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SLAVÍME MASOPUST!
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K

ralupáci, děti i dospělí, pojďte s námi oslavit maškarní masopustní úterý!
Tento rok je to již potřetí, kdy navážeme na
staré tradice, i když možná trochu jinak,
než za starých časů. A my věříme, že se
budete bavit, pokud přijmete naše pozvání
a přijdete, ať už v maskách nebo bez nich
na Sokoliště, kde vše vypukne.
Chcete vědět, co vás čeká a nemine?
Přečtěte si následující program na str. 17

FOTO: J. VOJTĚCHOVSKÝ

Změny v radě města
N

a posledním veřejném zasedání vašich
zastupitelů došlo k některým personálním změnám ve vedení města. Protože jsem
často oslovován a tázán, jak je vlastně město řízeno, jaký je rozdíl mezi radou města
a zastupiteli, a jaký volební mechanismus
v samosprávě funguje, dovolím si vás velmi
krátce seznámit nejen s novou radou, ale
i s úlohou a funkcí zastupitelských orgánů.

12,- Kč

Pozvánka
do kina

či nákupu městského majetku a podobně.
Zastupitelé jsou neodvolatelní po celé čtyři
roky a jejich mandát končí až novými volbami nebo vlastní abdikací.

Rada města

Zastupitele – v našem městě je jich 21 – volíte vy, občané, v řádných volbách, které se
konají každé čtyři roky. Zastupitelé vykonávají – velmi zhruba řečeno – funkci jakéhosi
městského parlamentu, rozhodují o rozpočtu
města, o vyhláškách a poplatcích, o prodeji

Radní města jsou voleni z řad zastupitelů
(stejně jako starosta a místostarosta) a volí
si je sami zastupitelé. V Kralupech nad Vltavou je radních sedm – vždy musí být lichý
počet členů, a to jak v radě, tak v zastupitelstvu. Rada města je spíše výkonným orgánem, ovlivňuje chod města, příspěvkových
organizací a rozhoduje např. o pronájmech
majetku města. V radě města zasedá i starosta a místostarosta (místostarostové).

(Pokračování na str. 5)

Reportáž str. 13

Anketa KaSS str. 23 a 24

Sport str. 31

Jaká je historie a kultura?
Co všechno můžete vidět v nedaleké
Nelahozevsi? Další díl z cyklu
seriál obcí.

Chcete se podílet na programu
kina a kulturního centra? Chcete
vyhrát „volňásky“? Máte jedinečnou
možnost!

Sportujete? Znáte někoho, kdo
aktivně sportuje? Pojďte zvolit
nejlepšího z vás! Sportovec roku 2008
města Kralup nad Vltavou.

Zastupitelstvo

Neděle 1. 3. od 16.30

Pohádkové promítání v kině Vltava

Peklo s princeznou
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Vážení spoluobčané,
sousedé!

FOTO: ZDEŇKA PETROVIČOVÁ

Při hledání tématu pro tento úvodník jsem očima
sjel na článek o kontroverzní plastice Davida
Černého a napadla mě zajímavá myšlenka. Jak
by asi vypadala taková malá
kralupská Entropa, sestavená z negativ a předsudků,
které máte vy – občané - o nás
zastupitelích. Ten nápad mě
pobavil a hned jsem si začal
představovat, jak by se dala
zpodobnit šestice uskupení,
z nichž vzešla tato samospráva. Dát vše na papír,
jsem přesvědčený, že byste se
pobavili také. Obávám se ale, že již mnohem méně
by se bavili mí kolegové, a tak vše nechám raději ve
své hlavě a dám prostor vaší fantazii.  
V tom nápadu však není kverulantská snaha být
za každou cenu proti všem, ale spíš povzdech nad
tím, jak moc nám chybí nadhled, upřímná sebekritika a reflexe. Zamyšlení se, co děláme špatně,
co je pouhou malou hrou na velkou politiku a zda
občas pro samou sebedůležitost nezapomínáme
na vás, na občany.  
Ostatně o tom, jak na vás myslíme, se můžete
přesvědčit na úředních deskách, kde je vyvěšený
návrh rozpočtu pro rok 2009.
Město bude hospodařit s částkou 292 milionů
korun a vzhledem k stále nižším příjmům nelze
realizovat vše, co bylo plánované, a co bychom
si přáli. Odbor realizace investic bude hospodařit
s částkou necelých 50 milionů korun a v investiční
rezervě Ekonomického odboru bude něco málo
přes 20 milionů. V porovnání s tím, kolik bude na
investice v roce 2010, se jedná o číslo dobré.
V porovnání s roky předešlými, už to taková
sláva není. Úsporná opatření se tak městu nevyhnou, a nám nezbývá než doufat, že nové vedení
bude škrty provádět citlivě a k úsporám dojde jen
a právě tam, kde je potřeba.
Jedno lidové pořekadlo říká, že šetřit se má nejvíce s tím, čeho máme nejvíce. Nenapadá mě sice, co
by to mohlo být (protože financí rozhodně nazbyt
nemáme), ale pokud vás okolnosti letošního roku
šetřit donutí, ať máte z čeho.  
Čím určitě šetřit nechceme, jsou informace,
které ve Zpravodaji přinášíme. Za redakci se proto
obracím na vás - na čtenáře - s žádostí o zpětnou
vazbu. Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, co
byste na stránkách městských novin chtěli zlepšit,
jaké rubriky postrádáte, a které informace naopak
považujete za méně potřebné, a které by mohly
nahradit jiné, více užitečné.
Ať již bude letošní rok jakýkoli, ať Vám přinese
maximum dobrého.
Jindřich Havlík,
zastupitel a člen redakční rady
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StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ V městském Fondu
rozvoje bydlení je k dispozici 6,747 tis. Kč a občané nebo sdružení vlastníků je mohou žádat na
opravu bytů nebo celých
domů. Aktuální výzva trvá
do 16. 2. 2009, další budou v průběhu roku následovat. Rada města dává
podnět ke změně horních
limitů půjček s cílem zvýšit zájem o jejich čerpání.
◆ Dvořákova stezka se
nepromění v nemotoristickou komunikaci – cyklostezku. Ze studie vyplynulo,
že by si stavba vyžádala
vykácení až 120 vzrostlých
stromů, což rada města odmítla. Stávající stezka bude

upravena za využití kapacit
Technických služeb města.
◆ Rada města doporučuje zastupitelstvu, aby
se malá hokejová hala na
zimním stadionu změnila na víceúčelové zařízení
k využití pro tzv. hokejkové
sporty a tenis. Důvodem
je havarijní stav chladicího zařízení. Rekonstrukce
by si vyžádala odhadem
14 mil. Kč. I za pomoci
dotace je takový finanční výdaj za hranicí investičních možností města.
◆ V privatizovaných domech v ulicích Čechova,
Přemyslova a Vrchlického je
9 volných bytů, které budou
obsazovány výběrovým ří-

zením za nejvyšší první nájemné s podmínkou renovace bytu na vlastní náklady.
◆ Na veřejném mimořádném zasedání zastupitelstva města se zastupitelé
dohodli, že návrh rozpočtu
města, bude připraven ke
schválení na příštím veřejném zasedání v únoru, po
15ti denní lhůtě vyvěšení rozpočtu na informačních tabulích radnice.
◆ Novým tajemníkem
MěÚ v Kralupech nad Vltavou je od ledna Ing. Jaroslav Zdich. Nového ředitele má i KaSS Vltava.
Stal se jím Martin Odvody. S oběma přineseme
rozhovor v příštím čísle.

ROZPIS STANOVIŠŤ

odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem
Pondělí: .............Stanoviště 1 Lobeček - tenisové kurty............................................................14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 2 Lobeček - Nábř. J. Holuba......................................................... 15.00-15.50 hod.
Úterý: ..................Stanoviště 3 Lobeček - před ZŠ Třebízského............................................. 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 4 Poděbradova................................................................................... 15.00-15.50 hod.
		
Stanoviště 6 Hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10. . .................... 16.00-16.30 hod.
		
Stanoviště 7 Lobeč,Purkyňovo nám. ............................................................ 16.35-16.50 hod.
Středa:.................Stanoviště 8 u gymnázia....................................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 9 Mánesova ul..................................................................................... 15.00-15.50 hod.
Čtvrtek:...............Stanoviště 10 Lidové nám....................................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 11 Mlýnská ul......................................................................................... 15.00-15.50 hod.
Pátek:...................Stanoviště 12 Minice-požární zbroj................................................................... 14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 13 Zeměchy............................................................................................ 15.00-15.50 hod.
ÚNOR: . ...............2. týden – 02.02.- 06.02.................................................................rozměrný odpad z domácností
4 . týden – 16.02.- 20.02................................................................rozměrný odpad z domácností
BŘEZEN: ............2. týden – 02.03.- 06.03..............................................................................................................bioodpad
4 . týden – 16.03.- 20.03................................................................rozměrný odpad z domácností
rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

Veřejné zasedání zastupitelstva
města se koná 11. února 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.
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Informace z radnice
PLATBY
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

S

azba místního poplatku za komunální odpad
na rok 2009, činí ročně pro:
a) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve
městě Kralupy nad Vltavou trvalý pobyt 500,- Kč.
b) poplatníka – fyzickou osobu, která má ve
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území města
Kralupy nad Vltavou, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,- Kč.
Poplatek je splatný jednorázově:
do 31.5. 2009
Způsob úhrady místního poplatku:
a) v hotovosti – v infocentru v přízemí budovy
MěÚ, U Cukrovaru 1087
b) převodem na účet Městského úřadu č. 516476500227/0100, variabilní symbol – číslo domu, specifický symbol – datum narození
POZOR: v případě, že poplatek bude za celou
rodinu odváděn jednou částkou je nutné uvést ve
zprávě pro příjemce jmenovitý seznam za koho je
poplatek hrazen (v případě stejného příjmení stačí
uvést pouze jména) – bez této specifikace platby
jmény, nelze platbu správně přiřadit
c) složenkou, kterou si občané mohou vyzvednout na finančním odboru Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, v infocentru nebo v kanceláři č. dveří 306 1.patro.
Další informace na telefonu:
315 739 863, 315 739 885

KZ

Informace o místním
poplatku ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa, který
má trvalý pobyt (fyzická osoba ), nebo
sídlo (právnická osoba) v Kralupech
nad Vltavou.

Sazby místního poplatku :

Poplatek se platí ze psů starších 3. měsíců.
Poplatek je splatný bez vyzvání správce
poplatku, nečiní-li více než 500,-Kč za rok,
nejpozději do 31.3. každého roku a činí-li
více než 500,-Kč za rok, ve dvou stejných
splátkách nejpozději do 31.3. a 31.8. každého roku.

RD – Kpy, Lobeček
1.pes/200,- Kč
Mikovice 		 2.pes/700,- Kč

Způsob úhrady místního poplatku :
a) hotově – v pokladně č. 1 a u přepážek
infocentra v přízemí MěÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087
b) převodem na účet města Kralupy nad
Vltavou č. 19-0000624171/0100, variabilní
symbol: 1341, specifický symbol: rodné číslo poplatníka
c) složenkou – která bude k dispozici
v pokladně č. 1 a u přepážek infocentra
v přízemí MěÚ, nebo na ekonomickém odboru v 1. patře MěÚ, dveře č. 343.

Kontakt:
Miroslava Kořínková,
referent ekonomického odboru,
tel. 315 739 836,
miroslava.korinkova@mestokralupy.cz

Změna úředních hodin na městském úřadě
Kralupy nad Vltavou s účinností od 1. 1. 2009
Úřední hodiny:
pondělí a středa:................................................................... ...............................08:00 - 17:00
čtvrtek:..................................................................................................................12:00 - 15:00
Pouze odbor dopravy (registr řidičů a vozidel), Přemyslova ulice
pondělí a středa:................................................................... 8:00 - 12:00..........12:45 - 17:45
čtvrtek:................................................................................... 8:00 - 11:00...........12:00 - 15:00
Informační centrum zůstává do odvolání:
pondělí a středa:..................................................................................................8:00 - 18:00
úterý a čtvrtek:.....................................................................................................8:00 - 15:00
pátek:....................................................................................................................8:00 - 14:00

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041
24. 2. od 12.30 – 13.30 hodin

Bytovka – celé město

1.pes 1000,- Kč

2.pes 1500,- Kč

RD – Minice, Zeměchy  1.pes/100,- Kč
max. 2 byty 		 2.pes/700,- Kč
Důchodci (invalidní, starobní,
vdovský, sirotčí)
1.pes/200,-Kč
		
2.pes/300,-Kč
Minice, Zeměchy 	 1.pes/100,- Kč
	
2.pes/300,- Kč
osvobození – ZTP/P, výcvik psů, útulek
zvláštní právní předpis – myslivci

Městský úřad 
Kralupy nad Vltavou vyhlašuje
výborové řízení na funkce:
Referent odboru realizace investic a správy
majetku – agenda evidence majetku
Místo výkonu práce:
MěÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: 8. – 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 6. 2. 2009
Referent odboru sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ – dávky hmotné nouze.
Místo výkonu práce:
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 6
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 6. 2. 2009
Referent odboru sociálních věcí, školství
a kultury MěÚ – kurátor pro mládež (na
dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Místo výkonu práce:
MěÚ Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 6
Nástup: ihned, popř. dle dohody
Platové zařazení: 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: do 13. 2. 2009
Více informací o výběrových řízeních na webových stránkách města
www.mestokralupy.cz

Uzávěrka INZERCE i ČLÁNKŮ
je ve čtvrtek 19. 2. v 15 hodin.
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ROZHOVOR s...

odstupujícími radními: Mgr. Šárkou Drobnou, Mgr. Jiřím Bozděchem a Jindřichem Havlíkem, DiS.

Husákovy děti končí
Na úterním zasedání zastupitelstva
dne 20. ledna podala rada města v čele
se starostou rezignaci a následně
došlo k volbě nového vedení. Vaše
jména se v nové sestavě radních
neobjevila. Proč?
JB: Z části to byly důvody
pracovní - pro práci v RM
mi zbývalo stále méně času,
z části důvody rodinné - mám
dvě malé děti, a z části to bylo
i zklamání z jednání některých
mých kolegů. Proto jsem
nabídku místa v nové RM (s poděkováním)
nepřijal. Nicméně panu starostovi chci být
nápomocen nad obvyklý rámec povinností
zastupitele, jak jen to bude možné.
ŠD: To není úplně dobrá
otázka na mě, vyjednávání
o jménech do nové rady patřila lídrům stran. Když mi bylo ale dvěma kolegy z VPM
vytčeno, že jsem loňského léta nekryla protiprávní jednání
koaličního zástupce, věděla jsem, že dál nechci
s vedením města své jméno spojovat. Faktické
kritické připomínky proti mé práci nepadly,
ale jedna paradoxní situace nastala. Výtky měl
kolega zastupitel, který radnici za dva roky nenavštívil, aby se zajímal o práci radních a ani
sám s jakoukoli iniciativou na plnění volebního programu nepřišel. Starostu nečeká úplně
snadné období vládnutí.
JH: Sociální demokracie
k jednání o složení nové rady města nebyla přizvána. Do
jisté míry je pochopitelné, že
koaliční dohodu uzavírají nejsilnější politické subjekty, které díky nadpoloviční většině
nemají potřebu oslovovat ty zbylé. Navíc, čím
širší koalice bývají, tím užší je spektrum společných priorit a obtížnější hledání kompromisů. To platí nejen pro celostátní, ale i pro
komunální politiku.
Pane Havlíku, Vy jako jediný jste nerezignoval
a požádal zastupitele o odvolání. V této věci
bylo překvapivé, že k tomu došlo i za přispění
hlasu Vašeho stranického kolegy. Proč?
JH: Bohužel, proč pan Kyllar hlasoval jak
hlasoval, nevím. Možná k tomu měl osobní
důvod a nebo jen v daný moment nevěděl, pro
co zvedá ruku. Na to se musíte zeptat jeho. Rozhodně, s mým odchodem ztratila ČSSD jedinou
pozici, kterou ve vedení města měla.
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Důvod, proč jsem nerezignoval a žádal o důvěru, byl prostý. Nebylo to proto, že bych lpěl
na svém postu, ale v daný moment již bylo
zřejmé, že existuje nová koalice. Způsob odchodu tak byl pouhou formalitou. Osobně nerad odcházím od rozdělané práce, takže jsem
chtěl, aby ti zastupitelé, kteří mi před dvěma
lety svoji důvěru dali, mi ji zase odebrali, pokud si nepřejí, abych na pozici radního dál
pracoval. Nic víc v tom nehledejte.
Jak byste zhodnotili práci bývalé rady, ve
které jste působili?
JB: Určitě kladně. I když jsme se nevyvarovali některých chyb a některé představy o realizaci našich plánů jsme museli přehodnotit.
Na práci RM a celého MěÚ se však neblaze
projevila naše špatná volba bývalé tajemnice
a také spory vyvolávané panem Kyllarem.
ŠD: „Co neuděláte první rok, už neuděláte“,
to byla jedna z prvních rad zkušenějších. Pravdou tak je, že jsme měli hodně ostrý start a pak
nás zaskočilo, kolik zájemců o náš neúspěch se
objevilo. Laťku jsme dali hodně vysoko.
JH: Hodnocení bych spíše nechal na obyvatelích Kralup. Pro mě, jako občana, bylo
přínosné především to, že úřad přestal působit dojmem zkostnatělé instituce a otevřel se
veřejnosti.
Na druhou stranu je potřeba říct i to, že se
podařilo prosadit mnoho pozitivních změn,
které občan přímo nepociťuje, ale pro chod
a hospodaření města jsou přínosné. Změnila
se pravidla zadávání veřejných zakázek, byly
nastaveny nové kontrolní mechanismy a především se zamezilo obrovským finančním únikům, které jsme zdědili z minula.
Podařilo se Vám během dvou let Vašeho
působení alespoň z části naplnit to, proč jste
do zastupitelstva kandidovali?
JB: Hlavním tématem je Centrum města, kde
se věci výrazně pohnuly, avšak jde to pomaleji
než bychom si přáli. Osobně si myslím, že se
nevyhneme diskusi o zásadní revizi projektu,
resp. jeho zadání. Také MěÚ se podařilo více
otevřít občanům, ale v tomto trendu je třeba pokračovat. Naopak snaha o hodnotnější
diskusi a spolupráci v zastupitelstvu byla dle
mého soudu marná. Neříká se mi to lehce, ale
připravenost a ochota zastupitelů diskutovat
zásadní otázky a spolupodílet se na jejich řešení byla až na výjimky velmi nízká.
ŠD: Rok jsme měli sice křehkou, ale funkční
koalici a práce kvetla pod rukama. Pak však
ambice jedince přerostly jeho schopnosti a to
mělo neblahý vliv na výkon celého kolektivu.
Nicméně máme nové infocentrum a dosáhli

jsme zařazení do pilotního programu Czechpointu, dvě nové třídy mateřských škol, rozšířený
počet parkovacích míst, skvělá hřiště na Hostibejku a u ZŠ Gen. Klapálka a další v Mikovicích
je připraveno na jaro, připravili jsme rekordní
počet žádostí o dotaci a byli úspěšní jak v krajských tak evropských podporách, máme vlastní
plnohodnotný kanál TV Kralupy, nový webový
portál a připravenou aplikaci pro KD Vltava
i s rezervačním systémem, rozjela se další vlna
privatizace městských bytů, založili jsme tradici Slavností adventu, bez nichž už si neumíme
prosinec představit, s obcemi Údolí Vltavy máme nové Slavnosti na řece, objektivizovali jsme
rozdělování peněz z rozpočtu jak na sport, tak
na kulturu pomocí grantového programu, na
zahradě v DPS je nové veřejné pétangové hřiště
a na Hostibejku první část kralupské naučné
stezky, v Lobečku vzniklo mateřské centrum
Neználek, které si hned našlo zástupy příznivců a už by se mohlo zase rozšiřovat. Obrovský
kus práce byl odveden na novém Zpravodaji a dává nám zabrat vysokou úroveň udržet.
Příjemné jsou i malé změny, třeba možnost zasílání anonymních SMS na Městskou policii.
Když se ale ohlédnu, tak sama cítím velké politické zadostiučinění v projektech, kterými se
mi podařilo do zájmu o věci veřejné vtáhnout
více lidí kolem sebe. Projekt O lidech s lidmi
– Setkání v zahradě získal ocenění ministra
vnitra, o komunální politiku se mi podařilo
vzbudit zájem i u školních dětí a nesmírně mě
těší každodenní vzrůstající zájem Kralupáků
o dění ve městě. Naše snažení bylo i oceněno
podporou sponzorů a přízní velkých místních
firem, za což jim opakovaně děkuji. No vidíte,
určitě jsem na řadu věcí zrovna zapomněla, přesto je to úctyhodný seznam. A dalších nápadů
mám nekonečné množství :-)
JH: Ať máte sebelepší plány, jejich realizace
závisí na tom, jak silný je Váš mandát. ČSSD
má v samosprávě pouze tři hlasy a od toho se
vše odvíjí. Složení zastupitelstva je převážně
pravicové a v takovýchto podmínkách se zásady sociální politiky aplikují velmi obtížně.
Spíše než mluvit o úspěších bych chtěl proto
konstatovat, že mě mrzí zvýšení nájemného
v městských bytech a domech s pečovatelskou
službou. V tomto ohledu se mi kolegy přesvědčit nepodařilo.
Rozhodně, před námi je ještě rok a půl práce, a o to větší má člověk motivaci. Byť by si
při plnění předvolebních slibů měl připadat
jako Don Quijote. Ostatně, pro obec by měl
zastupitel pracovat ať už je, nebo není členem
nejužšího vedení. Mimo radu je jeho pozice
sice těžší, ale budu doufat, že nová rada dokáže
podpořit každou dobrou iniciativu, bez ohledu
na to, z jaké části politického spektra přichází.

