupina Plus hraje v sou-
časné době ve složení - kapelník 
B. Paleček – zpěv, klávesy, Ruda 
Libý – zpěv, kytara, Zdeněk Tesař 
– zpěv, kytara, Jana Vedralová – 
zpěv, Míla Čáp – kytara, Radek 
Navrátil – bicí, a hráči na dechové 
nástroje – Slávek Kužel (basová 
kytara), František Koudela a Josef 
Švec. O zvuk se stará Jirka Kmeť. 
Podrobnosti se můžete dozvědět 
na stránkách PLUSU - http://plu-
saci.cz/. Jak členové kapely tvrdí, 
bez lásky k muzice a k dobré partě 
muzikantů by se tento náročný ko-
níček dělat nemohl. 

Neratovice (pas) – Veselou 
sportovní show oslavili masopust-
ní svátek senioři v Domě Kněžny 
Emmy. Společně s hosty z domo-
va z Mnichova Hradiště sledovali 
rej masek ve sportovních úborech. 
V sále se objevili hokejisté, potápě-
či a zaměstnankyně domova pro 
diváky připravily jízdu na kolečko-
vých bruslích. Na otázku redakce, 
jak dlouho ženy na in-linech tréno-
valy, odpověděla sociální pracov-
nice Ema Riegerová: „Ani ne moc 
dlouho – už od října,“ řekla s nad-
sázkou a dodala, že některé kole-
gyně už jezdit uměly a jiné se do 
umění jízdy postupně vpravily.
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Plus oslavil čtvrtstoletí plesem!

Senioři oslavili masopust sportovní show

Soudruzi a pionýři se bavili na plese!
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Právě prožíváte velmi 
exponované období. 
Kde ještě zbývá tro-
cha klidu, tam svým 
přičiněním vnesete 

velký chaos a nečekané změ-
ny. Ačkoliv budete častokrát ve 
středu pozornosti dění, neměli 
byste zapomenout, kde je vaše 
pravé místo.

VODNÁŘ
21. 1. - 19.2.

Nedejte se v průběhu 
tohoto období vyvést 
z míry nečekanými 
situacemi nebo zvra-
ty tam, kde jste ještě 

do nedávna cítili stabilitu. Po-
kud nejste či nebudete se svým 
životem spokojeni, berte to jako 
znamení, že něco podstatného 
musíte změnit.

RYBY
20. 2. - 20.3.

V průběhu tohoto ob-
dobí se můžete cítit 
celkem fajnově, ale 
snažte se také více 
kultivovat své cho-

vání, aby vás mohly pozitivně 
vnímat i osoby ve vašem okolí. 
Víkend naznačuje, že můžete být 
ovlivněni nějakým silným umě-
leckým zážitkem.

BERAN
21. 3. - 20.4

Začátkem tohoto ob-
dobí vás mohou roz-
hodit nějaké nepří-
jemné zprávy nebo 
dokonce budete mu-

set čelit verbálním útokům. Neu-
tichajících křiklounů si nemusíte 
všímat a trvejte si vždy na svém, 
pokud máte absolutní jistotu, že 
jste v právu.

BÝK
21. 4. - 21.5.

Možná vás bude če-
kat celkem pestré 
období. To, co budete 
nejprve vehementně 
prosazovat, tím si už 

za pár dní vůbec nebudete jis-
tí. Rozhodující ovšem nebudou 
vaše rozumová vysvětlení, ale 
instinktivní tušení, pokuste se 
jim více důvěřovat.

BLÍŽENCI
22. 5. - 21.6.

Zřejmě nebudete mít 
v tomto období nála-
du na množství tech-
nických vymožeností, 
které vám snad mají 

usnadnit život, ale přitom vám 
jej komplikují. Buď nefungují tak, 
jak by měly, nebo je pro vás pří-
liš složité pochopit to, jak s nimi 
zacházet.

RAK
22. 6. - 22.7

I když v tomto období 
máte všude okolo sebe 
spoustu lidí, přesto si 
občas můžete připa-
dat opuštění. Možná 

vám jejich chování připadá příliš 
chladné, neosobní a povrchní. 
Srdečnější vztah můžete navázat 
s člověkem narozeným ve zname-
ní Berana.

