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           Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku 
                                                   
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

Rok 2020 poznamenala celou Českou republiku celosvětová pandemie velmi nakažlivé nemoci Covid-19 a šíření 
koronaviru, který tuto nemoc způsobuje. V březnu se objevili první nakažení v naší zemi i přímo na Mělníku 
a Vláda ČR vyhlásila nouzový stav a karanténu pro celou Českou republiku. Uzavřela školy i obchody (kromě 
potravin a lékáren), zakázala všechny akce kulturní, sportovní i společenské, nařídila zákaz vycházení (mimo 
nejnutnějších případů) a venku se i tak směly pohybovat skupiny maximálně o dvou lidech. Kvůli tomu byly 
zrušeny dvě akce, které náš spolek měl naplánované na březen a duben. Na první jarní den v sobotu 21. března 

2020 jsme chtěli prostříhat větve a plané nálety, které zarůstají úzkou cestičku vedoucí 
z parku Na Polabí mezi bývalými zahrádkami k Labi a ke starým lázním. V sobotu 4. dubna 2020 jsme měli 
uklízet park Na Podolí za obchodním domem Tesco v rámci celosvětové akce „Ukliďme svět, ukliďme 
Česko“. Další naše akce jsme přesunuli na letní měsíce, kdy Ministerstvo zdravotnictví zmírnilo některá 
nařízení. Při letošní Vinné noci jsme měli mít 25. dubna otevřené podzemí pod domem čp. 11 na náměstí 
Míru. Vinná noc byla zrušena úplně bez náhrady, ale my jsme podzemí otevřeli v novém termínu 8. srpna.   

————————————————————————————————————————————— 

Mělnické podzemí 
 

V roce 2017 přišel MOOS s myšlenkou otevírat postupně pro veřejnost alespoň na jeden den jednotlivé části mělnického podzemí. 
V sobotu 8. srpna 2020 od 8:00 do 18:00 hodin jsme zpřístupnili dvoupatrové sklepení městského domu „U Zlaté hvězdy“ čp. 11 na 
rohu náměstí Míru. Sklepy, které zde tvoří dokonce malý uzavřený okruh, navštívilo více než 400 lidí.  
 

      
 
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek vytvořil a vydal nový letáček, který se věnuje 
historii i současnosti podzemí. Čtenáře seznámí s průběhem jeho mapování, objevování, 
opravování i částečného otevírání. Autorem textů je předseda spolku Martin Klihavec. 
Grafické zpracování nám provedl Petr Raist Šťastný. 
Letáček je zdarma k dostání v mělnickém turistickém 
informačním centru v ulici Legionářů.  
 
Naše snaha o propagaci mělnického podzemí naplnila 
svůj účel a přiměla majitelku domu čp. 5 na náměstí 
Míru paní Douděrovou k tomu, že v letních měsících 
začala sama své středověké sklepení otevírat pro 
veřejnost. Její aktivitu jsme přivítali a podpořili 
dvěma cedulemi, které jsme pro ni zdarma vyrobili.   

————————————————————————————————————————————— 

Prohlídka Vodárenské věže 
 

V sobotu 11. července 2020 od 8:00 do 18:00 hodin jsme na jeden den otevřeli pro veřejnost Vodárenskou věž, která není běžně přístupná 
a v minulosti byla otevřena jen jednou před patnácti roky. Tuto výjimečnou možnost využilo téměř 500 lidí, kteří mohli spatřit Mělník 
z netradičního pohledu. Moc děkujeme městu 
Mělník, které Vodárenskou věž vlastní, že nám 
ji umožnilo na jeden den veřejnosti zpřístupnit. 
Otevření podzemí domu čp. 11 i Vodárenské 
věže bylo součástí Mělnického kulturního léta. 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 