Děkuji za rozhovor, JT
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Změny v radě města
(dokončení ze str. 1)
Starosta řídí radu i zastupitelstvo a je
jakousi spojkou mezi občany, zastupiteli,
úředníky a pracovníky městských organizací. Zastupuje město na pracovních a obchodních jednáních, komunikuje s občany,
organizacemi, podniky a spolky ve městě či
v obci, podepisuje smlouvy a nařízení vydané radou či zastupitelstvem, reprezentuje
město při různých situacích atd. V mnoha

případech ho musí doplňovat nebo zastupovat místostarosta. Starosta, místostarosta i radní musí tedy získat důvěru většiny
zastupitelů pro to, aby byli zvoleni a aby
mohli vykonávat svou práci a funkce. Často
je městská rada zastupiteli odvolána nebo
doplněna.
I v Kralupech nad Vltavou došlo k pozměnění rady města. Po vzájemných jednáních
a dohodách se většina radních rozhodla ab-

dikovat a zastupitelé dne 20. ledna 2009 na
mimořádném jednání zastupitelstva města
volili novou radu, starostu i místostarostu.
Nová rada by podle mínění zastupitelů měla být akceschopnější, s větším důrazem na přípravu a realizaci investic, v péči
o majetek i na ekonomickou rozvahu a plánování do let následujících.
Věřím, že nová rada města v tomto složení bude pracovat kvalitně. Důležitá je nejen
odbornost a erudice lidí v radě zasedajících,
ale i dobrý vzájemný vztah a úcta k názorům těch ostatních, přímost v jednání
a vzájemná důvěra. Prvotní pak musí být
jejich zájem o práci pro a ve prospěch města
a ochota věnovat tomuto snažení svůj čas,
který se nedá předem určit a zcela jistě ani
plně zaplatit. Noví radní budou ihned zataženi do rozpracovaných problémů a akcí
a bude na ně převedena velká míra zodpovědnosti v různých oblastech samosprávy
a řízení města. Přeji jim – nám – hodně
štěstí, zdraví a optimismu.
Bývalým členům městské rady – místostarostce Mgr. Šárce Drobné, Mgr. Jiřímu Bozděchovi a Jinřichu Havlíkovi pak
upřímně děkuji za více než dva roky tvrdé
a náročné práce, která vyžadovala velkou
toleranci i pomoc od jejich rodin, přátel
i spolupracovníků. Jsem jim osobně velmi vděčen za podporu a pomoc při řízení
města a nikdy jim jejich lidský i občanský
přístup nezapomenu.
Petr Holeček, starosta města

Nová rada města

Ing. Ladislav
Berit
57 let, člen kandidátky
Pro město, živnostník

Marie Blažková

Petr Holeček

Ing. Marek
Czechmann

51 let, kandidát strany Volby
pro město, starosta města

52 let, lídr kandidátky
Volba pro město

54 let, členka strany ODS,
ředitelka Domu dětí
a mládeže v Kralupech
nad Vltavou

Libor Lesák

Ing. Arch.
Pavel Skalička

Ing. Ivan
Lipovský, CsC.

44 let, místostarosta města,
člen strany ODS, podnikatel

38 let, kandidát strany Volba
pro město, podnikatel

55 let, člen strany ODS,
stavební inženýr
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Vyloučení nákladní dopravy z Hybešovy ulice
ne 8. ledna odvysílala TV
Nova reportáž s názvem
„Kamiony před domem“ věnovanou dopravnímu provozu v Hybešově ulici. Její obyvatelé, nespokojení s hlukem a problémy,
které s sebou přinesla těžká nákladní vozidla, zvolili tuto cestu jako poslední možné řešení.
Nepomohly stížnosti, petice, ani
vyjádření hygieniků. Řidiči vozidel nad 3,5 tuny si tudy nadále zkracují cestu a lokalita trpí
nadměrným hlukem, prachem
a otřesy v důsledku nerovného
povrchu. Tato situace trvá již
více jak rok a východisko z ní
je v nedohlednu.
Jak postupovat? Redaktorka
na konci reportáže přišla s řešením, že města s rozšířenou
působností mohou na silnice
druhé a třetí třídy sami umístit zákazové značky. Avšak, pokud by vše bylo tak jednodu-

ché, značky - omezující vjezd
nákladních vozidel - by zde již
dávno byly. K jejich umístění
potřebuje Odbor dopravy řádné
odůvodnění a stížnosti občanů
jím bohužel nejsou. Dle vyjádření Kraje, který je majitelem této
komunikace, je silnice z technického hlediska v pořádku,
a ani policie nemá k provozu
žádné námitky.
Místní samospráva umístění
zákazových značek svévolně nařídit nemůže. A tak nezbývá než
najít takové odůvodnění, které
by to umožnilo. Doufejme, že
obyvatelé Hybešovy ulice nebudou čekat věčně, a že se relevantní důvod podaří najít co
nejdříve. Stejně tak doufejme,
že neochota značky instalovat
není ze strany Odboru dopravy ničím jiným, než důsledným dodržováním zákonného
postupu. Všeobecně se totiž ho-

voří o tom, že si úředníci státní
správy nechtějí přidělávat práci
s vystavováním výjimek. Ty by
totiž v případě zákazu vjezdu
nákladních vozidel potřebovaly

Fond rozvoje bydlení
M

ěsto Kralupy nad Vltavou vyhlašuje Výběrové řízení č.1 pro rok 2009
na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Kralupy nad Vltavou na opravy bytového fondu na území města pro vlastníky rodinných domů, vícebytových domů
a bytů v těchto domech na účel např.: na
opravu střechy, na výměnu oken, na zateplení, dodatečná izolace domu, na zřízení
ekologického topení, vybudování koupelny,
WC atd. – dle schválených Zásad vytvoře-

ní a použití účelových prostředků „Fondu
rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou“
v platném znění (ve znění Dodatku č.1, Dodatku č.2 a Dodatku č.3)
– schváleno RM dne 13.1.2009, č. usnesení 09/2/3/02.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení města je
poskytována na 4 roky splátek s 3% úrokem.
Žádosti na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města se přijímají na Měst-

Zamrzlé labutě
S

ilné mrazy, které trápily celou Českou
republiku v první polovině ledna, okusily i labutě. Městská policie evidovala několik případů poraněných a zamrzlých ptáků
v tůních Vltavy. …

❒ 8. ledna byla v odpoledních hodinách
nalezena na Nábřeží Holuba pod lávkou
labuť, která měla zraněné křídlo. Hlídka
po příjezdu kontaktovala Odbor životního
prostředí v Kralupech nad Vltavou.
Eva Kostlivá, ZBr.



www.mestok ralupy.cz

Jindřich Havlík
zastupitel

ském úřadu U Cukrovaru 1087 v Kralupech
nad Vltavou, na ekonomickém odboru od
21.1.2009 do 16.2.2009
kontakt: Ing.Marie Jakoubková
– pověřená vedením odboru
tel.: 315 739 842,
e-mail: marie.jakoubkova@mestokralupy.cz
Vladimíra Melicharová
– referent ekonomického odboru
tel.: 315 739 809,
e-mail: melicharova@mestokralupy.cz
Podrobné informace na:
mestokralupy.aspweb.cz
a úředních deskách MěÚ

Páteční žurnály
II/2009
06.02. dr. Nová


Nerudova 686
315 725 606

13.02. dr. Šťastná	 Lobeček

315 726 654
20.02. dr. Švejdová
Kaučuk

315 718 007

Foto: Jiří kupka

❒ 1. ledna odpoledne bylo na zdejší služebnu Městské policie telefonicky oznámeno, že se v ulici Vltavská u loděnice nachází labuť se zraněnou nohou. Hlídkou bylo
na místo přivoláno občanské sdružení na
ochranu ptactva; stejné sdružení asistovalo ještě 10. ledna a stejně tak den nato při
odchytu nemocných labutí pod lávkou na
straně Lobečku.

desítky aut, které do Hybešovy
ulice musejí zajíždět ze stavebních důvodů.

Foto: Jiří kupka

D

27.02. dr. Tomaier Nerudova 686

315 725 603
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S kanónem na komára
Č

eské obce do jedné podlehly medovým
slibům o chystaných miliardách, které míří z Bruselu do zdejší infrastruktury,
školství, cestovního ruchu, zdravotnictví
a vůbec celkového rozvoje vesnic a měst.
Lehké rozčarování přišlo již se startem dotačních programů. Nyní jsou obce při znalosti dotačních podmínek značně nervózní
a peníze se zdají být téměř nedostižné.
Kralupy uspěly s jednou dotační žádostí
a městská kasa očekává příchod 5,4 mil. Kč.
Už loni jsme vyhodnotili, že bez systémové přípravy je pravděpodobnost dotačního úspěchu menší než
malá. Spleť extrémního počtu dotačních programů, které vyjednala
předchozí vláda, vyžaduje „kanón“. Zvolili
jsme koncepční cestu a věnovali jsme několik měsíců přípravě Akčního plánu čerpání prostředků ze strukturálních fondů
EU a fondů ČR pro období 2009 – 2013.
Rychlé zkušenosti nám ukázaly, že není
možné zvládnout projektovou přípravu od

momentu vyhlášení dotace.
Standardem u investičních
dotací je vyžadované stavební povolení (dokonce pravomocné) event. energetický audit. Letos se tedy musí začít
připravovat akce příštího roku. Získaný dokument městu
výrazně pomůže při smysluplném plánování výdajů na

KZ

Mgr. Šárka Drobná

První část dokumentu
obsahuje Katalog projektů, který je přehledným
výčtem projektových záměrů ze všech oblastí
rozvoje podpořitelných
z nejrůznějších dotačních
titulů strukturálních fondů EU i národních dotací ČR v období do roku
2013. Na přípravě se podílely
všechny odbory městského úřadu, příspěvkové organizace, organizační složky města, výbory
i komise.
Zájemce může do detailů zasvětit Lenka Hermannová, manažerka rozvoje města (lenka.hermannova@mestokralupy.cz).
Závěrem doufáme, že nejdeme „s kanónem na komára“ a že odměna městu za
naši pečlivou přípravu bude „tučná“ (množství nul ponecháme na panu hejtmanovi
a jeho Výboru regionální rady).

Šárka Drobná

Akční plán jak opravit bazén, obnovit
zeleň, zateplit fasády škol, postavit
centrum pro mládež nebo nová hřiště
projektové přípravy i při plánování samotných investic.
Hlavní oblasti rozvoje města byly nadefinovány tak, aby respektovaly jak hlavní
oblasti možných dotačních programů strukturálních fondů EU, tak strategické cíle vymezené v rámci schváleného Programu sociálního a ekonomického rozvoje města.

Jak na projekt
jektů působících ve Středočeském kraji.
Vhodným způsobem jak podpořit informovanost potenciálních žadatelů jsou četná školení,

na svých možnostech a potřebách, má-li možnost připojení
k internetu.
Program poskytne zájemců m pot řebné infor mace
k problematice čerpání prostředků Evropské unie, zpracování projektového záměru
a provede jej úskalími přípravy žádosti o poskytnutí
dotace. Program je rozdělen
do několika kapitol, které

semináře a workshopy a taktéž
síť tzv. Euromanažerů ROP, kteří sídlí v různých městech Středočeského kraje.
Pro ty, kteří mají zájem o podrobnější informace o tom, jak
projektovou žádost napsat, připravil Úřad speciální e-learningový (tj. elektronický) program
o možnostech získání dotace
z ROP Střední Čechy. Jeho nespornou výhodou je, že do něj
zájemce může vstupovat v podstatě kdykoliv, pouze v závislosti

na sebe vzájemně navazují
a postupně prohlubují znalosti dané problematiky. Nejde však o jakási elektronická skripta, nýbrž o program,
který v plné míře využívá
moderních vzdělávacích metod a moderních přístupů
efektivního předávání informací. Průvodci programem
jsou dvě animované postavy – Lumír a Mojmír, kteří spolu vedou rozhovory
o reálných situacích. Vedle

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
podává pomocnou ruku žadatelům do ROP SČ – On-line
kurz „Jak na projekt“

R

egionální operační program
Střední Čechy (ROP SČ) je
určen pro čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské
unie a je konkrétně zaměřen
na Střední Čechy, které jsou
územně shodné se Středočeským krajem.
Program se soustředí na podporu rozvoje regionu ve třech
základních oblastech: v dopravě, cestovním ruchu a integrovaném rozvoji území.
Úřad Regionální rady, který
má na starosti realizaci ROP
SČ, si je dobře vědom skutečnosti, že příprava projektového záměru a návazně žádosti
o poskytnutí dotace představuje velmi náročný proces. Cílem
Úřadu je zajistit dostupnost
finančních prostředků z ROP
SČ co nejvyššímu počtu sub-

mluvených dialogů obsahuje
program množství cvičení,
praktických rad a tipů a taktéž vzorových dokumentů,
odvozených z reálných projektových záměrů a žádostí,
které žadatelům pomohou při
přípravě skutečné žádosti.
Přihlašovací formulář a odkaz na vstup do e-learningového kurzu naleznete od druhé
poloviny února 2009 na www.
ropstrednicechy.cz. Přihlášení a přístup
do programu
je bezplatný.
Prog ra m je
hrazen z prostředků Technické pomoci
ROP Střední Čechy.
Pro více informací navštivte www.ropstrednicechy.cz.
Na Vaše případné dotazy rádi odpoví:
Ing. Martina Sýkorová,
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, tel.: 257 280 355,
e-mail: sykorova@ropsc.cz nebo Petra Chvatíková, DHV CR,
spol. s r.o., tel.: 236 080 555,
e-mail: petra.chvatikova@dhv.com.
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Napsali jste nám

KRALUPSKÉ NÁDRAŽÍ

Poděkování
Městské policii

P

V

lednovém zpravodaji byl otištěn rozhovor o nádraží v Kralupech, kde byly
otázky směřovány na samotné nádraží a na
rozpadlé budovy směrem k Praze. Možná
by bylo dobré se otočit a podívat se i druhým směrem. Vydáme-li se směrem od železničního přejezdu u areálu Balak kolem
pohřebního ústavu a půjdeme k podchodu
na náměstí, tak nemůžeme minout polorozpadlý plot s pěknou džunglí plevele. Nevím,

komu ten plot patří, ale vypadá to, že Českým drahám.
V posledních letech město vynakládá nemalé investice na studie revitalizace centra,
plánuje budoucí investice, ale mám dojem,
že trochu zapomíná na součastný stav jiných
částí města než je centrum. Chceme mít město
hezké (nejen náměstí), a v tomto případě by
možná bylo dobré vstoupit do jednání s majitelem a zkusit tento stav zlepšit.
Jan Vidím

Změny se dotknou jen
vltavského břehu u Dolan
Ú

zemní plány dílčích měst a obcí na
Kralupsku docilují stále aktuálnějších
parametrů i s ohledem na životní prostředí.
Platí to také o obci Dolany, nacházející se
v centru dolního Povltaví jednu stanici vlakem od Kralup. Starosta Josef Dobš a tamní
zastupitelé se po velkém úsilí a zvratech při
jednání zasloužili o kompenzaci plánovaných zásahů do tamní přírody v okolí řeky
Vltavy - na jejím levém břehu.
Starosta Josef Dobš k těmto peripetiím
uvádí: »V části intravilánu obce, zvané Kocanda, je významný krajinný prvek - nachází se zde významné lokální biologické
centrum. V tomto místě se nám ale uvedený
prostor „kříží“ s tzv. vltavským nadregionálním biokoridorem, jenž je vyššího řádu. Mělo by zde dojít k nevratné ekologické změně
břehu v souvislosti se žádostí Povodí Vltavy
na rozšíření vltavského koryta. Tento zásah
do dolanské přírody by měl být recipročně
nahrazen právě v lokalitě místních tůní. Bylo jich historicky pět. Z nich se zachovaly
pouze tři, dvě zanikly v důsledku povodní
2002. Uvažujeme v nadcházejícím období
s obnovením první a druhé tůně, počítáno
od jezu Dolany a nad bývalým dolanským
přívozem vzniknou další dvě či tři tůňky
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s tzv. klidovou vodou. Tím dojde, podle názoru našeho obecního zastupitelstva, k eliminaci ekologické újmy v lokalitě Kocanda
a zlepšení v prostoru vltavských tůní.«
Změnu navrhlo Povodí Vltavy, a to z důvodu rozšíření a prohloubení vltavského koryta,
které musí splňovat evropskou normu pro lodní dopravu po Vltavě. Vzdálenost mezi břehy
má být padesát metrů a více než tři metry
rozdílu: hladina – dno. Prostor Kocandy, jinak
zvané „Chvatěrubská úžina“, kde břehová část
patří ovšem do katastru obce Dolany, bude
zmenšena o ostrov s množstvím vzrostlých
stromů. Pokáceno tu má být padesátsedm
letitých dřevin. Kompenzací bude vysázení
pětinásobku stromů nad dva metry výšky se
zemním balem s následnou údržbou. Budou
to duby letní a topoly černé. Obdobně bude
nahrazen keřový porost, a to dvěma sty kusy
sazenic. Náhradní výsadba by měla být realizována do listopadu roku 2010.
Vzhled krajiny u dolanského vltavského
břehu se tedy má nevratně změnit k lepšímu - zásluhou dolanských zastupitelů, CHKO
Kokořínsko, odboru ŽP Středočeského kraje, MO ČRS Kralupy a těch, kdo jejich úsilí
podporovali v období uplynulých sedmi roků
vzájemných jednání s Povodím Vltavy. (jah)

omáhat a chránit – mnozí z nás
se nad tímto velmi lidským a potřebným krédem naší policie ušklíbnou, či utrousí ironickou poznámku.
Také jsem nečekala, že policie bude tato slova naplňovat skutky. Ale
dnes vím, že jsem se mýlila a moc ráda všem ostatním „pochybovačům“
sděluji: Příslušníci naší Městské policie jsou správní chlapi na svém místě a svoje krédo plní. Pomáhají totiž
tam, kde jiná pomoc neexistuje a situace je zoufalá.
Mám doma těžce tělesně postiženého syna. Často při nejnutnější
„chůzi“ po bytě upadne. Já ve svém
věku ho sama mohu nejvýš táhnout
kousek po zemi. Nikdo nám nepomůže, jen naši chlapci „měšťáci“ vždy
co nejrychleji přijedou. S úsměvem,
ochotně a trpělivě syna bezpečně
usadí. Tuto pomoc nelze ničím ocenit. Vždyť v tomto městě jsou jediní,
kdo nám, i jiným, v podobných situacích pomáhají. Proto všem příslušníkům Městské policie co nejvřeleji
z celého srdce děkujeme.
A Vy, zdraví, se zamyslete nad těmito řádky, možná, že ty naše „měšťáky“ budete mít raději.
Ještě jednou srdečné díky Městské policii v Kralupech.
Jiří a Marcela Zmítkovi
z Kralup nad Vltavou

Město Libčice nad Vltavou

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa:

vedoucí
stavebního úřadu
Ve správním obvodu obce Libčice nad Vltavou
a Dolany, pracovní poměr na dobu neurčitou.
Lhůta pro podání přihlášky:
do 12 hodin dne 16.2. 2009.
Přihláška se zasílá na adresu:
Městský úřad Libčice n. Vlt., nám. Svobody 90,
252 66 Libčice nad Vltavou,
k rukám tajemníka městského úřadu.
Podrobné informace najdete na webu města
na úřední desce
nebo u tajemníka města Ing. Romana Dědiče

Městská policie a Policie ČR
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MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Případ, který je popsán, níže mě donutil zamyslet se nad otázkou,
PROČ k této události vůbec došlo a jaké mohla mít důsledky pro
další životy několika rodin.
„Dne 20.12.2008 byla v 22:35 hodin vyslána hlídka MP na případ údajného vyhrožování zabitím. Po příjezdu na místo byla zjištěna oznamovatelka a podezřelá osoba. Při
provádění úkonu, ke zjištění skutečného stavu věci, náhle podezřelá osoba – muž, přistoupil v nestřežený okamžik ke strážníkovi
a v ruce držel kuchyňský nůž s čepelí dlouhou 7cm, který mu přiložil ke krku a snažil
se mu sebrat služební zraň. V tento moment
okamžitě zareagoval druhý strážník, který
v souladu se zákonem použil donucovacích
prostředků (hmatů a chvatů sebeobrany)
a zabránil tak dalšímu protiprávnímu jednání podezřelého, který chtěl zcela evidentně bodnout napadeného strážníka do krku
a zmocnit se jeho služební zbraně.“
Za tento čin obdržel zastupující strážník
čestnou medaili za statečnost udělovanou
starostou města a ředitelem MP.
Na základě výše popsaných skutečností
by bylo vhodné seznámit občany s pojmem
„veřejný činitel“.