LEV
24. 7. - 23.8.

Stále potřebujete na 
každou nejistotu na-
jít nějaké rozumné 
a opatrné vysvětlení. 
Možná se bojíte dů-

věřovat tušením, která se berou 
kdoví kde. O víkendu může dojít 
k nečekanému odhalení pravdy, 
i když ji mohou provázet další zá-
hadné okolnosti.

PANNA
24. 8. - 23.9.

Neodsuzujte najed-
nou to, co jste dříve 
vychvalovali. A ne-
obávejte se toho, že 
vás někdo odsoudí za 

to, že s ním nesouhlasíte. Dávej-
te si pozor na své emoce, mohli 
byste překvapit nějakým hyste-
rickým výstupem, za který se 
dlouho budete stydět.

VÁHY
24. 9. - 23.10.

Pokud vám v průběhu 
tohoto období někdo 
přinese snídani až do 
postele, nehledejte 
za tím něco podezře-

lého, ale vděčně vstřícný krok 
přijměte. Žijeme pro to, abychom 
si užili také radost a pohodu, ne 
jen pro to, abychom nenechávali 
nic v klidu.

ŠTÍR
24. 10. - 22.11.

Budete-li mít v tomto 
období ve svém oko-
lí nějaké kamarády 
Vodnáře, mohou vám 
pěkně nabourat plá-

novaný program. Pro jejich ná-
pady se necháte snadno zlákat, 
možná chvíli zapomenete na po-
vinnosti, ty se vám ale brzy při-
pomenou v plné síle.

STŘELEC
23. 11. - 21.12.

Utněte nepřetržitý 
proud informací, který 
vás neúprosně zahr-
nuje tím, o co vůbec 
nestojíte. Časem už se 

v tom můžete opravdu velmi ztrá-
cet a budete dokonce pochybovat 
i o tom, kolik je jedna a jedna. Na 
závěr ale vše vykrystalizuje v ryzí 
skutečnost.

KOZOROH
22. 12. - 20.1.
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Brandýs nad Labem (red) – Neočekávaným 
zájmem o vstupenky na Normalizační ples musel 
divadelní spolek Černý Petr uspořádat oproti pů-
vodnímu plánu akci hned dvakrát. Plesově-divadel-
ní přehlídka pionýrů, bolševiků, státníků, Stalinů, 

Leninů a jiných soudruhů se uskutečnila v jídelně 
U Popelky v pátek 27. i v sobotu 28. února. Všichni 
zúčastnění se báječně bavili bohatým programem 
se scénami z období let 1917–1989 za rytmu diska, 
popu a rocku šedesátých i následujících třiceti let. 
Čest práci, soudruzi!

Reportážní videostream najdete 
na www.polabsky-tok.cz

Prvomájový průvod uskutečnili v rámci propagace 
v sobotu 21. února na Masarykově náměstí v Brandýse 
nad Labem členové divadělnické strany Černý Petr.

V muzeu křtil neznámý interpret 
Brandýs nad Labem (red) 

- V pátek 27. února se v Arnol-
dinovském domě Oblastního 
muzea Praha-východ na bran-
dýském náměstí uskutečnil 
křest první demo nahrávky míst-
ní hudební skupiny „Interpret 
neznámý“. Prostory přízemí mu-
zea byly doslova našlapány pří-
tomným publikem. Členové této 
mladé ska-rockové formace po-
cházejí z Brandýsa nad Labem 
a blízkého okolí a jak sami tvrdí, 
již téměř dva roky se úspěšně 
snaží o to, aby po nich nikdo ne-
házel shnilá rajčata. Podrobnější 
informace můžete najít na stránce 
www.interpret-neznamy.cz 

Reportážní videostream najdete 
na www.polabsky-tok.cz

„Čest práci, soudružko.“ Za dobrou práci obdrželi 
nejlepší soudruzi rudé diplomy.