———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Vrázova vyhlídka  
 

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek si po dohodě s vedením města Mělník „adoptoval“ tuto místní památku a přislíbil, že se bude 
starat o její drobné opravy. A protože Vrázova vyhlídka byla již několik měsíců posprejovaná, museli jsme ji celou natřít novým nátěrem. 
Město Mělník nám zdarma dodalo speciální barvy, které doporučili a schválili památkáři. Tři nadšenci věnovali dva dny (20. 7. a 21. 7.) 
svého volného času, aby navrátili tomuto významnému místu opět důstojnou podobu. Touto akcí jsme se tak přidali k výzvě za „Lepší 
město Mělník“, která v letošním roce v našem městě vznikla a má za cíl, přimět veřejnost aktivně se přičinit o lepší vzhled svého okolí.  
 

           
 

16. července 2020 jsme 
opravili posprejovanou, 
odřenou a rozpraskanou 
tabuli vítající turisty 
v našem městě a stojící 
nedaleko Vrázovy vy-
hlídky. Staré odřené 
a  rozlámané plexisklo 
již vyčistit nešlo, proto 
jsme ho vyměnili za 
nové, které jsme pro 
tento účel zakoupili.  

10. srpna jsme natřeli betonové zábradlí před Vrázovou vyhlídkou.      
————————————————————————————————————————————— 

Papírová vystřihovánka a mělnická rodinná stolní desková hra  
 

Mělnický kronikář Martin Klihavec nakreslil a zhotovil letos další papírovou vystřihovánku. Tentokrát se jedná o celý model mělnického 
chrámu sv. Petra a Pavla. Zájemci tak mají možnost vyrobit si z papíru kostel dokonce hned ve dvou měříkách (1:200 a 1:100).   
 

          
 

V době pandemie koronaviru, nouzového stavu a zákazu vycházení vydal Mělnický osvětový a okrašlovací spolek novou rodinnou stolní 
deskovou hru s mělnickými motivy nazvanou „Poznej Mělník“. Její pravidla jsou velmi jednoduchá, je určena pro 2 až 4 hráče ve věku 
od 6 do 99 let. Hra „Poznej Mělník“ provede hráče městem Mělníkem. Seznámí je s místními památkami a turistickými zajímavostmi, 
které lze na Mělníku navštívit nebo spatřit. V průběhu hry hráči poznají také některé architektonicky cenné stavby i sochy významných 
osobností. Hra obsahuje čtyři originální dřevěné figurky a není ke hraní potřeba hrací kostka. Autorem hry je předseda spolku Martin 
Klihavec. Fotografie mělnických objektů pořídili Jiří Čermák a Karel Lojka. Vydání hry finančně podpořilo město Mělník. Protože 
mělnické Turistické informační centrum muselo být až do konce dubna zavřené, mohli si zájemci hru přes internet objednat a hru jim 
osobně předseda našeho spolku doručil až domů. Ve většině případů dokonce ještě ten den, kdy si hru objednali. Lidé tak zaplatili jen 
cenu hry (150 Kč), doručení a dopravu měli zdarma. O hru měli zájem i obyvatelé okolních obcí (např. Mělnické Vrutice nebo Libiše).  
 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Sídlo spolku: Na Vyhlídce 18/2, 276 01 Mělník. Kontakt: moosmelnik@seznam.cz, www.moosmelnik.cz.  
Spolek byl založen 2. července 2004 a v současnosti má 32 členů.  
Předsedou je Martin Klihavec, místopředsedkyní Mgr. Aida Líhová Legnerová, členkou rady Jana Grossová.  
Řádná valná hromada spolku se konala kvůli pandemii koronaviru 17. září 2020 na radničním dvoře.  
Internetové stránky spolku spravuje a aktualizuje Tomáš Vlček. O facebook spolku se stará Martin Klihavec.  
V roce 2020 činnost spolku finančně podpořilo město Mělník. Děkujeme.  
 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 

Výroční zpráva Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku za rok 2020  Texty a grafické zpracování: Martin Klihavec, předseda. 
 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 