Veřejný činitel
Veřejným činitelem je volený funkcionář
nebo jiný odpovědný pracovník orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného
státního orgánu nebo příslušník ozbrojených sil nebo ozbrojeného sboru, soudní
exekutor při výkonu exekuční činnosti, sepisování exekutorských zápisů a při činnostech vykonávaných z pověření soudu
podle zvláštního právního předpisu, pokud se podílí na plnění úkolů společnosti
a státu a používá přitom pravomoci, která mu byla v rámci odpovědnosti za plně-

ní těchto úkolů svěřena. Při
výkonu oprávnění a pravomocí podle zvláštních
právních předpisů je veřejným činitelem také fyzická
osoba, která byla ustanovena
lesní stráží, vodní stráží, stráží
přírody, mysliveckou stráží nebo
rybářskou stráží.
Z tohoto jednoznačně vyplývá, že strážník Městské policie má právní subjektivitu (postavení vůči fyzickým a právnickým
osobám) ve smyslu shora citovaného ustanovení § 89, odst.9, zákona č. 140/1961 Sb.
(trestní zákon) jako veřejný činitel.
Asi tak jako ve světě přibývá agresivity
vůbec. Vloni jen v Praze evidovala policie
80 případů napadení městských strážníků,
z nichž 19 bylo zraněno.
I první republika chránila policisty. Svědčí
o tom novinová zpráva z r.1927: „Je oslovení
,policajte‘ urážkou?“ A článek pokračuje: „...
poněvadž jel po nesprávné straně Fochovou
třídou, byl nadstrážníkem Dolejšem napomenut, avšak nedbal strážníkova příkazu
a smál se mu. Proto jej strážník pokutoval
dvěma korunami, které však J.H. odepřel zaplatiti. Ani k výzvě, aby strážníka následoval
na policejní komisařství, neměl k tomu chuti,
že jej to ani nenapadne, aby si dělal v průvodu policajta ostudu – a chtěl odjet. Po uchopení strážníkově tohoto odstrčil a po novém
uchopení snažil se mu vytrhnouti. A když se
to nezdařilo, napřáhl na strážníka ruku, jako
by jej chtěl udeřiti, a vykřikl: ,Himl sakra,
policajte!‘ Na to prohlásil strážník dělníka
za zatčeného. Žaloba státního zástupce žá-

dala potrestání pro zločin veřejného násilí
podle § 81 tr.z., ale i pro urážku úřední osoby dle § 312 tr.z., jíž se J.H. dopustil tím, že
na strážníka křičel ,policajte!‘. Samosoudce
uznal vinu obžalovaného v obou směrech,
prohlásil i oslovení ,policajte‘ za urážku a vyměřil J.H. trest těžkého žaláře v trvání šesti
týdnů, přiznav mu dobrodiní podmíněného
odkladu výkonu trestu na 3 roky...“
Na rameno zákona si nedá sahat žádný
stát. Tento uvedený případ z první republiky je jistě k pousmání, ale všichni bychom
si měli uvědomit, že život máme pouze jeden a některé skutečnosti nejdou vrátit ani
kdybychom tisíckrát chtěli. Všechno lze řešit v klidu a s rozvahou a vše má své vysvětlení.
Co říci závěrem? Zde v Kralupech nad
Vltavou je převážná většina strážníků, kteří bydlí a žijí rovněž v kralupském regionu
a každý den řeší celou řadu problémů, které Vás občany trápí. Málokdo si však připustí, že riziko výjezdů k těmto případům
stále stoupá.
Samostatnou otázkou a výkladem by bylo
zneužití pravomoci veřejného činitele, ale
taková osoba nemá u žádné bezpečnostní
složky co dělat!!!
Mgr. Eva Kostlivá

Trestná činnost ve městě slovy čísel
P

okud se týká trestné činnosti registrované na zdejším
OOP ČR Kralupy nad Vltavou,
tak oproti roku 2007, kdy policisté šetřili 968 trestných činů se podařilo toto číslo v roce
2008 snížit na konečných 762,
což znamená snížení registrované trestné činnosti o 21,28 %.
Současně je procento objasněných trestných činů - tedy případů, kdy byl zjištěn pachatel,
téměř stejné, nad 40%. Nejčastějšími trestnými činy zůstá-

vají krádeže, tedy
majetková trestná činnost. Stejný
trend měl i stav
trestné činnosti
v dopravě, kdy se
počet trestných činů - jízda bez ŘP,
jízda pod vlivem
alkoholu, či jízda po předchozím vyslovení zákazu řízení oproti 158 v roce 2007 na 100
v roce 2008 snížil o 36,7%.
Na uvedeném výsledku se pro-

jevila spolupráce
všech složek PČR
Územního odboru
Mělník, zejména
dopravní policie,
jakož i součinnost
s Městskou policií
Kralupy nad Vlt.
Výsledek byl rovněž ovlivněn značným množstvím dopravně bezpečnostních akcí v uvedeném teritoriu
a v případě trestné činnosti
v dopravě pak navíc proaktiv-

ním přístupem PČR, kdy zcela
nepochybný a pozitivní efekt
má zajišťování vozidel pachatelům této trestné činnosti, což
působí preventivně na ostatní
potencionální pachatele.
I když se vždy najde někdo,
kdo bude s prací PČR nespokojen, je snížení trestné činnosti o ne malých 21,28% velkým úspěchem kralupských
policistů.
npor. Bc. Petr Doležal
 vedoucí oddělení
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Městská knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou
Zábavný rok s knihovnou
7. - únorové kolo:
„František Nepil
dětem i dospělým“
V únoru už jsme si určitě všichni zvykli na nový rok a smířili se s tím, že jsme
zas o rok starší. Pro ty, kteří nejsou ještě unaveni ze zimních radovánek, a také
pro ty, kteří jim neholdují, jsme připravili doplňovačku s tvorbou Františka Nepila, který by se 10. února dožil osmdesátky. Doplňte tedy názvy jeho knížek.
01. Dobré a ještě lepší . ...................................................
02. Dobrou a ještě lepší ..................................................
03. Jak se .......................................................... chalupa
04. Lišky, dobrou .............................................................
05. Makový.......................................................................
06. ..................................................... báječných strýčků
07. .................................................................... z pekelce
08. Polní žínka .................................................................
09. Štuclinka a . ...............................................................
10. Zobáček mi namalujte ..............................................
Odpovědi označené jménem a věkem odevzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení
kontaktu (adresa, tel. číslo).
Na hrací karty Vám potvrdíme účast v sedmém kole soutěže. Noví soutěžící od nás
karty dostanou a mohou se zapojit i do příštích kol. Neváhejte a navštivte knihovnu, kde
naleznete i odpovědi na naše otázky. Na někoho z Vás čeká odměna.

Rok 2008 v Městské knihovně
Na začátku každého nového roku se hodnotí rok předchozí, porovnávají se
veškeré údaje a čísla. Ani knihovny nejsou výjimkou. Celý rok zaznamenávají
statistické údaje týkající se jejich činnosti, aby na počátku dalšího roku mohly
porovnávat a bilancovat.

M

ezi nejdůležitější sledované údaje patří stav knihovního fondu a čtenáře
asi nejvíce zajímá přírůstek nových knih.
V kralupské knihovně bylo v roce 2008
počítačově zpracováno 2880 knih pro děti
a dospělé. Celkový stav knihovního fondu
byl ke konci roku 45688 svazků.
Z nabídky knihovny mělo možnost vybírat si podle zájmu a zaměření 1929 zaregistrovaných čtenářů, to je o 32 čtenáře
více než v předchozím roce. I když to není
velký nárůst, těší nás, že čtenáři a další zájemci o služby knihovny uskutečnili 27099
návštěv. Jen pro zajímavost: v roce 2007
uskutečnili 22450 návštěv.
Vzrostl také zájem o krásnou a naučnou literaturu pro dospělé a pro děti.
Větší zájem byl o půjčování denního tisku a časopisů. V loňském roce knihovna
nabídla čtenářům 75 exemplářů periodik. Celkově vzrostl počet výpůjček o 15
tisíc titulů. Mezi knihy, které se půjčují
nejčastěji, stále patří autobiografické příběhy - například Vězeňkyně z Teheránu
nebo Bílá Masajka. V dětském oddělení
již delší dobu vedou, samozřejmě kromě
školní četby (Staré řecké báje, Maminka,
Robinson Crusoe), Harry Potter a knížky
W. Disneye.
Pracovnice knihovny zprostředkovaly
219 zásilek meziknihovní výpůjční služby,
vyřídily přes 230 rezervací na žádané tituly. Připojení k internetu, které knihovna
poskytuje na 6 počítačích, využilo téměř
1500 zájemců.

Bibliograficko-informační výuky a exkurzí pořádaných pro kralupské základní školy,
besed a dalších akcí se zúčastnilo přes 1400
dětí a dospělých.
Knihovna se zapojila opět do celostátní
akce Březen měsíc internetu a do akce Týden knihoven. Úspěšná byla Noc s Andersenem, kdy se již čtvrtým rokem v knihovně
schází téměř 30 dětí, které chtějí prožít nezvyklou noc plnou pohádek a překvapení.
Předvánoční atmosféru jsme dětem zpříjemnily u příležitosti druhého ročníku Dne pro
dětskou knihu. Novou zkušeností bylo pro
pracovnice dětského oddělení Pasování na
čtenáře knihovny. V listopadu uvedly do
Písmenkového království přes čtyřicet princezen a rytířů ze ZŠ Revoluční. Odměnou
za příjemné dopoledne jim bylo několik nově zaregistrovaných malých čtenářů.
Noví čtenáři jsou ale odměnou pro všechny knihovnice, a to nejen v kralupské
knihovně. Proto rády přivítáme i vás, kteří
ještě s návštěvou knihovny váháte.
Několik zajímavých čísel z knihy Jiřího
Trávníčka: Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007)
(Ve spolupráci s NK ČR vydal Host v roce 2008).
83% obyvatel ČR přečte za rok aspoň
jednu knihu.
V průměru přečte obyvatel ČR za rok
16 knih.
Četbě knih věnuje denně v průměru 41
minut, četbě časopisů a novin 30 minut,
televizi sleduje 111 minut denně, rozhlas
poslouchá 113 minut, video a DVD sleduje
51 minut a internetu se denně věnuje v průměru 86 minut.
Více než dvě třetiny obyvatel ČR starších
15 let (71%) zakoupily v průběhu roku 2007
aspoň jednu knihu.
Z druhů četby se největší oblibě těší současná beletrie oddechová (14%), následuje literatura faktu (životopisy, deníky atd.)
(12%), klasická beletrie (9%) a odborná literatura (8%).
Téměř pro čtvrtinu obyvatel ČR je nejoblíbenějším místem pro četbu domácí prostředí (23%), výraznou čtenářskou baštou
je postel (17%).
Pokud chodíme do knihoven, činíme tak
nejčastěji jednou za měsíc (41%), případně
jednou za čtrnáct dní (20%).
Šárka Pánková
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Františkem Derflem, starostou obce Chvatěruby

Třetí dotace z EU pro Chvatěruby
O tom, že velká práce
a dostatečná příprava
přináší své ovoce, se již
potřetí přesvědčili obyvatelé
Chvatěrub.
když jsou Chvatěruby obcí relativně malou, rozhodně nezahálí, a o své občany a majetek
se snaží starat, jak nejlépe umí.
Příkladem toho mohou být již
3 úspěšné žádosti o dotaci z Evropské unie, které se podařilo
získat během 6 let.
Pane starosto, jakou žádost jste
podali jako první, a jaká s ní byla
zkušenost?
Jako první jsme podali žádost
o dotaci na rekonstrukci komunikací po povodních v roce 2002. Získali jsme tenkrát
53 tisíc EUR. Byla to však nepředstavitelná práce, hodiny nekonečné administrativy a celou
žádost jsme s téměř troufalostí
zpracovávali sami.
Pak přišla druhá žádost. I tu jste
si podávali sami? Čeho se týkala?
Ano, i druhou žádost jsme
zpracovali sami, poučeni
o chyby z předchozího dotač-

foto: jiří kupka

I

ního řízení. Žádost zněla na
obnovu sportovního areálu
s turistickým centrem, které
leží na cyklistické trase Praha
– Drážďany. Dotaci jsme získali na necelých 7 milionu korun
a při průběhu této žádosti jsme
potkali pro nás velmi důležitou pomoc v paní, která žádosti nejen umí zpracovávat, ale
dokonce i učí ostatní, jak žádost připravit. S ní jsme se proto pustili i do třetího a posléze
čtvrtého dotačního řízení.

Ve třetí žádosti jste získali
dotaci na projekt Centra služeb
občanů ve Chvatěrubech. Co si
pod tím můžeme představit?
V rámci centra, které je dvoupodlažní, je vstupní vestibul se
stálou výstavou historie obce
a je zde také umístěn veřejný internet. Dále je zde zasedací síň,
kancelář účetní a starosty a místostarosty, knihovna, sklad a archiv. Tato část je propojena s novou přístavbou obecní tělocvičny
a veřejného fitness centra.

Jakou částku se vám podařilo
získat na tento projekt?
Dotaci z EU z programu rozvoje venkova jsme získali ve výši
5,144.045 Kč a k tomu jsme se
dalšími 10% podíleli obecním
rozpočtem.
Připravujete něco dalšího?
Podali jsme již čtvrtou žádost
o dotaci na splaškovou kanalizaci. Rozhodnutí očekáváme
v průběhu jara.
Děkuji Vám za rozhovor.
ZBr.

Zima a bezdomovectví ve městě
O

bčané bez
přístřeší se
v zimním období ocitají v bytové
nouzi, kdy nemají
možnost bezpečně
strávit mrazivé počasí. Žádají sociální kurátorku odboru sociálních věcí,
školství a kultury
Městského úřadu
v Kralupech nad
Vltavou o zajištění
noclehu nebo ubytování, které by bylo
finančně přijatelné jejich možnostem.
Nabídka ubytování je velice omezená. V okolních městech nechtějí
ubytovávat bezdomovce mimo svou
spádovou oblast. Navíc je pro některé
bezdomovce problém se i do zařízení
mimo Kralupy nad Vltavou dopravit,

protože mají vzhledem ke svému způsobu života stále nedostatek finančních prostředků.
Problematika lidí bez přístřeší
se tedy našeho města týká stejně
tak, jako jiných měst této velikosti.   Vzhledem k nepříznivému počasí, které s sebou přinesl přelom roku

2008/9, město po dobu nezbytně
nutnou otevřelo provizorní ubytovnu,
kde lidé bez domova mohou přečkat
mrazy. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem, kteří rychle reagovali na výzvu a společně se zasadili
o realizaci tohoto ubytování v budově
bývalé Policie ČR v Kralupech nad Vltavou, Chelčického 687. Jmenovitě
Mgr. E. Ivanové a H. Menclové z Odboru sociálních věcí, PhDr. M. Pencové z Komise prevence kriminality,
Maltézské pomoci a Městské policii,

Farní charitě, Technickým službám,
MěBP a ostatním, kteří poskytli svoji
pomoc.
Provozní doba provizorní ubytovny je od 21:00 hodin do 06:00 hodin
druhého dne. Zdejší oddělení MP provádí pravidelné kontroly uvedeného
azylového ubytování a rovněž zajišťuje stravu pro zde ubytované občany bez přístřeší. Počet osob, které
prozatím využívají uvedenou možnost
nouzového ubytování, se pohybuje
v relaci 7 až 13 osob.
Věříme, že se v zastupitelstvu podaří najít dostatečná vůle k prosazení
koncepčního řešení této otázky
a uvolnění potřebných financí na řešení sociálních problémů lokálního
charakteru, do kterých bezdomovectví spadá.
Jindřich Havlík, zastupitel
Eva Kostlivá, ředitelka MP
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Informace z radnice

Průzkum veřejného mínění na fungování Policie ČR
V
době od 2. února do
6. března 2009 bude na
území okresu Mělník ve vytypovaných lokalitách Policií ČR
prováděn výzkum veřejného
mínění. Tato akce se uskuteční formou osobního pohovoru,
při kterém bude policistou ve
stejnokroji položeno několik
otázek náhodným kolemjdoucím. Na základě jejich odpovědí bude na místě vyplněn
anonymní dotazník..

Cílem výzkumu je zmapovat
na území okresu Mělník a následně na území celého Středočeského kraje spokojenost
občanů s prací Policie ČR. Zejména se to bude týkat otázek
bezpečnosti v místě bydliště
dotazovaných, jejich spokojenosti s informovaností o práci Policie ČR v jejich regionu
a celkového pohledu občanů
na fungování Policie ČR na
území Středočeského kraje.

Policisté by touto cestou
chtěli požádat občany, aby
v případě, že budou v průběhu průzkumu osloveni, měli s policisty chvilku strpení
a pokud možno jim věnovali
trochu svého času a odpověděli jim na jejich otázky.
Tuto akci by měli občané
vnímat jako jednu z možností, jak vyjádřit svůj názor
na práci Policie České republiky.

Negativní jevy ve městě Kralupy n. Vlt.

K

omise prevence kriminality RM vyhlásila soutěž pro děti kralupských škol
s názvem „Negativní jevy ve městě očima
dětí“. Do konce roku 2008 posílaly školy práce dětí, týkající se této problematiky. Práce jsou postupně vystavovány na
různých místech ve městě a občané mají
možnost vybrat ty nejzdařilejší. V době od

3.2. do 6.2.2009 budou vystaveny v KaSS
Vltava. Hlavním sponzorem akce je Česká
rafinérská, a.s.
Studenti Dvořákova gymnázia vypracovali dotazník týkající se Negativních jevů ve
městě Kralupy nad Vltavou. Celkem devadesáti občanům města Kralupy n/Vlt. položili
následujících deset otázek:

1) Jak dlouho v Kralupech nad Vltavou bydlíte?
Odpovídající byli následovně roztříděni podle doby pobytu ve městě:
Doba pobytu
počet odpovídajících
0–5
9
6 – 10
9
11 – 15
10
16 – 20
15
21 – 30
12
31 – 40
16
41 a více
19
2) Cítíte se v našem městě bezpečně?
ANO – 55

NE – 35

3) Jste spokojeni s činností Městské policie?
ANO – 37

NE – 53

4) Co by se podle Vás mělo být náplní činnosti Městské policie?
(Každý z dotázaných mohl uvést i všechny možnosti)
a) kontrola restauračních zařízení ve večerních hodinách
34
b) kontrola udržování veřejného pořádku ve městě
69
c) kontrola správného parkování
22
d) řešení dopravní situace ve městě
36
5) Zavedli byste zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v našem městě?
ANO – 55
NE – 32
6) Zavedli byste přísnou kontrolu konzumace alkoholu mladistvými?
ANO – 68
NE – 22
7) Jsou v našem městě místa, kterým se z bezpečnostních důvodů raději vyhýbáte?
ANO – 54
NE – 36
8) Znáte v Kralupech místa, kde se dají spolehlivě sehnat drogy?
ANO – 40
NE – 50
9) Myslíte si, že je v Kralupech konzumace tvrdých drog velkým problémem?
ANO – 57
NE – 33
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Po skončení projektu dojde ke zpracování dotazníků
a z výsledků budou následně
vyvozeny opatření ke zlepšení
práce Policie České republiky
na území Středočeského kraje. Podobné akce by se měly poté periodicky opakovat
v různých časových intervalech a to z toho důvodu, aby
měla Policie České republiky
neustálý kontakt s názory občanů na svou práci.

ROZHOVOR S ŘEDITELKOU
MĚSTSKÉ POLICIE
V souvislosti s anketou studentů Dvořákova
gymnázia jsme se zeptali na názor ředitelky
Městské policie Mgr. Evy Kostlivé
1) V dotazníkovém šetření vyplynulo, že větší
polovina dotazovaných je nespokojena s prací
MP. Co si o tom myslíte vy?
Pojem POLICIE je všeobecně primárně spojen
s pojmem represe, pokutování, dohlížení nad
dodržováním zákonů a následné sankcionování.
Bezpečnostní složka státu (v tomto případě města) zřejmě nebude ještě v dohledné době vnímána
jako pozitivní. Vysvětlení je i z náhledu občanů na
policii jako takovou přetrvávajících z dob minulých. Chtěla bych ale na tomto místě poděkovat
těm občanům města, kteří odpověděli kladně.
Sama za sebe mohu říci, že zdejší práce Městské
policie spočívá ze 70% pomoci občanům a akcím
preventivního charakteru a pouze ze 30% represivní činnosti.
2) Největšímu procentu lidí se v souvislosti
s prací MP vybaví udržování veřejného pořádku ve městě. Jak je na tom kralupská služebna MP?
Pod pojmem VEŘEJNÝ POŘÁDEK je nutné si představit souhrn pravidel chování lidí na veřejnosti
(místech veřejnosti přístupných), obsažených
v právních normách a dále pravidla chování, jejichž zachovávání je ve veřejném zájmu a podle
obecného názoru, přesvědčení a zvyklostí nezbytnou podmínkou klidného a spořádaného společenského soužití na území obce (města) v daném čase. Všechny uvedené činnosti pod body
a) až d) jsou pod tímto pojmem zahrnuty. Zdejší
oddělení Městské policie provádí kontrolu se zaměřením na dodržování pravidel silničního provozu (dle zák. č. 361/2000Sb.; zák.č 13/1997 Sb.
vše v souladu s oprávněním dle zák. o Obecní
policii), dále preventivní bezpečnostní akce v restauračních zařízeních se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým a na herní
automaty. Oblast parkování zde ve městě by byla
zřejmě samostatnou kapitolou a řeší se každý
den, a to v rámci možností i s ohledem na početní
stav zaměstnanců MP.
ZBr.

Zajímavosti

Obce spadající pod působnost města

KZ

Lešany

Kralup nad Vltavou,  8. díl
O
bec Nelahozeves se skládá z několika
částí. Katastrální území jsou 3: Nelahozeves, Lešany a Podhořany. Místní část
Hleďsebe je rozdělena na I. a II. díl. – jeden
patří do katastru Nelahozevse a druhý do
katastru Podhořan.
Počet obyvatel: 1491
Vzdálenost od Kralup n. Vlt.: cca 3km
Dostupnost: Obec je lehce dostupná jak ze
„starých“ Kralup, tak z Lobečku. Po silnici
vedoucí z Lobče (část Kralup) přes masiv
nad údolím Vltavy se dostaneme na křižovatku silnic, jedna vede do Lešan a druhá do Nelahozevsi. Do nejvzdálenější části
obce Hleďsebe a Podhořan se dostaneme
dále po této silnici, která vede podél řeky
z Nelahozevsi.
Nejbližší železniční zastávkou je stanice
Nelahozeves-zámek, dále vlak staví také
ve stanici Nelahozeves. Zastávky jsou na
trati Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad
Labem.
Autobusové spojení zajišťuje příměstská
doprava.
Zajímavosti obce (příroda, historie, …):
Nelahozeves leží na levém břehu řeky Vltavy. Nejvýše položenou částí obce jsou
Lešany, které leží na vrchu náhorní plošiny
nedaleko Lešanského háje. V lese můžeme
najít porosty plodícího borůvčí, při dobrém počasí dokonce nasbírat různé druhy
hub. Nad Lešanským hájem stojí zřícenina kapličky sv. Jana Nepomuckého, která
byla nedávno opravena. Pole ležící nedaleko patrně podlehnou v blízké době nové výstavbě. Ta již započala a částečně je
vystavěna nad Lešanami naproti starému
kravínu (Lešany-resort).
Do Nelahozevsi se můžeme velmi dobře
dostat pěšky po Dvořákově stezce vedoucí
z Kralup ze sídliště Cukrovar podél řeky.
Cesta je úzká, přístupná skoro v každém
počasí, pokud nám nevadí trochu blátíčka
na botách. Pod cestou teče řeka a nad ní se
strmě tyčí pískovcový masiv, ve kterém probíhají železniční tunely. Skály jsou krásně
vyzdobené ještě z období „křídového moře“.
Je tu dobře vidět, jak kdysi působila voda
na měkký materiál pískovců.
Na jejím konci najdeme Marinu – Nelahozeves s občerstvením v restauraci, ubytováním, nebo s možností vypůjčení loďky, či
plavby výletní lodí. Za kolejemi vystupuje
na skalním ostrohu renesanční zámek Nelahozeves. Na návsi najdeme kostel sv. Ondřeje a rodný dům Antonína Dvořáka.

Rodný dům Antonína Dvořáka

Nejstarší písemná zpráva o Nelahozevsi je
z roku 1352, kdy zde již stál kostel sv. Ondřeje a ves se uvádí jako farní. Před husitskými válkami držela Nelahozeves pražská
kapitula, která zde měla tvrz, lesy a mlýn.
Majitelé se střídali. Jedním byl také Florián
Griespek z Greisbachu, který koupil poplužní dvůr Nelahozeves v roce 1544. Začal
zde stavět zámek Floriánsburg, tak ho sám
nazval, jeho dokončení se nedožil. Zámek
byl dokončen kolem roku 1613, ovšem syn
Floriána, Blažej, zemřel v r. 1620. Pro jeho
účast v proticísařských bouřích rodina ztrácí svůj majetek. Jeho dcera Veronika prodává panství v roce 1623 Polyxeně z Pernštejna a Lobkowicz. Jejím druhým manželem
byl Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkowicz. Kdo
by chtěl vědět více podrobností o romantickém zámku nad řekou Vltavou, doporučuji
mu využít prohlídku zámku, která každého
milovníka krásného umění a historie určitě potěší. Po roce 1989 probíhala restituce
majetku roudnické větve Lobkowiczů, již
nyní reprezentuje syn Martina Lobkowicze, William.
Občanská vybavenost, IS, podnikání:
V Nelahozevsi najdeme nedaleko zámku
na náměstíčku úřadovnu OÚ, poštu, ZŠ
a MŠ. V této části obce je několik restaurací. V obci působí také spousta drobných
živnostníků. V Hleďsebi je nedaleko dráhy
rozsáhlý komplex závodu nadnárodní společnosti Unilever. Naproti je čistička (ČOV).
Širokému korytu Vltavy, rozčleněnému hrází plavebního kanálu na blízkém obzoru,
dominuje miřejovický jez s příhradovým
ocelovým mostem, pěti věžemi a elektrárnou. IS: vodovod, elektrika, plynofikace,
kanalizace (některé části jsou zatím ve výstavbě).

nelahozeves

Společenský život a aktivity občanů:
Zdejší obec, hlavně díky své pestré historii a památkám, nabízí opravdu spousta
možností pro své obyvatele a také turisty.
Vyžití je tu kulturní i sportovní. Na zámku
se pořádají různé společenské akce, trhy,
slavnosti, koncerty a svatby. Obecní úřad
pořádá také různé zájezdy pro své občany.
V obci fungují sportovní kluby TJ Viktoria
a TJ Dynamo. Zdejší Sokolové každoročně
pořádají šibřinky, dětský karneval a jiné
akce pro děti. V Lešanech je vystavěno dětské hřiště. Je zde také Myslivecký spolek
a Sbor dobrovolných hasičů. U příležitosti data narození Antonína Dvořáka (8. 9.
1841) se pořádá pod názvem „Dvořákova
Nelahozeves“ tradiční slavnostní matiné
v nelahozevském památníku. 
L.P.
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
V ÚNORU 2009
významných životních jubileí.
95 let Vobr Václav
90 let Pígl Josef
Jarská Jiřina
85 let Červanková Miluše
Vagenknechtová Vlasta
80 let Urbanová Irena
Strnadová Eliška
Černý Jaroslava
Burešová Helena
Slapničková Božena
Přejeme jim hodně zdraví, radosti
a spokojenosti

VZPOMÍNKY
Dne 5. 1. 2009 jsme se rozloučili s naším milovaným
bratrem, strýčkem Jiřím Jelínkem. Rádi bychom poděkovali všem, kteří ho spolu s námi vyprovodili na poslední
cestě. Zvláště pak děkujeme paní farářce Daně Rotkovské
a farnímu sboru z Libčic za průvodní smuteční slovo
a hudební doprovod.
Naše díky patří i Pohřebnímu ústavu Jiřího Cibulky
z Kralup za citlivý přístup a spolehlivé služby.
Za celou rodinu neteř Dana Píšová
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo tě
znal, vzpomene, kdo tě měl rád, nezapomene. Dne 3. února 2009 by se dožila 100
let naše drahá maminka, babička a prababička paní Miloslava Houdková z Minic. Dne 7. února
uplyne 26 let od jejího úmrtí. Za tichou vzpomínku děkuje rodina Houdkova a Klímova

Sdružení rodáků a příznivců města
D

ovolujeme si vás pozvat 11. února do
muzea, na výroční členskou schůzi.
Je to schůze bilanční, kde se předkládají
členům zprávy o stavu členské základny,
hospodaření, o činnosti a akcích, které se
v roce 2008 podnikaly. Přihlíží se ke schválení návrhů tak, jak bylo členům předloženo
v „Programu sezony 2009“, na vánočním posezení. V úvahu se berou návrhy členů na
činnost, ale i kritika práce sdružení.
Pokud nemáte zaplaceny příspěvky, budete mít možnost.
Přátelé, neváhejte, výlet s námi by mohl
být jediným luxusem, který si budeme moci v tomto roce dovolit. Těšíme se na vaši
spolupráci. Zachovejte nám přízeň.

Doufám, že to nebude počasí, které
našemu setkání zabrání. Vždyť únor co
nevidět přivede březen, Matějskou pouť
a první jarní den a to je pěkná představa.
Vzpomínám, jak jsem jela s rodiči na Matějskou pouť v lehkých šatičkách a slaměném kloboučku s višničkami. Vzpomínám,
jak všechny děti byly ve vlaku v oknech,
aby se v Sedlci podívaly na maketu slona,
nevídanou atrakci. Ale vzpomínám též,
kdy na 1. máje byla ukrutná chumelenice,
kdy nebylo na krok vidět. Říkalo se tomu
tenkráte výkyvy počasí. Příroda si dovede
poradit, ale maketu slona do Sedlce vrátit
nedokáže. Bohužel!
B. Fabiánová

Městský klub důchodců
P

o vánočních a novoročních svátcích
jsme se opět sešli na našich pravidelných schůzkách. Byli jsme rádi, že se nás
tu setkalo tolik, jak bylo obvyklé v loňském
roce.
Zhodnotili jsme naší činnost v minulém
roce a rádi bychom poděkovali starostovi města panu Petru Holečkovi a odboru
školství a kultury za finanční příspěvky na
soutěž ručních prací, na některé kulturní
akce a zájezdy, jejichž cena byla pro některé důchodce opravdu vysoká.

Po chvilce zábavy jsme se pustili do plánování činností na rok 2009. Vybrali jsme
několik možností na naše výlety a předložili je členům MKD, aby si vybrali. V České
spořitelně vyměníme naší zimní výstavu
ručních prací za jarní. Naši členové se již
připravují i na výstavu v Lysé nad Labem
a někteří z nich připravují dárky pro přátele z Komárna.
V příštím zpravodaji se dozvíte, jaké výlety jsme si vybrali.
Členové MKD

5. února 2009 uplyne smutný rok od úmrtí mého
manžela pana Bohumila Alexandera. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Eva Alexanderová s rodinou
V únoru vzpomeneme smutné výročí úmrtí, kdy zemřel
syn Josef Šíma a v březnu jeho bratr Oldřich Šíma.
Kdo jste je znali, věnujte jim, prosím, tichou vzpomínku.
Maminka a bratr Milan
Dne 17. února tomu budou tři roky, co mě
navždy opustil můj milovaný a obětavý
manžel Oldřich Kokoška z Kralup
nad Vltavou.
Stále vzpomíná a nikdy nezapomene jeho žena Anna
Kokošková se svojí rodinou
27. února 2009 uplyne 5 let
ode dne, kdy zemřela má drahá manželka,
obětavá maminka, babička a prababička,
paní Jaroslava Kohoutová z Kralup n. Vlt.
Nikdy nezapomeneme.
Manžel Jaroslav a dcery Jaroslava a Dana s rodinami

14

www.mestok ralupy.cz

Členové Městského klubu důchodců

Omluva
V lednovém čísle jsme chybně uvedli jméno ve vzpomínce na pana Jaroslava Loužeckého. Chybně bylo uvedeno jméno Lovecký. Redakce se rodině omlouvá.

Pozvánky

Zvířata ve Dřeváku
K

ralupští chovatelé si dovolují
pozvat čtenáře na tradiční
zimní výstavu drobného zvířectva, která se uskuteční ve dnech
14. - 15. února. Vystaveno bude
800 domácích zvířat v rozmanité škále plemen, barevných či
kresebných rázů a v neposlední
řadě i druhů okrasného ptactva,
zejména papoušků. Akce se koná pod záštitou starosty města
pana Petra Holečka.
Nejpočetnější bude expozice
králíků, ve které můžete vidět
chlupáče velké s hmotností kolem 8 kg i když vždy nejpočetnější skupinou jsou plemena
střední velikosti s hmotností
4 až 5 kg. Dále budou následovat plemena malá a dokonce
i zakrslá o živé hmotnosti kolem l kg. O králíky na každé
výstavě je velký zájem, i z hlediska nákupu chovných zvířat

k dalšímu chovu. Přihlášen je
velký počet rychle rostoucích
plemen a tak poptávka by měla
být uspokojena. Uspokojeni by
měli být i milovníci zvířat, kteří
chtějí svůj domov obohatit o nějakého domácího mazlíčka.
Zajímavé budou i velké expozice pernatých zvířat, ke kterým
patří okrasný chov holubů. Prá-

vě u těch je nejvíce exteriérových zvláštností ve formě pernatých ozdob, nejen na hlavě,
těle, ale i nohách. Mají i odlišný
hlasový projev, různé způsoby
letu a podávají i mimořádné letové výkony.
Zastoupena bude hrabavá drůbež zakrslá, zdrobnělá
a zcela určitě velká, u které se
v převážné míře očekává nejvyšší užitkovost ve formě vajec
a masa. V této expozici se ná-

Králík vídeňský – šedý

33. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na prohlídku

Muzea Policie České republiky
Kdy? V sobotu 21. února 2009
Muzeum objektivně
dokumentuje a prezentuje
historii, vývoj a činnost
bezpečnostních sborů
na území bývalého
Československa od doby jeho
vzniku po současnost. Muzeum
Policie České republiky je
umístěno v areálu pražského
Karlova, který byl založen
roku 1350 českým králem
a pozdějším římským císařem
Karlem IV. pro augustiniánský
klášterní řád.
Odjezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin. Z Masarykova nádraží
půjdeme pěšky na Hlavní nádraží, odkud pojedeme metrem do stanice
I. P. Pavlova. Dále tramvají č. 6 nebo 56 do stanice Pod Karlovem nebo
pěšky ulicí Lublaňskou k Nuselskému mostu. Ostatní se mohou připojit
v 10 hodin před budovou Muzea Policie ČR.
Vstupné 30 Kč/ snížené vstupné 10 Kč.
Akci připravila: M. Vovsová

KZ

vštěvníci setkají i s hudráním
krocanů, kejháním hus, štěbetáním kachen a pronikavým hlasovým projevem perliček.
V oddělené expozici se představí okrasné ptactvo převážně australské fauny, které vždy
hýří neskutečnou barevností
například drobných amandin
a zejména papoušků různých
velikostí. Lákadlem pro nejmenší návštěvníky budou oblíbená
morčata a selský dvorek. Chybět
nebude video koutek s chovatelskou tematikou, bohatá tombola a zajištěno je i občerstvení.
Návštěvníky zaujme i panelová výzdoba. Přijďte se podívat,
vstupné činí jen 25,- Kč a děti
do 15 let neplatí.
Výstava se koná v kralupském
„Dřeváku“ v ulici Ke Koupališti,
v části Lobeček. Pro návštěvníky je otevřena v sobotu 14. února od 8 do 17 hodin a v neděli
15. února od 8 do 13 hodin.
Jiří Schőnfelder

PRANOSTIKA NA únor
02. únor – Na Hromnice zima s létem potkala se.
03. únor – Na sv. Blažeje slunce ještě nehřeje.
05. únor – Sv. Agáta bývá na sníh bohatá.
14. únor – Na sv. Valentina zamrzne i kolo od mlýna.
24. únor – Svatý Matěj láme vždy led, není-li ho, zmrzne hned.
Co nám radí příroda?
✱ Jestli se v únoru mušky mlely, z jara rády umírají včely.
✱ Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběžíš jistě v březnu ke kamnům.
✱ Leží-li v únoru kočka na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
✱ Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
✱ Na Hromnice husa po vodě – na Velikonoce po ledě.
✱ Na sv. Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje.
Začátkem března budou mít děti jarní prázdniny, spousta z nich se už teď těší na
hory. Proto by to chtělo pojistit si sníh a zimu únorovým venčením kočiček. Pěkně
je nechat alespoň párkrát se vyhřát na sluníčku, budou vám vděčné jak kočičky, tak
dětičky. 
L.P.

foto: m. ciniburk

Informace k registraci a zaplacení členských příspěvků:
Registraci do Občanského sdružení KPP je možno provést do
konce dubna na některé z nabízených vycházek vyplněním
registrační karty a zaplacením členského příspěvku 100 Kč.
Informace o akcích můžete získat na internetových stránkách:
http://kruhpratelprahy.euweb.cz/

15

KZ

Zajímavosti

Únorové svátky a obyčeje
Hromnice (2. únor) – Slaví se
přesně 40 dnů po narození Páně (25. prosince). Otevírají období roku, které vrcholí veselým
masopustem. Název je spjat se
strachem našich předků z hromů a blesků, lidé při bouřce
rozsvěcovali svíčky hromničky.
Církev tento svátek slaví jako
Uvedení Páně do chrámu. Ježíš
byl v tento den přinesen do jeruzalémského chrámu, aby ho
zasvětili Bohu a vykoupili z povinnosti kněžské služby, které
se podle zákonů měli podřídit
všichni prvorození synové. Zároveň Marie završila 40tidenní
očistu po porodu.
Lidové zvyky na Hromnice:
Lidé si nechali posvětit svíčky

a nechávali si je po celý rok.
V některých krajích bylo zakázáno na Hromnice šít, klít. Na
Chodsku se dokonce věřilo, že
kdo bude toho dne tancovat, do
roka zemře.
Masopust (období od Tří králů až do začátku postní doby
– Popeleční středa) – Hlavní
jsou poslední tři dny, které se
na Moravě označují jako fašank, fašinek nebo ostatky.
Mnozí badatelé spojují masopustní maškary s pohanskými
magickými obyčeji, při nichž
se používaly zvířecí kůže.
V poslední masopustní den
se chodili věřící vyzpovídat
ze svých hříchů. Vyvrcholením masopustu bylo tedy úte-

Zaniklé rozvodí Vltavy
a Labe v Kralupech?

P

odle odborné definice, rozvodí tvoří hranici mezi sousedícími povodími. Je to místo,
odkud obvykle odtékají vody do
dvou různých řek. Nejčastěji se
nachází na topografických vrcholech a horských hřbetech. Ty se
v našem nejbližším okolí sice nenachází, ale přesto zde jedno, sice
již z části zaniklé, rozvodí je.
Nachází se na katastru obcí
Chvatěruby a Kozomín. Jeho
„vrchol“ tvoří železniční vlečka do Aera Vodochody, v místě,
kde přetíná silnici III. tř. 00811
vedoucí z Kralup k dálnici D8.
Jedním vodním tokem tohoto
„rozvodí“ je potok Černávka. Ten
pramení na východním okraji Kozomína a pokračuje dále
přes Úžice, Netřebu a Chlumím
k Obříství. Cestou přibírá další
potoky – Odolenský, Jordán, Korycanský, Byškovický a poté se
pod jménem Chlumínský vlévá
severně od Obříství do Labe.
Druhou část tohoto dnes již
prakticky zaniklého „Vltavsko
– Labského“ rozvodí tvořil potůček nazývaný snad „Dunávka“.
To je zatím jeho jediné jméno,
které se mi podařilo zjistit. Možná někdo z čtenářů bude znát
i další název. Jeho prameniště
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leží přímo proti odbočce z výše
jmenované silnice do skladu kapalných plynů České rafinérské.
Zde v letech, kdy je více dešťových srážek, je možno vidět
těsně vedle silnice „mokřinu“.
V roce 2002 zde bylo dokonce
malé „jezírko“ v němž voda vydržela poměrně dlouhou dobu.
Dunávka tekla v minulosti zřejmě až do Vltavy. Na mapě „Vojenského (Františkova) mapování“
z let 1836-52 je na listě mapy: Čechy 0 7 I, její tok naznačen, ale
již tehdy neústil přímo do Vltavy.
Pozdější industrializace zdejší krajiny, hlavně pak vybudování železniční trati z Kralup do Neratovic,
její tok zcela přerušilo. Zbytky koryta se v krajině stále ještě rýsují
západně od silnice, jako tmavý
pruh lemovaný stromy a křovinami. Dnes, i když již jen výjimečně,
se koryto v délce několika set metrů zčásti naplní vodou.
O tom, že v minulosti bylo
vody v potůčku více, nepřímo
svědčí i pravěké památky nalezené v jeho okolí. Zlomky keramiky pocházející z několika
míst na okolních polích naznačují, že tento potok byl v minulosti stálým zdrojem vody.

www.mestok ralupy.cz

V. Fencl

rý, kdy se pořádaly průvody
maškar, nebo se hrály žákovské divadelní hry. Předtím se
vždy hodně jedlo a pilo (Tučný
čtvrtek) a tančilo (Taneční neděle). Poslední den po zábavě
se většinou pochovala basa, na
nosítkách se vynesla ven a pohřbila na znamení, že si na ní
v následujících týdnech nikdo
nezahraje. Masopust v dnešní
době připravují hlavně muzea
a skanzeny (např. Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, skanzen na Veselém kopci
u Hlinska, v Kouřimi), nebo
v horských obcích např. ve
Smržovce se pořádají lyžařské
soutěže v dobovém oblečení,
v Harrachově se od r. 1946 ko-

nají průvody masek na lyžích
v čele s Krakonošem.
Valentin (14. únor) – Sv. Valentin
byl pravděpodobně římský kněz
a lékař, který byl umučen ve
3. stol. za císaře Claudia II. Vypráví se o něm mnoho legend, že
vyléčil slepou dívku, do které se
zamiloval. Doporučoval prý ženatým mužům, aby nechodili do
války. Tajně prý oddával mladé
páry. Dnes je patronem zamilovaných. Tento svátek se asi vyvinul
ze svátku 15. února z tzv. luperkálií – svátek úrody nazvaný podle satyra jménem Lupercus (Pan)
– veselý bůžek s rohy a kopýtky,
syn boha Herma. Římané v tento
den hodně jedli, pili a také se milovali. Jedna lidová pověra k dobru: Dívka si vezme za manžela
toho chlapce, kterého 14. února
spatřila jako prvního.
L.P.

KZ
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SLAVÍME MASOPUST!
ÚTERÝ 24. ÚNORA 2009
15.00 – 15.45 sraz účastníků průvodu na
Sokolišti – minisoutěže pro děti, líčení masek dle přání
16.00 – 17.30 průvod masek městem za
doprovodu řízné dechovky – kolem Penny Marketu k DDM (zde od 13.00 ukázka
a prodej domácí zabíjačky Kohoutova uzenářství z Veltrus (dršťková polévka, černá
ovarová polévka, vepřové hody – zabijačkový guláš, ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, svařené víno atd.) zájemci z řad masopustního
průvodu zde dostanou zdarma teplý čaj. (I.
zastavení před budovou městského úřadu
– starosta města oficielně povolí průvod
a bude obdarován – II. zastavení před penzionem na Cukrovaru (pozdravení obyvatel

penzionu, vystoupení mažoretek, představení masek, tanec a pohoštění účastníků
průvodu) – pokračování průvodu přes lávku
ke kulturnímu domu Vltava – III. zastavení
– vystoupení mažoretek a dalších skupin
průvodu, (od 12.00 možnost zakoupení čerstvé zabíjačky Václava Šťastného, uzenáře
z Kralup), přesun účastníků na maškarní
karneval do sálu KD Vltava
17.30-19.30 maškarní karneval (vstupné: děti zdarma, dospělí 50,-Kč) ✱ tanec ✱
soutěže ✱ vystoupení tanečních kroužků
DDM, základních škol a mažoretek, ukončení masopustu).
CO NEJVÍCE MASEK VÍTÁNO!!!
Přijďte všichni, mladí i staří, oživíme tradice, pobavíme se a ještě si všichni pochutnáme na skvělé zabíjačce!!!

Přednáška pro milovníky hor!
V

úterý 10.2. 2009 od
18:00 hodin se uskuteční v místní Ametystové čajovně již druhé
„povídání o horách“.
Hostem bude legendární český horolezec
Ing. JOSEF NEŽERKA,
který mimo jiné zdolal
i Mount Everest. Tématem cestopisně dobrodružného večera bude:
„50 let lezení a přátelé
z hor.“ Předpokládaná

délka přednášky spojené s projekcí bude
cca 2,5 hodiny. Josef
Nežerka nepřednáší
příliš často, takže Kralupané máte jedinečnou příležitost setkání
s touto mimořádnou
osobností horolezectví.
Rezervace míst a další informace poskytne
Vladimír Vymětalík,
tel. 773 630 792, email:
ladahulka@seznam.cz.

Projekt 100 opět
v kině Vltava
Co je Projekt 100?
Projekt 100 je putovní přehlídka filmů ze
Zlatého fondu světové a domácí kinematografie a filmů, které moderním a progresivním způsobem přistupují k filmové
řeči. Projekce naprogramovaných filmů
proběhnou od února do května.
V letošním roce se již koná 15. ročník
a kino Vltava se opět začlenilo do vybraných kin po celé České republice, podporujících nekomerční kinematografii,
u které si můžete doplnit filmové vzdělání nebo prožít nevšední zážitky.
Jaké filmové lahůdky vás čekají?
Hned začátkem února 5.2., si rozhodně
nenechte ujít Něco z Alenky. První
celovečerní snímek scénáristy a režiséra
Jana Švankmajera inspirovaný pohádkou
Lewise Carrola Alenka v říši divů, je plný
hravé fantasie a nespoutané imaginace.
V pátek 27. března vás donutí k zamyšlení animovaná filmová adaptace Farma
zvířat podle stejnojmenné bajky George
Orwella o nebezpečí totalitních systémů.
7. květen si ve svých kalendářích poznamenejte výraznou barvou. Na plátno kina vtrhne 7 samurajů, nejklasičtější
z nejklasičtějších samurajských filmů,
který byl přímou inspirací pro o něco více známější 7 statečných.
Květen je měsícem lásky. A i ve filmu
Rekviem za sen láska je, avšak doprovázená závislostí na drogách. Není to
hezký, líbivý snímek (příjemný asi jako
mokvající absces), protože ani závislost
na omamných látkách není hezká a příjemná. 4.5. povinně preventivní návštěva
kina pro všechny koketující se závislostí.
A to nejlepší na konec. Poslední den, poslední neděle května roku 2009. Majstrštyk mistra filmové hrůzy Alfreda Hitchcocka, který dokázal odolat jak působení
času, tak i mnoha napodobitelům a pokračovatelům. 31. 5. bude PSYCHO!
Více na www.projekt100.cz
Vaše kino Vltava
Psycho
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Manželé Karsovi a M. Utrillo
Na kalendářích, knižních obálkách či
v tisku se občas objevují reprodukce
obrazu Maurice Utrilla, představujícího
rodný mlýn Jiřího Karse.

J

an Kars se narodil v Kralupech nad
Vltavou dne 2. května 1880 a prožil
tu většinu svého mládí. Umělecká studia absolvoval v Mnichově a poté žil se
svou chotí Norou převážně v Paříži. Často
se však vracel do Čech a vždycky přitom
navštívil své rodiště. Roku 1938 si manželé Karsovi zařídili byt i s ateliérem v Praze, kde chtěli trvale zůstat. Avšak užívali
ho pouze několik měsíců, neboť po okleštění Československa došlo v březnu 1939
k úplnému rozbití republiky a k vytvoření
hitlerovským Německem ovládaného Protektorátu.
Karsovům se tehdy podařil doslova na
poslední chvíli opětný odchod do Paříže.
Pražský byt ovšem nacisté zabavili a prodejem uměleckých děl pověřili starožitnictví
Jaroslava Hořejše. Jednalo se zhruba o 150
obrazů nejpřednějších současníků /Picasso,
Braque, Derain, Gris, Vlaminck, Maillo atd./,
získaných jako přátelské dary – a přibližně
o stejný počet vlastních Karsových děl.
Ani v Paříži však nemohli manželé Karsovi pro svůj židovský původ zůstat. Neboť
v září 1939 vypukla 2. sv. válka a po pádu
Francie se proto museli uchýlit do neobsazené části země. A když posléze Němci
zabrali veškeré francouzské území, zapojila se paní Nora do odboje a Jiří Kars utekl
do Švýcarska. Uštván zprávami o masovém
vyvražďování židů tam pak spáchal dne
5. 2. 1945 zdánlivě už zbytečnou, ale ze
svého hlediska zřejmě nevyhnutelnou, sebevraždu. Na samém prahu svobody – a rovněž jako oběť barbarského holocaustu…
Celoživotním přáním Jiřího Karse bylo,
aby byl pohřben ve své vlasti a z pozůstalosti aby byla v rodném městě vytvořena
umělecká galerie. Proto navštívila paní Karsová už v roce 1946 Prahu, aniž se jí však
podařilo pro složitost poválečných poměrů
cokoliv vyřešit. Podruhé proto přijela do
Prahy v červnu 1949.
Byl jsem tehdy vysokoškolským studentem a na žádost paní Karsové mne kralupský MěNV vybral, abych byl jejím pomocníkem při jednáních s nejrůznějšími
institucemi. Představovalo to mimořádně
atraktivní úkol. Paní Nora byla vzdělaná,
noblesní dáma, se kterou byla radost hovořit. Bydlela vedle Národního divadla u své
sestry, vdovy po generálu Mandausovi –

18

www.mestok ralupy.cz

a obě paní nejprve samy zařídily uložení
Karsových ostatků do rodinné hrobky na
vinohradském židovském hřbitově. Provedly to však jen s najatými dělníky a bez vědomí kanceláře, takže malíř není uveden
v knize pohřbených. Mohu však dosvědčit,
že pod mramorovým příkrovem, o který
město Kralupy od té doby pečuje, byl rytíř
Čestné legie Jiří Kars (jak je tam uvedeno)
opravdu pochován.
Po tomto obřadu se snažila paní Karsová
zjistit, kam se podělo oněch asi 300 obrazů z narychlo opuštěného bytu a ateliéru.
Pátrání bylo dosti složité a ukázalo, že díla
Karsových přátel byla za války beze zbytku
rozprodána. Z vlastní umělcovy tvorby mělo
však v obchodě J. Hořejše zbývat 54 pláten
a 9 náčrtníků s kresbami. Všechny tyto věci ale byly hned v roce 1945 jako židovský
majetek úředně obstaveny a když po únoru 1948 emigroval vlastník starožitnictví
do ciziny, propadl i tento zbytek Karsovy
pozůstalosti omylem státu. K nalezení však
nebyl, neboť k dovršení všeho byl počátkem
roku 1949 ve 3 bednách odcizen jedním ze
zaměstnanců mezitím znárodněného Hořejšova obchodu a zašantročen.
Jméno pachatele se však podařilo zjistit
až po návratu paní Nory do Francie. Ústně
ale předtím prohlásila a dodatečně i písemně potvrdila, že pokud jakákoliv Karsova
díla nalezneme, nebude požadovat jejich
převzetí, avšak svěří je do péče a po své
smrti do vlastnictví města Kralup.
A tak MěNV spolu ONV pověřil mne
a prof. St. Šturze, abychom se pokusili přimět zloděje obrazů k jejich vydání. Zajeli
jsme dodávkovým autem do ulice Na Štěpánce při dobovém okraji Prahy, kde po dosti

tvrdém střetnutí nám vystrašený majitel nevelkého domku bedny se vzácným zbytkem
Karsovy umělecké pozůstalosti předal.
Zavezli jsme je ihned do zasedací síně
okresu, srolovaná plátna byla rozbalena,
pořízen protokol a obrazy i kresby byly odevzdány do tehdejšího kralupského Okresního muzea na zámku v Nelahozevsi. Několikrát se potom sice změnilo jejich umístění
a veřejné vlastnictví, avšak rozhodujícím
zajisté je, že byly zachráněny, řádně zrestaurovány a jsou vystaveny na Kralupsku, ve
zdejším a velvarském muzeu, jak si to Jiří
Kars kdysi přál a přislíbil.
Ovšem nakonec lze ještě uvést, že i z obrazů Karsových přátel se přeci jen alespoň
jedno dílo zachovalo. Jde o nevelký, ale
skvostný kvaš od Maurice Utrilla, který
jej roku 1931 manželům Karsovým namaloval jako vánoční dárek podle fotografie
přítelova kralupského rodného mlýna. Kars
měl lidsky nešťastného, avšak umělecky geniálního a posléze zcela mimořádně oceňovaného Utrilla velice rád – a toto dílo
pak po celá léta vozil všude s sebou. Jako
jediný jej proto roku 1939 vzal z Prahy do
Paříže – a podobně jej později mívala u sebe i jeho choť.
Obrázek byl známý z časopiseckých ilustrací – při své pražské návštěvě mi paní Karsová řekla, že jej později Kralupům
rovněž věnuje. Protože jsem s ní občas
korespondoval (podobně jako prof. Šturz),
připomněl jsem jí na podzim 1964 na naléhání místních činitelů, co nejtaktněji tento
slib. A už v listopadu jsem byl vyrozuměn,
abych si na ministerstvu zahraničí vyzvedl z diplomatické pošty dvě Karsovy busty
a jakýsi balíček. Byl to Utrillův originál.
Nečekaně vřelé slavnostní převzetí celou
městskou radou se pak konalo dne 30. ledna
1965. Měl jsem z toho krásný pocit a chtěl
jsem o tom paní Noře ihned napsat.
Bohužel ovšem právě při návratu z onoho
zasedání jsem v poštovní schránce nalezl
obálku s francouzskou známkou. Obsahovala zprávu, že paní Karsová dne 20. ledna
1965 v Paříži zemřela. Bylo to načasováno
jak v nějakém špatném filmu…
Vysoce vyznamenaná hrdinka francouzského protiněmeckého boje, paní Nora Karsová opustila tento svět, když předtím ve
všech možnostech, které jí zbývaly, splnila
vůli svého manžela – velkého malíře Jiřího Karse.
Važme si však tohoto odkazu nejenom
pro jeho uměleckou hodnotu, nýbrž i jako
dokladu lidské ušlechtilosti a lásky.
Ing. Otakar Špecinger

Z kultury
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Pozvánka do Ria de Kralupy
Sokolské Šibřinky 2009 zamířily letos
vysoko i daleko - až na karneval do
Jižní Ameriky do brazilského Ria.
A protože se nám, milí čtenáři, podařilo
kontaktovat jednoho Kralupana přímého účastníka světově proslulého
KARNEVALU V RIU – zde jsou jeho
postřehy, dojmy a odpovědi.

V

kterém ročním období se karneval koná
a k jaké příležitosti se „Karneval v Riu“
odehrává?
V našem zimním období v měsíci únoru
a je to totéž co u nás svátky MASOPUSTU.
A po skončení karnevalu následuje, tak jako
u nás, 40ti denní půst před nejvýznamnějšími křesťanskými svátky – Velikonocemi.
Kolik dní trvá nejznámější karneval a jaký je
jeho průběh?
„Taneční rej nevídaného rozsahu začíná

v pátek a končí v úterý vždy před Popeleční
středou. V průběhu pěti dní se na hlavní
třídě v Riu de Janeiru vystřídá obrovské
množství tanečníků a tanečnic různých
škol brazilské SAMBY, samozřejmě nesmí
chybět početný hudební doprovod, alegorické vozy a sóloví tanečníci. Pro představu
jedna škola samby čítá 2.500 až 4.500 tančících. Tančí se po celé Brazílii, v jednotlivých oblastech a ti nejlepší tanečníci se
dostanou až do „extraligy“ na hlavní ulici
v Riu – „Sambodromo“, která je dlouhá necelé dva kilometry a je lemována tribunami
pro diváky a návštěvníky karnevalu. Zde se
střídají jednotlivé již zmíněné školy samby,
každá má vyhrazenu asi necelou hodinku
na protančení hlavní třídou. Nechybí zde
několikačlenná porota, hodnotící taneční
výkony jednotlivých škol samby.
Co byste doporučil hostům letošních
Šibřinek, jejichž
téma má hodně
společného
s karnevalem v Riu?
Nejlépe by bylo, zaletět si do Ria pro
kostýmy, které se
po skončení každého karnevalu buď
prodávají turistům,
nebo darují, ale
hlavně se už příští
rok nesmějí v průvodu objevit.
A rada pro ty
hosty plesu, kteří
jsou odkázáni na
domácí zdroje.

Jak se na ples vhodně a zároveň vtipně
obléknout?
Podle toho, co jsem viděl a zažil, se fantazii
meze nekladou. Kostým může být jakýkoliv,
hlavně pestrobarevný. Jen bych chtěl zdůraznit, že na karnevalu v Riu jsme viděli
sličné téměř neoděné tanečnice, ale těch
bylo jen pár. Ta většina tanečníků a tanečnic jsou lidé, které můžete potkat každý den
v Brazílii na ulici. Průměrný věk kolem 45
let, váhové kategorie vůbec nerozhodují.
V kostýmech tančí i starší dámy či pánové
– věk kolem 70 let není výjimkou. Takže
každý dle své povahy, odvahy a studu.
Děkuji za rozhovor Michaelovi R.
Více inspirace a fotografií na:
www.sokol.kralupy@seznam.cz

Gothic rock z povodí vltavy
V

kralupském regionu bylo
vždy velmi pestré hudební
podhoubí, ovšem ještě nikdy tu
neexistovala kapela, která by se
zabývala žánrem zvaným gothic rock. Melancholie, romantika, stinné stránky lidského
bytí, hororová atmosféra…, to
jsou všechno atributy, kterými se tato hudební odnož vyznačuje. Pravda, naše maličká
republika zrovna není poseta
podobnými kapelami či projekty, nicméně formace s kořeny v Kralupech nad Vltavou
se k tomuto žánru bez ostychu
hlásí.

Na svém štítu si hrdě nese název BRATRSTVO LUNY
a fakticky ji tvoří pouze dva
stálí členové. Jsou jimi Hrabě R. X. Thámo (dvorní textař
a srdce celého projektu) a Lord
Darkthep (autor veškeré hudby). Jejich vzájemná spolupráce je postavena na absolutním
souznění duší a vzájemné důvěře, jež je cítit také z debutové nahrávky „Gotická duše“
(2007). Průvodcem jim je vokalista Maestro Xpil. V budoucnu
však BRATSTVO LUNY počítá
s nejedním zajímavým hostem,
a to nejen pro studiové práce,

ale také pro koncertní činnost. Takovou
malou ukázkou může být dvou skladbový singl „Nomen Rosae“ („Jméno růže“),
který vyšel na sklonku minulého roku a obsahuje
dvě předělané skladby z debutu. Důvodem byla především
zkouška nové sestavy s „živými“ bicími a baskytarou, která
v současné době pracuje na legitimním CD s pracovním názvem „Faustovo zvolání“.
Pokud toužíte ještě po hlubším prožitku, navštivte domov-

ské stránky kapely, případně
další odkazy, které jsou uvedeny pod tímto článkem.
Aleš Levý, redaktor pořadu
Hard&Heavy na Rádiu Beat
Oficiální stránky kapely:
www.bratrstvoluny.com
Aktuální recenze singlu „Nomen
Rosae“ www.rumzine.com
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Pohádkové promítání v kině Vltava
Neděle 1. 3. od 16.30
Peklo s princeznou

(další projekce: 26. – 27. 2.
v 17.30, 28. 2 v 15.00 a 17.30,
2. – 4. 3. v 17.30)

KAŽDÝ (BEZ ROZDÍLU VĚKU I ROZMĚRU), KDO PŘIJDE
V KOSTÝMU PRINCE ČI PRINCEZNY, ČERTA ČI ČERTICE
NEBO KRÁLE, MÁ POLOVIČNÍ VSTUPNÉ 40,-Kč.
Přijďte se pobavit pohádkou i sami sebou.

Komediální pohádka o princezně,
která se nechtěla vdávat a královské
lsti, která vyvolala hněv samotného
Lucifera a rozpoutala peklo v pekle
i na zemi…
Co se stane, když si princezna Aneta nechce vzít prince Jeronýma a královskou lest s nepravými čerty prokoukne sám Lucifer?

Vaše kino Vltava

WORLDFILM 2009
14. – 15. 2. 2009, 19.00
1 den (so 14.1. nebo ne 15.1.): seniorské
50,-Kč, studentské 60,-Kč, běžné 70,-Kč
2 dny (permanentka): seniorské 80,-Kč,
studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč

Tvůrci nejúspěšnějšího televizního
cestopisného cyklu Na cestě přijdou
představit africkou zemi. Jeli byste hned
teď do prohřátých tropů ale s nejistými
životními podmínkami?

Filmová putovní přehlídka cestopisných a zeměpisných filmů WorldFilm,
2) projekce unikátního filmu TITAletos se koná již 8. ročník, doplněná o be- NIK…A POTOM NASTALO TICHO
sedy s členy expedic a tvůrci filmů, zaO ponoru k nejslavnějšímu vraku svěvítá i do kina Vltava v Kralupech nad ta. Měli byste odvahu několik hodin kleVltavou.
sat do hloubky více než tří kilometrů
V předsálí kina bude umístěna výstava pod hladinu?
Jakuba Žárského – Na jeden nádech - fotografie z Mistrovství světa teamů 2008
15. 2. 2009, 19.00
ve freedivingu, kde Češi získali
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Náplavy a Petra Horo hodnotné ceny s cestokého CUBA LIBRE
vatelskou tématikou.
Kdo neviděl neuvěří, kdo nezažil nepoVlastní promítání filmů
chopí. Film vznikal pět let během opakoproběhne z dvd projektoru:
vaných cest tvůrců na „perlu Karibiku“.
Jak se žije ve skanzenu komunismu? Co
je pravda a co se v Evropě už neříká…
14. 2. 2009, 19.00
1) projekce filmu V. Žána a J. Jindry z africké divočiny BURKINA FASO
Vaše kino Vltava
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www.mestok ralupy.cz

Bude svatba nebo válka? Bude legrace!
A spousta pravých a nepravých čertů,
kteří umí pěkně zkomplikovat situaci.
V 16.15 v předsálí kina proběhne
autogramiáda, 16.30 film uvedou jeho tvůrci a po skončení snímku se
můžete zúčastnit besedy s nimi.

Poděkování
partnerům festivalu
Hlavní pořadatel festivalu LU Společnost pro
rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. děkuje za
podporu a spolupráci: městu Kralupy nad Vltavou, společnostem: Optaglio s.r.o., Unilever ČR s.r.o., Česká rafinérská a.s., Nowaco
ČR, spol. s.r.o., Al-Namura s.r.o., Skateshop
s.r.o., Victor s.r.o. a dalším. Poděkování patří
celé řadě mediálních partnerů v čele s Rádiem 1 (91,9 FM) a Českým rozhlasem 3 (Vltava) a 4 (Wave). Blíže viz www.kralupy.cz/lu
FV

Povedený
Underground
Věrné příznivce si již dávno získal hudební, kralupský LU, který přilákal návštěvníky do kulturního domu KASS v Kralupech nad Vltavou již posedmé za sebou.
Tento ročník proběhl (stejně jako ten minulý) ve
dvou dnech. Festiválek byl otevřen již tradičně
hudebním vystoupením kralupského gymnázia
a pak následovala pestrobarevná přehlídka nejrůznějších hudebních seskupení. Návštěvník si
tak mohl užít opravdu širokého výběru. Právě
různorodost je hlavní devizou tohoto festivalu. Ale jistě netřeba popisu, jistě jste slyšeli na
vlastní uši. Že ne!? Tak rozhodně příští rok!
-bokFotogalerii a více informací najdete
na festivalových stránkách www.kralupy.cz/lu

KZ

Program kina
Kino Vltava Kralupy – ÚNOR 2009
Náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,
tel. 315 726 101

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
Sobík Niko
1. 2. ne
17.30  
Nico – Lentäjän poika, Fin/Dán/Něm/Ir, 75 min., D, 80,-Kč
Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobovi Nikovi, který nikdy nepoznal svého otce,
ale i tak je přesvědčený, že se jedná o jednoho ze
slavné Santovy sobí letky. Nikdo mu sice kromě mámy nevěří, ale paličatý sobík i tak vyráží na dlouhou
cestu, na jejímž konci by mělo být shledání s taťkou...
Den, kdy se zastavila Země
1. 2. ne, 2. – 4. po-st 
20.00
The day the Earth stood still, USA, 102 min., ŠÚ, 12,
T, 90,-Kč
Akční scifi velkofilm o mimozemšťanu Klaatuovi (Keanu Reeves) a jeho obřím robotovi, kteří přicestují
na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho
organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších
obětí. Otázkou ovšem je, zda o to stojí.
Něco z Alenky - Projekt 100
5. čt
ČSSR, 85 min., 60,-Kč

20.00  

Celovečerní animovaná fantazie režiséra Jana
Švankmajera se surrealistickými prvky inspirovaná
pohádkou Lewise Carrola Alenka v říši divů (obdobný zážitek lze získat konzumací nejmenovaných hub).
Kdopak by se vlka bál
6. – 8. pá-ne 
ČR, 93 min., 80,-Kč

17.30

Konečně film o lásce, který můžete vidět s dětmi
Pohádka pro děti, romance pro dospělé a příběh
o Červené Karkulce. To vše viděno pohledem šestileté holčičky. Rodinný film, jaký tu dlouho nebyl.
Austrálie
6. – 9. pá-po 
Australia, USA, 165 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

20.00

Epické milostné drama o osudech britské aristokratky (Nicole Kidmanová), která se na konci 30. let minulého století vydává do Austrálie převzít po manželovi bankrotující ranč.

WORLDFILM 2009
14. – 15. so-ne 
19.00  
1 den (so 14. 1. nebo ne 15. 1.):
seniorské 50,-Kč, studentské 60,- Kč, běžné 70,-Kč
2 dny (permanentka): seniorské 80,-Kč,
studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč
Přehlídka cestopisných a zeměpisných filmů.
DVD projekce filmů, besedy s členy expedic a tvůrci
filmů, výstava fotografií Podmořský svět + Na jeden
nádech, soutěž o hodnotné ceny s cestopisnou tématikou... Afrika, Titanik, Severní pól, Kuba
Sněženky a machři po 25 letech
16. – 18. po-st
ČR, 104 min., 80,-Kč

20.00

Česká RAPublika
19. čt 
ČR, 87 min., 15, 80,-Kč

20.00  

Víte, co je to rap? Jaká má pravidla? Co to znamená skrečovat? Na to vám odpoví lehce inscenovaný
dokument Česká RAPublika o několika výrazných
osobnostech tuzemské hip hopové scény jako je Orion z kapely PSH, dvojice James Cole a Hugo Toxxx
ze skupiny Supercroo, Indy a Wich.
Lovecká sezóna 2
20. – 22. pá-ne  
Open season, USA, 76 min., D, 80,-Kč

17.30

Dobrácký medvěd grizzly Boog a potrhlý jelen Elliot
osvobozují v pokračování úspěšné animované komedie jezevčíka Buřtíka ze zajetí jeho lidské majitelky.

20.00  

Slyšíš hudbu, cítíš rytmus… Hudebně-taneční film
o tom, že i sny se mohou uskutečnit, když člověk
opravdu chce.
Jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám
12. – 13. čt-pá 
20.00  
How to lose friends and alienate people, VB, 109
min., 12, T, 80,-Kč

20. – 22. pá-ne  
USA, 104 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Zakončením dvoudílné gangsterské ságy o Jacquesi
Mesrinovi, největším francouzském zločinci všech dob.
Valčík s Bašírem
25. st 
20.00
Waltz With Bashir, Izrael/Něm./Fr., 87 min., 15, 70,-Kč
Zlatým globem oceněný, na Zlatou palmu v Cannes
08 a Oscara 08 za nejlepší neanglicky mluvený film
nominovaný animovaný Valčík s Bašírem nabízí netradiční pohled na nedávné dějiny Blízkého východu.
Peklo s princeznou
26. – 27. čt-pá 
28. so
ČR, 95 min., 80,-Kč

17.30
15.00, 17.30

Nová česká pohádka o tom, co se stane, když má
hodný král starosti a tvrdohlavá princezna Aneta si
nechce vzít nešikovného prince Jeronýma. Bude válka
nebo svatba? Kdepak... Z pekla peklo, v Pekle pomsta
a na zemi pěkná mela... Ale hlavně spousta legrace!
Po přečtení spalte

Pokračování jedné z nejlepších studentských komedií
znovu svádí dohromady prof. Kardu, nezkrotného Vikiho
Cabadaje, půvabnou Mariku a další na stejnou horskou
chatu. Scénář opět napsali Radek John a Ivo Pelant.

Yes Man

Dokaž to!
10. – 11. út-st 
Make it happen, USA, 90 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Velmi britská komedie o redaktorovi bulvárního plátku Post Modern Review, který jednoho dne dostane
nabídku psát pro ještě bulvárnější deník Sharps, kde
se mu naskytne příležitost ještě více se prohrabovat
soukromým životem celebrit.

20.00

One man comedy show Jima Carreyho o muži, jenž
se rozhodne změnit svůj dosavadní život tak, že na
všechno, co mu přijde do cesty, začne říkat „ANO“.
Veřejný nepřítel č.1: Epilog
23. – 24. po-út  20.00
Mesrine: L‘ennemi public n° 1, Fr/It/Kanada, 130
min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

26. – 27. čt-pá 
20.00
Burn after reading, USA/VB, 96 min., 15, T, 80,-Kč
Inteligence je relativní.
Černá špionážní komedie o memoárech exagenta CIA
(John Malkovich), po nichž pasou úplně všichni (Brat
Pitt, George Clooney, Tilda Swintonová, Frances McDormandová...). Scénář a režie – Joel a Ethan Coenovi.
Výměna
28. so, 1.3. ne
Changeling, USA, 142 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

20.00

Na motivy skutečné události z přelomu 20. a 30. let
minulého století vypráví Clint Eastwood retro příběh
ženy, které se po zmizení jejího syna policie snažila
vnutit úplně cizí dítě...
Peklo s princeznou
1. 3. ne
16.30
16.15........................ autogramiáda
16.30....................... pohádku zahájí tvůrci filmu
18.15........................ beseda s diváky
40,-Kč pro všechny, kteří přijdou v úplných kostýmech princů, princezen, králů, čertů a čertic
80,-Kč pro diváky bez kostýmů
2. – 4. po-st
17.30	Peklo s princeznou
Vysvětlivky:
15............mládeži do 15 let nepřístupno
12............mládeži do 12 let nepřístupno
T.............české titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2009: Cinka Panna, Kamarádova holka, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Líbáš jako Bůh, Cesta
na Měsíc 3D, Underworld 3: Vzpoura Lycanů, CHe Guevara – Revoluce, Příběh o Zoufálkovi, Farma zvířat – Projekt 100, Veni, Vidi, Vici
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Kulturní dům Vltava

KD Vltava Kralupy – program na ÚNOR 2009
Náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30
neděle 1., 8., 15., 22.

čtvrtek 19. v 16.30 a 17.30 malý sál

POKRAČOVACÍ TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ –

v 17.00
ve 20.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský. 30,-

POHÁDKA O HONZOVI, PRINCEZNĚ A KOCOURKOVI
Na motivy francouzské pohádky se rozvíjí veselý příběh malého kocourka a Honzy, kteří
přemohou zlou ježibabu a čaroděje a vysvobodí zakletou princeznu.
30,Účinkuje divadlo Hračka Praha.

pondělí 2.,9.,16.,23. malý sál KD Vltava
DĚTSKÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO 
– nově otevřeno!
v 16.00
pro děti od 4 do 10 let. Vyučuje taneční mistr
Kurzovné 300,-/měsíc
Tomáš Mikulský. 
úterý 3. – pátek 6.
NEGATIVNÍ JEVY MĚSTA OČIMA DĚTÍ 
Výstava na malém sále. Otevřeno v pracovní
době KaSS.
sobota 7. v 15.00
PLECHA A NEPLECHA JDOU DO SVĚTA
Hlídači pohádek Plecha a Neplecha provedou
děti v tomto komponovaném hudebním pořadu různými světadíly. Dětem, ale i rodičům
zábavnou formou poodhalí kulturu a historii
některých národů a přiblíží i přírodní krásy
naší planety. Nechte se zapojit do děje i se
svými dětmi. Představení je určeno pro děti
od 3 do 10 let.
50,-

úterý 24. 15.00-19.00
SLAVÍME MASOPUST !
● shromáždění maškarního průvodu na Sokolišti, soutěže pro děti
● maškarní průvod městem se zastavením
před MěÚ – obdarování starosty a u penzionu
na Cukrovaru – tanec a pohoštění účastníků
průvodu ● zastavení před budovou KD Vltava
– zabíjačka ● maškarní masopustní karneval
pro rodiče a děti v sále KD Vltava
Přijďte společně s námi oslavit maškarní masopustní úterý!
vstupné na karneval:
děti zdarma, dospělí 50,-

Plesová sezóna
v KD Vltava :
pátek 6.2.
Ples MERO, a.s.
pátek 13.2. Maturitní ples Dvořákova
gymnázia Kralupy n. Vlt.- 4.A
sobota 14.2. Maturitní ples gymnázia Mělník
pátek 20.2. Rybářský ples
pátek 27.2. Maturitní ples SPŠ Odolena Voda
sobota 28.2. Sokolské šibřinky
pátek 20.3. Ples Čechie
sobota 21.3. Šibřinky ASPV

čtvrtek 12. v 19.30
JOSEF FOUSEK v pořadu
NEMÁM ČAS LHÁT
Koncert známého písničkáře jistě potěší
120,všechny jeho příznivce.

středa 18. v 19.30
TANČÍRNA
Oblíbené taneční večery pro všechny, co rádi
tančí jsou opět zde. Slovem provází a dobré rady dává taneční mistr Tomáš Mikulský.
60,-/100,- pár
(další 4. 3.) 
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vrzení, že dostat dospělé muže na
taneční kurzy, je pro jejich „drahé
polovičky“ úkol přímo nadlidský, v Kralupech neplatí. Nebudete věřit, ale v neděli 11. ledna se ve 20 hodin v KaSS
Vltava sešly poprvé páry tancechtivých
dospělých. Na parketu se předvedlo najednou při prvním naučeném tanci (walzu) neuvěřitelných 45 párů. Parket sálu
byl tedy plně obsazený. Odbornou radou byl nápomocen taneční mistr Tomáš Mikulský z Roudnice, který vede
v Kralupech základní a pokračovací kurzy. Počet zájemců o tanec v Kralupech
neustále roste. Letos je to však zcela
rekordní účast. Na parketu byly vidět
i rodinné tandemy - rodiče a jejich děti
s partnery. 
J. Herain

TO BYL TEDY SILVESTR! – komedie ze
současnosti

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍCH TANEČNÍCH 
KURZŮ – PODZIM 2009
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský.
Kurzovné: 1.800,-Kč/osobu. Garde 350,-Kč.

NOVÝ ZÉLAND NA KOLE I PĚŠKY 
O dvouměsíčním pěším a cyklistickém putování po obou hlavních novozélandských ostrovech přijede vyprávět cestovatel a autor
knih Kavkaz 2001 a Aotearoa Karel Stýblo
z Havlíčkova Brodu.
50,Doplněno promítáním fotografií.

T

středa 25. v 19.30

pondělí 9.

úterý 17. v 18.00 malý sál

Parket Vltavy
praskal ve švech

Zdánlivě banální záminka společného očekávání příchodu nového roku obrátí všem
zúčastněným životy naruby a trochu šokující
závěr nám napoví, že ta největší překvapení nám dokáže přichystat pouze jediný autor
– náš vlastní život.
Účinkují herci div. společnosti HÁTA Ivana
Andrlová/ Mahulena Bočanová, Zbyšek
Pantůček/ Martin Zounar, Adéla Gondíková/ Veronika Jeníková/ Olga Želenská,
Lucie Zedníčková/ Jana Zenáhlíková, Jana Birgusová/ Kristýna Jetenská/ Hana
Kusnjerová, Michal Hruška/ Filip Tomsa,
Marcela Nohýnková/ Jana Šulcová
Režie: Milan Schejbal
190,- 170,-

Loutkový soubor Rolnička
dne 18. 2. 2009 od 16:30 hodin
uvede pohádku „ČERVENÁ 
KARKULKA“; režie: Zd. Hrazděrová

Připravujeme na březen:
3
18.
		
24.
31.

Rangers band a Petra Černocká
Koncert Komorního orchestru
Dvořákova kraje
Kamelot
Eva Holubová, Bohumil Klepl – talk show

Anketa KaSS

KZ

Anketa o kultuře v Kralupech
M

ilí Kralupáci i vy ostatní, kteří pravidelně či občas navštěvujete v KaSS Vltava filmová nebo divadelní představení,
koncerty klasické i populární hudby, kurzy tance či některé z přednášek. Oslovujeme vás touto anketou, protože
chceme zkvalitnit pořádané akce v kině i v kulturním domě. Zajímá nás váš názor a vy nyní máte příležitost ovlivnit
kulturní nabídku ve vašem městě.
Pro 20 vylosovaných účastníků ankety máme připravené volné vstupenky na koncerty, divadelní či filmová představení, dle vlastního výběru. Pokud se chcete zúčastnit losování, vyplňte prosím následující údaje:
Jméno a příjmení:.................................................................................................................................................................
Bydliště: ..............................................................................................................................................................................
Kontaktní telefon popř. e-mailová adresa:...........................................................................................................................
Anketu zašlete:
faxem: 315 723 664 nebo e-mailem: reditel.kass@kralupy.cz, nebo poštou: KaSS, Nám. J.Seiferta 706, Kralupy
nad Vltavou, 278 01 případně ji odevzdejte do připravených schránek s nápisem ANKETA KASS v kanceláři a prostorách KaSS, v Infocentru v budově Městského úřadu či v budově Městského muzea.
za váš názor děkuje
Martin ODVODY, ředitel KaSS Kralupy

Jste spokojeni s výběrem filmů? (známkujte jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší):.......................................
Uvítali byste v kině provoz malého občerstvení s možností konzumace v sále?

ANO x NE



✔):
Začátky rodinných filmů mi nejvíce vyhovují v (označte i více možností ❏
všední dny.... 15:00 ❏

15:30 ❏

16:00 ❏

16:30 ❏

17:00 ❏

17:30 ❏

víkendy......... 15:00 ❏

15:30 ❏

16:00 ❏

16:30 ❏

17:00 ❏

17:30 ❏

Máte zájem o promítání dětských představení pro nejmenší diváky 3-6 let (např. večerníčky) v trvání
přibližně 45 minut? (zakroužkujte):

NE
ANO

- víkendy:
dopoledne
x
odpoledne
							
- jindy (uveďte kdy):................................................................................................................
Ovlivnilo by vás v rozhodnutí návštěvy kina zvýhodněné vstupné jako např. studentské, rodinné, pro
seniory, věrnostní apod.? (zakroužkujte):



ANO x NE
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Anketa KaSS
1.Program:
Jak hodnotíte programovou nabídku Kulturního domu?
(známkujte jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)
❍ dětské pořady___ ❍ koncerty: rockové___ popové___ folkové___
vážné hudby___ ostatní___
❍ divadelní představení___ ❍ plesy a taneční zábavy___ ❍ taneční
a jiné výuky tance___ ❍ přednášky___ ❍ výstavy___
❍ ostatní akce (vypište a oznámkujte)

Jaký typ kulturní akce vám v nabídce programu chybí? Vystoupení jakého umělce či interpreta byste chtěli vidět?

2. Služby:
Jak jste spokojeni s kvalitou námi nabízených služeb?
(známkujte jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší)
❍ šatna___ ❍ občerstvení___ ❍ pořadatelská služba___ ❍ toalety___
Vaše další připomínky ke službám? Co bychom měli zlepšit?

Jak na vás působí prostředí kulturního domu?
		
Uvítali byste možnost zasílání měsíčního programu mailem? (zakroužkujte): 

ANO x NE

3. PROPAGACE AKCÍ:

✔)
Jak jste informování o námi pořádaných akcích? (označte jednu možnost ❏
– vím o všech akcích včas a vím, kde je hledat ❏
– občas si nějaké akce či pořadu všimnu ❏
– o akcích či pořadech se dozvídám pozdě, nevím kde informace získat ❏
– je problém se o některých akcích vůbec dozvědět ❏
✔)
Kde získáváte informace o akcích? (označte i více možností ❏
– z Kralupského zpravodaje ❏
– z webových stránek (www.kass.kralupy.cz) ❏
– z plakátů na výlepových plochách ❏
– z poutačů před Kulturním domem ❏
– řeknou mi o tom známí ❏
– v případě, že jinak, napište jak ❏
Váš věk?: do 20let ❏

20-30 let ❏

INZERCE

Kulturní
a společenské středisko
v Kralupech n. Vlt.
nabízí do pronájmu kiosek
v prostoru foyeru KD Vltava.
Zájemci se mohou hlásit
na e-mailové adrese:
reditel.kass@kralupy.cz
do 15. února 2009.
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30-40 let ❏

40-50 let ❏

50-60 let ❏

60 a více ❏

POZVÁNKA
Zveme Vás na koncert skupiny MAI’S CREW
do kralupské GALERIE VK37, Purkyňovo náměstí 228 (Lobeč),
ve čtvrtek 5. 2. 2009 od 19.30 hodin.
Zazní soulové hity ze 60. – 70. let.
Janis Joplin, Dusty Spiringfield, Bill Withers, Bob Marley, Aretha Franklin
Viz také náš inzerát ve Zpravodaji.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2008.

Městské muzeum

KZ

Městské muzeum – program na ÚNOR 2009
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Řemesla našich předků I. aneb
„Putování za klubíčkem a Velikonocemi“
čtvrtek - 19. únor až sobota - 11.duben 2009
originální rukodělné dílny nejen pro školy základní i střední

V

ýstava s výukovým programem pro
různé typy škol, ale i pro jednotlivce,
přibližuje zpracování rostlinných vláken
(len, bavlna,konopí); zajímavé techniky bez
tkalcovského stavu – hřebenové stávky, karetky, „hrábě“, síťování a jiná překvapení
pro malé i velké. Postup výroby živočišného vlákna - z ovčí vlny - je znázorněn
od získávání, přes soukání upředení, až
po počesaní. Děti si při programu připraví
materiál na kramplích a dále poznají, jaké
to je - stát se pohádkovou přadlenou s vřetánkem a kolovrátkem.
Ovčí vlna zaujme malé i velké návštěvníky natolik, že každý si vytvoří šperk či
ozdobu nejen velikonoční. Předtkalcovské
dovednosti návštěvníky povedou ke zhotovení šňůr, tkanic, pásků či malých ručně
tkaných koberečků.
Přijďte s vašimi dětmi, žáky a třeba i sami vyzkoušet si téměř zapomenutá řemesla našich předků. To vše Vás čeká v našem muzeu spolu s tradičními svátky jara
– Velikonocemi. „Putování za klubíčkem“
je krátkodobou akcí, jež vznikla za spolupráce s autorkou několikadílného projektu

Jitkou Rosickou. Je určena všem věkovým
kategoriím žáků ZŠ i Praktickým školám.
Na své si přijdou také studenti středních
škol. Srdečně zveme i širokou veřejnost, rodiny s dětmi, příznivce muzea i jednotlivé
návštěvníky.
TERMÍNY DÍLEN PRO ŠKOLNÍ SKUPINY:
úterky: 24.2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4.
čtvrtky: 26.2., 5.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4.
časový harmonogram: 1. skupina 08.15-10.00
2. skupina 10.00-11.45
3. skupina 13.00-14.45
Rukodělná dílna pro 1 skupinu je připravena maximálně pro 25 osob.
Skupinu je nutné předem objednat na telefonu:
315 723 035, podrobnosti na:
www.sweb.cz/muzeum.kralupy (kolonka PRO ŠKOLY)
VÍKEND PRO RODINY S DĚTMI 
A ŠIROKOU VEŘEJNOST
se uskuteční v sobotu 21.3. a neděli 22.3. od 13.00
do 17.00 hodin.
Vstupné na výstavu s dílnami: 30,-Kč - děti, studenti,
senioři, 50,-Kč – dospělí; zdarma-pedag. doprovod

Jaké další výstavy v muzeu najdete?
STÁLÉ EXPOZICE:
Archeologie Kralupska s pravěkou dílnou
Galerie malíře Georga Karse
Historie (středověk, novověk, 1. a 2. sv. válka), připravujeme obnovení a modernizaci
této expozice; otevření = červen 2009 při
III. Muzejní noci)
Pamětní síň Jaroslava Seiferta (nově otevřena v září 2008)

CELOROČNĚ - ŠKOLNÍ PROJEKTY:
1/ „Pojďte s námi do pravěku“ (výukový
projekt vhodný pro 3.-9. třídu ZŠ, primu
a 1. roč. SŠ
2/ „Seifertova poezie hrou“ – projekt o životě a díle básníka – pro skupiny návštěvníků (od září 2009 bude rozšířen o moderní

PL (pracovní listy) pro různé věkové kategorie žáků a studentů ZŠ a SŠ)
Vhodné pro tyto vyučovací předměty a jejich propojení v rámci RVP:
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, DĚJEPIS, ZEMĚPIS, PŘÍRODOPIS, VÝTVARNÁ,
HUDEBNÍ A DRAMATICKÁ VÝCHOVA,
SPOLEČENSKÉ VĚDY.
Více informací na:
www.sweb.cz/muzeum.kralupy
telefon: 315 723 035,
Prosíme, návštěvu tříd a skupin hlaste
předem. Děkujeme.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.
VAŠI MUZEJNÍCI.

do 25.1.
trvá výstava VÍNO A VINAŘI
19. 2. - 11.4.
ŘEMESLA NAŠICH PŘEDKŮ I.
aneb
PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM A VELIKONOCEMI - výstava s dílnami
30. 4.
OBRAZY MARTINA FRINDA
4. 6.
III. MUZEJNÍ NOC + HISTORIE KRALUPSKA
25. 6.
OBRAZY Z DOLNÍHO POVLTAVÍ + výstava
„ČERNÍ BARONI“
Pravda o vojenských táborech nucených prací - PTP
10.9.
SONETY Luboše Tesaře
+ zahájení projektu pro mládež – SEIFERTOVA POEZIE HROU
12.9. - 24.9.
EXPERIMENTÁLNÍ PRAVĚKÉ DÍLNY II.
18.9. - 20.9.
XIV. ROČNÍK FESTIVALU POEZIE
A PŘEDNESU SEIFERTOVY KRALUPY
8.10.
KRALUPY PRO JAROSLAVA SEIFERTA
slavnostní večer komponované hudby a veršů
k udělení NC
16.10.
EGYPT VE FOTOGRAFIÍCH
manželů Honsových
12. 11.
20 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 1989
- podvečer pro školy a veřejnost
10.12.
OBRAZY MARIE ZÁSTĚROVÉ - výstava s dílnami pro školy vedené současnými výtvarníky
Změna programu vyhrazena
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Školy

ZŠ komenského

Sedmero krkavců v ZŠ Komenského
V

polovině ledna měli žáci naší
školy možnost spolupracovat
s občanským sdružením Ornita
při programu Sedmero krkavců.
Co se skrývá za tímto známým
názvem? Jedná se o projekt, který má děti seznámit s jednotlivými zástupci ptáků krkavcovitých
– krkavcem velkým, kavkou obecnou, havranem polním, sojkou
obecnou, strakou obecnou, vránou černou, vránou šedou a ořešníkem kropenatým. Po úvodním
slovu, kdy byli dětem představeni
zástupci všech osmi druhů krkavcovitých ptáků žijících na našem
území, dostal prostor krkavec Jack, 22 letý samec. Svou inteligencí a šikovností si
okamžitě získal náležitou pozornost všech
přítomných. Jeho chovatel Viktor Čahoj žákům ukázal jakým způsobem s krkavcem
pracuje, prozradil v kolika známých českých filmech získal roli (například seriál
Rumburak, nebo filmová pohádka Rumprcimprcampr) a že krkavci se dožívají až
80 let. Pak předvedl s Jackem několik ukázek, při kterých se žáci mohli přesvědčit,
že krkavec dokáže rozpoznat barvy, vyndat z malé PET lahve svůj oblíbený kou-

sek piškotu nebo se k němu dostat i přes
překážku půlmetrového provázku. Další
na řadu přišla vrána šedá Kačka – také
filmová hvězda. I ona žákům předvedla,
co umí. Následovala znalostní soutěž, při
které žáci v pěti skupinách plnili různé
úkoly. Celý program vždy zakončovala poznávačka vycpaných exemplářů.
Po skončení programu jsme požádali
lektorku sdružení Ornita Alžbětu Černou
o zodpovězení několika otázek.
Proč a za jakých okolností tento projekt pro
žáky škol vznikl?

Otevření horolezecké stěny
Z
Š Komenského se dočkala slavnostního
otevření horolezecké stěny. Na
počest otevření
sportoviště přestřihl pásku starosta města Petr
Holeček a Dagmar Nohýnková
z Krajského úřadu Středočeského kraje. Po otevření sportovního
miniareálu předvedl ukázkový
výstup pan učitel
Vojtěch Dostál.
Od měsíce března bude stěna
sloužit nejen žákům školy, ale
i občanům města
a blízkého okolí.
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Cílem našeho povídání je vzbudit
v dětech zájem o ornitologii a o přírodu obecně. Čeleď krkavcovitých je
jednou z vhodných skupin pro ekopedagogické využití. Děti se s jejími
zástupci mohou velice často setkat
právě ve městech a dají se od sebe
jednoduše rozeznat. Další výhodou
je jejich inteligence a vycvičitelnost
a s tím i spojená atraktivita.
Jak byste zhodnotila spolupráci
se žáky naší školy?
S žáky se spolupracovalo velice
dobře. Jejich opravdový zájem se
ale ukáže až časem, třeba při zapojení do soutěže, která je s tímto
projektem spojena.
Jaké úkoly žáci během skupinové práce
plnili?
Žáci měli u každého ptáka vybrat správná tvrzení. Ta se týkala velikosti a vzhledu
ptáka a jeho hnízdního prostředí. Tím si
soutěživou formou mohli zopakovat nabyté znalosti a zároveň se vystřídat u všech
klecí. Hádanka: Jsem celý černý. Jsem největší ze všech krkavcovitých ptáků. Často
hnízdím ve skalách. Kdo jsem?
Děkujeme za velmi nevšední a poutavý
zážitek i za krátký rozhovor.
-šaf-

Zápis do MŠ U Jeslí +
oddělení jeslí a MŠ Třebízského
se bude konat v budově MŠ U Jeslí dne 23.2.2009
od 13.00 - 16.00 hodin.
Zápis do MŠ E. Beneše a MŠ J. Holuba
se bude konat dne 23.2. – 27.2.2009
od 8.00 – 14.00 hodin.
INZERCE

pasáž u kostela, Jungmanova ul.75
pondělí –pátek 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.00

návrhy + dodávky + montáže kuchyní
na: www.nabytek-kuchyne.wgz.cz
Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení .
i čalounění.
Nábytek do celého bytu z masivního smrku, buku a dubu firmy GAZEL
Jelínek, ROALHOLZ, Domestav
MATRACE již od 1 500,- Kč, KUCHYŇ 1,95m JIŽ ZA 10 900,- vč.
DPH A DOPRAVY
ZDRAVOTNÍ matrace, vestavné skříně, proutěné zboží
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Školy
ZŠ REVOLUČNÍ

Janáček a Česká filharmonie
I

když naši mladí nosí ve svých sluchátkách hudbu popovou, rockovou, r´n´b,
reggae, ska, punk, hip hop…, byli překvapeni Leošem Janáčkem a jeho Symfonietou. Při poslechu prvních taktů znějících
jako „třesk vítězných trubek“ si většina
z nás řekne: Kde já jsem to slyšel? Odkud
to znám? Věděli jste, že se v této symfonii
odráží Janáčkova radost ze vzniku a fungování samostatného Československa? Proto ji
známe z každoročního slavnostního shromáždění z Vladislavského
sálu na Pražském hradě,
která provází příchod pana prezidenta v den státního svátku 28. října.
Naše škola se každoročně
účastní několika koncertů
České filharmonie, a proto
také třídy 6.A a 6.B nebyly
výjimkou. Jelikož děti moc
s rodiči za kulturou tohoto
druhu nevyráží, byli velice
překvapeni krásným interiérem pražského Rudolfina,
slavnostní náladou, výtvarnou výstavou prací žáků
v předsálí, koncertním sálem, prací dirigenta a všech
filharmoniků. I když Janáček patří mezi těžší poslu-

chačská díla, naši žáci vyplňovali do svých
pracovních listů k danému koncertu své
prožitky, např. K jaké příležitosti by se hodila tato hudba? napsali: k hledání, k útěku,
k oslavě krále, k boji, k rytířskému souboji,
k pochodu na Čínské zdi,….; dále výčet výrazných slyšených nástrojů, své představy
a nápadité pojmenování poslední věty.
Ke každé veřejné generálce je vyhlášena
soutěž pro školy, a proto jsme neváhali zaslat nejlepší práce spolu s vytvořenou kolá-

ží, jak si výtvarně Symfonietu představujeme a také s výtvarným dílkem z moduritu.
Několika žákům z dřívějška se podařilo vyhrát originální nahrávky ČF na CD (nebo
lístky na koncerty) či prohlídku Rudolfina
i s výkladem. Totéž přeji i těmto novým
zúčastněným!
Mgr.Blanka Šebestová

„Pusťte děti z kopce“
Od 10. – 17. 1. jsme my 7.A a 7.B byli
na lyžařském výcviku v Pasekách nad Jizerou.
Učitelé nás rozdělili do tří
družstev podle lyžařského
umění. Zvykali jsme si na
sníh a mráz a na dřinu zvednout se a postavit se znovu
na lyže.
Společně jsme si užili
spoustu legrace. Škoda, že
jsme se museli po skvělém
týdnu vrátit zpět do nížiny.
Chtěli bychom poděkovat
pí. učitelkám Kellerové, Gruberové, panu učiteli Peevovi
a paní zdravotnici Klepetkové za to, že nás vzali na hory a měli s námi obrovskou
trpělivost. Děkujeme.
Žáci 7.A a 7.B

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Bílý tělocvik
11. ledna si dívky 7. tříd
mohly na školním hřišti vyzkoušet jízdu na běžkách
pod vedením pí. uč. Hrušov-

ské. Největší trauma nastalo
už při nazouvání běžek. Pár
dívek se dostalo na běžky
až v polovině hodiny. Hlav-

Poděkování
ní bylo vyzkoušet si stát na
běžkách a otáčení.
Další hodinu TV opět dívky vyrazily na bílé školní
hřiště. Tento den
nás navštívila
i Kralupská televize. Názory byly
různé, ale každá
z nás si alespoň
trochu zajezdila,
i když některé se
proměnily ve sněhové koule.
Myslím, že to
bylo lepší než v tělocvičně.
Pavlína Knotková

Děkujeme panu Burianovi a jeho
firmě ELE z Králova Dvora za finanční sponzorský dar.
Sponzorský dar použijeme na
školu v přírodě do Horního Bradla v Železných horách. Děti se
budou učit v krásné přírodě, načerpají síly na čerstvém vzduchu. Doufám, že díky finanční
pomoci pana Buriana pojedou
i děti, jejichž rodiče na školu
v přírodě nemají dostatek finančních prostředků.
Děti 2.A 
ZŠ Třebízského
Kralupy nad Vltavou

a Lucie Dinárová 7.B
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ZŠ gen. klapálka

Mezinárodní den památky obětí holocaustu
V

alné shromáždění
OSN přijalo dne
1. listopadu 2005 jednomyslně rezoluci
60/7 nazvanou „Připomínka holocaustu”,
proto je 27. leden na
celém světě každoročně připomínán jako Mezinárodní den
památky obětí holocaustu. Tohoto dne v roce 1945 osvobodila

armáda tehdejšího Sovětského svazu největší nacistický koncentrační tábor v polské
Osvětimi.
Také naše škola
si připomněla mezinárodní den holocaustu. Žáci
9. ročníků se 27. ledna zúčastnili pětihodinového projektu,
který byl věnován problematice

Velká Británie - Hastings
O

d 21.2.2009 do 28.2.2009 se
žáci druhého stupně školy
Gen. Klapálka zúčastní pobytového a výukového zájezdu ve
Velké Británii v Hastings. Žáci
budou ubytováni v hostitelských
rodinách a každý den dopoled-

ne budou mít intenzivní výuku
anglického jazyka pouze s anglickými lektory. Vždy po obědě
a krátkém odpočinku nasednou
do autobusu a budou poznávat
krásy anglického pobřeží, klid
a romantiku anglického venko-

holocaustu. V pěti skupinách na
ně čekal zajímavý program:
1. Stručné dějiny židovského národa
a holocaust – přednáška doplněná
velkým množstvím fotografií, plakátů
a karikatur
2. Každodenní život v protektorátu
a terezínském ghettu – prožitkový
seminář
3. Holocaust v dokumentech
4. Výtvarně-literární seminář

5. Nacionalismus a extremismus v současnosti
Žákům jsme také připomněli
osudy kralupských Židů - ze 190
Židů se konce 2. světové války
dočkalo pouze několik osob.
Tento projekt přijali žáci
kladně a rozšířili si své znalosti týkající se tohoto historického problému.

Mgr. Radka Florianová

va i ruch velkoměst. Mimo jiné děti navštíví Dover Castle,
Canterbury Cathedral, pirátské
městečko Rye a Brighton. Poslední den ve škole všichni žáci dostanou certifikát s potvrzením o absolvovaných hodinách
v jazykové škole v Anglii a potvrzení o své jazykové úrovni. Poznávání Velké Británie

zakončí prohlídkou Londýna
a obhlídkou všech nejdůležitějších pamětihodností, nákupem
suvenýrů a drobných dárečků
pro své blízké. Všichni doufají,
že výukový pobyt zlepší jejich
jazykové znalosti a že lépe poznají kulturní a jiné odlišnosti
Velké Británie.
PaedDr. Lenka Veselá

Dům dětí a mládeže
Letní tábory
Také v letošním roce pořádá Dům dětí
a mládeže letní tábory pro děti. Již nyní
přijímáme předběžné přihlášky na tyto termíny: 1.8.- 8.8., 8.8.-15.8. a 15.8.-29.8. Tábory
budou sportovně rekreační s celotáborovou
hrou, výlety, koupáním podle počasí, táboráky atd. Konat se budou v Mokrosukách.

zabijačkový guláš, ovar, jitrnice, jelita, tlačenku, svařené víno atd.
Masopust bude zahájen v 10.00 hod. průvodem masek ulicemi města Veltrusy za doprovodu kapely. V 11.00 hod. bude průvod
zakončen na hřišti. Zde se bude konat soutěž dětských masek o ceny a vyhodnocení
maškar dospělých o velkou cenu „Řeznictví
Kohout a synové“.
V odpoledních hodinách vystoupí skupina šermířů Basilard. Pro děti zde budou
připraveny sportovní a dovednostní soutěže a taneční vystoupení dětí ze zájmových
útvarů DDM.

KRALUPSKÝ MASOPUST

VELTRUSKÝ MASOPUST
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou
ve spolupráci s městem Veltrusy, AFK,
ASPV, Havránkem, Obcí baráčníků, Sokolem a Basilardem pořádá 21. února 2009
VELTRUSKÝ MASOPUST. Již od 9 hodin
bude firma Kohout a synové pořádat zabíjačkové hody a ukázku staročeské zabíjačky
na hřišti AFK Veltrusy. A co můžete ochutnat? Například černou ovarovou polévku,
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Budete-li chtít v masopustních radovánkách
pokračovat, zveme Vás 24. února 2009 před
budovu DDM v Kralupech nad Vltavou.
Společně s KASS a Sokolem Kralupy nad
Vltavou pořádáme KRALUPSKÝ MASOPUST. Více na straně 17.

Soutěž „O nejkrásnější jarní dekoraci“
Velikonoční svátky jsou v až v měsíci dubnu, ale již nyní je čas vyhlásit velikonoční soutěž. Ta letošní bude „O nejkrásnější
jarní dekoraci“. Vyzýváme mateřské školy,
základní školy i družiny při základních školách, středoškoláky, ale i jednotlivce z řad
dospělých, navrhujte a tvořte. Čas máte až

do 27.3., kdy je uzávěrka soutěže. Své výrobky odevzdávejte v kanceláři DDM označené
jménem a kontaktem.

Malování hedvábí aneb vyzdobme si okna
Tímto sobotním kurzem pro mládež a dospělé se vracíme ke krásné technice malování hedvábí. Tvořit budeme závěsné vitrážky.
Do kurzu se mohou přihlásit také účastníci,
kteří nemají zkušenost s malováním hedvábí nebo mají pocit že neumí malovat. Základy malování hedvábí Vás na kurzu naučíme
a pro všechny bude připraveno množství
předloh s jarní a velikonoční tématikou.
Přihlášky a platby přijímáme do 20.2. 2009.
Cena kurzu včetně pomůcek a základního
materiálu je 350,- Kč. Další materiál bude
možné na kurzu zakoupit.

KZ

Sport
Párty Klub – sportovní centrum

Vás zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ dne 21. 2. 2009 od 11h do 16h kde si můžete ZDARMA vyzkoušet různé druhy
aerobního cvičení
AEROBIK, INDOOR CYCLING – SPININK, H.E.A.T program nebo POSILOVNU.
AEROBIK – dance, stepy
INDOOR CYCLING – SPININK – jízda na speciálních kolech pod vedením instruktora za použití motivační hudby
POSILOVNA – k dispozici budou dva osobní trenéři, kteří Vám rádi poradí
Naprostou NOVINKOU VE FITNESS – H.E.A.T. program
Je to cvičení s vysokým výdejem energie za použití speciálního pásu MAX RUNNER, toto cvičení využívá nejpřirozenějšího
lidského pohybu chůze. Lekce jsou vhodné pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Hodiny jsou vedeny instruktory H.E.A.T programu. Jsme jediné fitness centrum ve středočeském kraji, kde si můžete H.E.A.T. program vyzkoušet.!!!
Na veškeré cvičení potřebujete jen kvalitní sportovní obuv, sportovní oděv a samozřejmě dobrou náladu.
Na hodiny je nutné se objednat, jelikož počet míst je omezený.

Bližší informace na recepci Párty Klubu
recepce mobil 605 85 10 60
www.Party-klub.cz
A dále Vás zveme na ples Párty Klubu 13.2.2009
v Hotelu Sport od 20h.
Letní dovolené s aerobikem u moře
Sportovní víkendy
Soustředění pro děti i dospělé
Párty Klub najdete naproti Penny Marketu v Kralupech nad Vltavou

Kolcova medaile vstupenkou
na start extrémního závodu

Ř

Foto: archiv (her)

ítí se až sedmdesátikilometrovou rych- Letos se jede podesáté - a bude to v Praze
lostí na bruslích zledovatělým korytem na Vyšehradě.
a závodníci bojují s časem ve čtveřicích.
Jednadvacetiletý Lukáš Kolc z Kralup nad
Ledové koryto není tak „vyhlazené“, jako Vltavou se letos na pražskou únorovou souzrcadlo běžné plochy zimního stadionu, těž nominoval po zisku loňské bronzové
naopak se na něm za určitý čas rozjížděk medaile (s velice slušnou finanční prémií
udělají četné vrypy. Udržet se pak v tom 1 500 dolarů od sponzorské společnosti Red
správném směru a neohrozit soupeře - to je Bull) přímo. Ostatní účastníci z České reopravdu kumšt. Předejít kolizi a následným publiky absolvovali vyřazovací kvalifikační
pádem chce jezávody na ploše
diné - dostat se
osmi zimních
před zaostávajístadionů, překocí trojici a udrnávali se přeskožet si postavekem překážky na
ní lídra až do
ledě atd. Ti s nejcíle. Závod ice
lepším časem se
cross downhill
nominovali.
je technicky
Na start rozi finančně nájížděk závodu
ročný. Ve svěv Praze nastoutovém měřítku
pí Lukáš Kolc
se jezdí pouze V každé rozjížďce byl kralupský L. Kolc /na snímku je vlevo/ v sobotu 7. únojednou či dva- během závodu v ledovém korytu (ice cross downhill)
ra 2009.
krát do roka. ve švýcarském Davosu v nejhorším případě na druhé pozici.
Jiří Herain

DOMÁCÍ ZÁPASY 
VOLEJBAL
17. 1. 09
24. 1. 09

muži – Všechlapy

10.00, 14.00

ženy – Benátky n.Jiz.

09.00, 13.00

juniorky – SKP Ústí n.L.

11.00, 15.00

07. 2. 09

muži – Nymburk

10.00, 14.00

14. 2. 09

ženy – Lysá n.L.

09.00, 13.00

juniorky – VKM Ústí n.L.

11.00, 15.00

21. 2. 09

juniorky – Chomutov

10.00, 14.00

01. 3. 09

starší žákyně

09.00

07. 3. 09

ženy – Kladno

10.00, 14.00

14. 3. 09

muži – Tuchlovice

09.00, 13.00

juniorky – Ervěnice

11.00, 15.00

28. 3. 09 ženy – Benešov
muži – Český Brod

09.00, 13.00
11.00, 15.00

Hraje se v tělocvičně ZŠ Generála Klapálka
Petr Slapnička
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Hokejbalisté mají své dějiny na dvd
V

Amatérském sportu nevídaný projekt
zrealizovali kralupští hokejbalisté hrající
soutěže AHL. Na dvou maxi DVD vycházejí kompletní televizní dějiny hokejbalového sdružení AHL Kralupy nad Vltavou za
léta 1996 – 2008. Na velkolepém projektu
spolupracovalo vedení soutěží AHL s Videostudiem Krátký, jehož příspěvky tvoří

drtivou většinu obsahu disků.
5 hodin reportáží připomene
všechny klíčové sportovní i politické boje jednoho z nejpopulárnějších sportů na Kralupsku.
DVD mapují celou historii AHL
od původního hřiště bez mantinelů, přes hru „mezi paletami“,
dřevěným hrazením až po nečekané finále 2008. Ukazuje doposud neukončené úsilí místních hokejbalistů o vlastní sportoviště, které umožní další
rozvoj tohoto, na materiální vybavení, zcela
nenáročného sportu. Kralupští hokejbalisté
mají za sebou již několik průkopnických
aktivit: vzpomeňme na první ryze sportovní výstavu v kralupském městském muzeu
v roce 1998, spuštění umělého osvětlení na
veřejném městském hřišti 1999, či organizaci prvního mistovství světa v našem městě,
kterým se stal šampionát juniorských ho-

kejbalistů za účasti osmi států
včetně Kanady a USA. I tyto
mezníky hokejbalových dějin
jsou na discích zaznamenány i „se zákulisní náladou“,
která věrohodně zaznamenává, kolik dřiny se za každým
dotaženým projektem skrývá.
Prezident AHL Jindra Kohm
říká: „V amatérském sportu
jsme zrealizovali projekt, který si myslím,
nemá obdoby v celé České republice!“ Projekt, který má nosnou myšlenku: uchovat
hokejbalové dějiny, nabídnout je k prohlédnutí a „uchopení“ mladším generacím hráčů,
kteří možná v roce 1996 ještě neviděli přes
mantinel. Celkově propagovat a podpořit
naši AHL můžete koupí originálního nosiče
i vy: více informací na www.kralupy.cz/hokejbal nebo emailu: ahliga@email.cz.
Knopp a Baráth

Velká škola pozorovatelů kralupských skautů
S

kauti a skautky oddílů Stopaři a Kvítka z Kralup se
o vánočních prázdninách vydali na střediskovou chatu Dřevomorku v Lužických horách, kde
se podrobili zkouškám, aby se
mohli stát pozorovateli. Oslavili
Silvestra a vrátili se zpět domů,
vstříc dobrodružstvím nového
roku. A nyní se podívejme na
to co se tam dělo:
Skupina vyvolených se s jistotou a neohrožeností prodírá neprostupnými houštinami. Přírodní živly, jako by se předháněly,
který je více zpomalí. Ale odvážní hrdinové s pevnou vůlí věřili,
že se dostanou až k místu, kde na
ně čeká lord Kaligen.
Skauti a skautky z kralupských oddílů se k cíli osmého
dne po slunovratu opravdu dostali. A tak mohla Velká škola
pozorovatelů začít….
…Sáhnout si až na dno svých

Veřejné bruslení
Neděle 01.2................13:00 – 15:00
sobota 07.2................17:30 – 19:30
neděle 08.2.................13:00 – 15:00
sobota 14.2................14:30 – 16:30
neděle 15.2.................13:00 – 15:00
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sil při výstupu na nejvyšší horu,
překonat sama sebe, když teplota klesá hluboko pod nulu a poznat jaké to je, když už nemůžete dál, to nebylo to jediné, co na
hrdiny čekalo.
Museli spojit své síly a spolehnout se jeden na druhého, neb
jinak by se daleko nedostali. Bylo to opravdu těžké, ale v obou
družinách byl, a stále je i smích,
který je hnal dál. Namáhavá cesta je o to lehčí, když vidíte usměv
na tváři druhých. Společně splnili všechny úkoly, ať už to bylo
rozdělání ohně na sněhu s poslední sirkou v kapse, nebo postavení přístřešků, aby se měli
kam schovat, když byl venku vítr a mráz. Ve všem obstáli, dokázali, že jsou sehraní, obratní,
rychlí, ale hlavně, že vše dokážou s úsměvem. Všichni se posledního dne Velké školy opět setkali s lordem Kaligenem, který

sobota 21.2................14:30 – 16:30
neděle 22.2.................13:00 – 15:00
sobota 28.2................17:30 – 19:30
Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

Informace: 315 741 689
e-mail: zskralupy@tiscali.cz

www.mestok ralupy.cz

jim oznámil, že jsou hodni stát
se pozorovateli.
Teď si mohou dopřát krátký odpočinek, ale už nyní se připravuje
další výprava za dobrodružstvím.
Pokud máš zájem stát se
skautem nebo skautkou a zažívat podobná dobrodružství
s námi, navštiv naši stránku
www.stopari.skaut.name, nebo
nám pošli mail na:
stoparikvitka@seznam.cz

Skautský ples –
Večer zvrhlé zábavy
Pokud jsi někdy skautoval
a rád bys potkal staré přátele,
neváhej a zajdi na Druhý Večer
zvrhlé zábavy, který se bude konat 6.3.2009 v hotelu Sport od
19:52 do 01:52. Více informací
na www.strelka.cz/vzz.

Sport
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Anketa „Sportovec“ Kralup n. Vlt. – rok 2008
V

e snaze ocenit nejlepší sportovce
Kralup n. Vlt., a to jak v kategoriích
jednotlivců, tak i v kategorii kolektivů,
se rozhodla Sportovní komise při MěÚ
vyhlásit anketu “SPORTOVEC KRALUP
NAD VLTAVOU 2008“.
Aby byla možnost vyhodnotit všechny
věkové kategorie, jak v soutěži jednotlivců, tak i kolektivů, stanovila SK věkové
hranice do 15 let, nad 15 let a nad 50 let.
Hodnotit se budou sportovci a kolektivy
sportovních oddílů Kralup n. Vlt.
Cílem celé této akce je ocenit nejlepší sportovce z řad sportovců, kteří
dosáhli na sportovním poli výrazných
úspěchů a vzorně reprezentovali město
Kralupy n. Vlt., region, popř. ČR. Zá-

roveň tato akce
slouží ke zviditelnění sportovních
aktivit ve městě
a v neposlední
řadě i jako snaha
o zapojení do sportovních aktivit co nejširší veřejnost.
Sportovní komise ve spolupráci
s MěÚ Kralupy n. Vlt. připravila anketní lístky. Aby byla zapojena co nejširší veřejnost, budou tyto anketní lístky
umístěny na 8 exponovaných místech
v Kralupech n. Vlt. (Informační centrum MěÚ na Cukrovaru, odbor dopravy v Přemyslově ulici, MěÚ Palackého
nám., lékárna v Nerudově ulici, KaSS,

budova M ě P
a Městského bytového podniku
v Lobči, potraviny ANNA v Mikovicích a potraviny
Hvězdička v Minicích.
Dále bude anketní lístek možno vyhledat na webových stránkách města
na www.mestokralupy.cz (sport a volný
čas). Možnost elektronického zaslání je
na adresu lenka.prochazkova@mestokralupy.cz
Nejlepšího sportovce Kralup n. Vlt.
2008 si tedy zvolí veřejnost. Termín odevzdání anketních lístků je 20. 3. 2009.
Po tomto termínu zpracuje výsledky

Sportovní komise a určí pořadí ve všech
kategoriích.
Slavnostní vyhlášení ankety SPORTOVEC KRALUP N. VLT. 2008 proběhne v KaSS VLTAVA dne 17. dubna 2009
od 19. hodin.
Vyhlášení ankety bude součástí celovečerního zábavního programu.
Sportovní komise věří, že se této ankety zúčastní co nejvíce obyvatel Kralup
n. Vlt. a okolí. Pokud se podaří „přitáhnout“ ke sportování další zájemce z řad
jednotlivců a kolektivů, splní tato akce
představu všech lidí, kteří se do sportu
v Kralupech n. Vlt. angažují.
Jan Špaček
předseda sportovní komise

ROKU 2008
O KRALUPSKÝ SPORTOVEC
anketní lístek

K
a
t
e
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d 21.2.2009 do 28.2.2009 se žáci
druhého stupně školy Gen. Klapálka zúčastní pobytového a výukového
zájezdu ve Velké Británii v Hastings.
jméno a příjmení nominovaného
sportovní oddíl
Žáci budou ubytováni v hostitelských
rodinách
a každý den dopoledne
budou 1. místo................................................................................................
jednotlivec....
do 15. let.......
mít intenzivní výuku anglického jazyka
pouze		
s anglickými lektory. Vždy po 2. místo................................................................................................
obědě		
a krátkém odpočinku nasednou 3. místo................................................................................................
do autobusu a budou poznávat krásy
nada 15.
let..... 1. místo................................................................................................
anglického pobřeží, klid
romantiku
anglického
venkova i ruch velkoměst. 2. místo................................................................................................
		
Mimo jiné děti navštíví Dover Castle,
		
Canterbury
Cathedral, pirátské měs- 3. místo................................................................................................

nad 50. let..... 1. místo................................................................................................
		
2. místo................................................................................................
		
3. místo................................................................................................

kolektiv......... do 15. let....... 1. místo................................................................................................
		
2. místo................................................................................................
		
3. místo................................................................................................
nad 15. let..... 1. místo................................................................................................
		
2. místo................................................................................................
		
3. místo................................................................................................
Proč jsem volil/volila tyto jednotlivce a kolektivy – dosažené výsledky, úspěchy, popř. výše soutěží, kterých se zúčastnili:

Anketní lístek na www.mestokralupy.cz. Možnost el. zaslání na lenka.prochazkova@mestokralupy.cz
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Inzerce
Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

AVIA, LIAZ, SCANIA až 16 tun.
Telefon, fax, záznamník 315 727 053
KONTAKTUJTE NÁS

Firma Procházka
Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13m
Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu
Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

Tel: 603 246 037

JNV - SERVICE

Úklidový servis a služby v domácnosti

✱ žehlení
✱ úklid kanceláří
a administrativních objektů
✱ úklid činžovních domů
✱ úklid restaurací a obchodů
✱ úklid bytů a rodinných domů

✱ úklid po rekonstrukcích
a stavbách
✱ čištění koberců
✱ mytí výloh a oken
✱ úklid zdravotnických
a potravinářských zařízení

( 722 571 004, 777 282 843; jnv-service@centrum.cz; www.jnv-uklid.cz
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Veterinární ordinace
Letecká 174,Libčice nad Vltavou
MVDr.Svoreňová Zdenka, MVDr.Punka Július
Nabízíme:
✱ Sono
✱ Preventivní a léčebné ošetření
✱ RTG
✱ Chirurgie měkkých tkání
✱ Zubní ultrazvuk ✱ Prodej krmiv a chovatel
( 775 042 074, 739 883 093, Po-pá: 8.30-14.00 18.00-20.00

ZAHRADNICTVÍ JELÍNEK VELTRUSY
Přijme:
1) vedoucí okrasné školky a realizací.
Požadujeme odborné SŠ/VŠ vzdělání, ŘP sk. B, znalost práce se zahr. technikou.
Nástup březen 2009.
2) zahradník do výroby okrasných dřevin.
Požadujeme vyučení v oboru/SŠ odborné vzdělání.
Svoje životopisy posílejte na info@zahradnictvi-jelinek.cz. Informace: Petr Jelínek 724 750 700

Inzerce

KZ

Nabízíme na prodej
3 nové byty o výměře od
55,8 m2 do 74,7 m2 /
2 x byt 2+1 a 1x 3+1/
do osobního vlastnictví
v novostavbě domu
v Kralupech nad Vltavou.
K nastěhování květen 2009. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj
+ kuchyňský kout, kouplena, samostatné WC, chodba, pokoj
/u bytu 3+1 2 pokoje/,úložný prostor (místnost).V ceně dokončený
byt včetně podlahových krytin, (plovoucí podlaha, dlažba, koberec),vnitřních dveří, obkladů , sanity, plynové topení (kotel).
Kontakt : 602 271 672
Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620

ZBAVTE SE STAROSTÍ!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?
ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku
na zpracování vašeho účetnictví.
Tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát.
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Inzerce

KOUPELNOVÉ A KUCHYŇSKÉ STUDIO ❍ Přemyslova 521, Kralupy ❍ Tel. 315 724 542 ❍ e-mail: rebys@rebys.cz
Na vybrané zboží
ze vzorkovny sleva až:

70 %
15 %
30 %

Na všechny nově uzavřené
objednávky v měsíci únoru sleva:

Výprodej kuchyní
včetně spotřebičů
se slevou:

40 %

Výprodej skladových zásob
se slevou:

Hledáme pracovníka na pozici prodejce/skladník
Požadujeme: SŠ vzdělání, práci na PC, organizační schopnosti, bezúhonnost, ŘP sk.B, C výhodou
V případě zájmu zašlete svůj životopis:
Rebys, Přemyslova 521, 278 01 Kralupy n.Vlt.
nebo emailem na rebys@rebys.cz. Pro více informací volejte p. Kejmara 603-531842
obchodně výrobní firma I T B O H E M I A
se sídlem v Kralupech n.Vlt

Praha s. r. o.

zabývající se prodejem hutního materiálu a výrobou výpalků
přijme:

✱ ✱ ✱ NOVINKY OD LEDNA 2009 ✱ ✱ ✱
Příspěvek na očkování proti hepatitidě – od 2 let – bez omezení horní věkové hranice
Program pro těhotné ženy – 300 Kč poukázky do lékárny
Prevence vzniku nádorového onemocnění prostaty : muži 25- 45 let –poukázky do lékárny
Příspěvky na helmy, autosedačky.
Akce klient přivede klienta – stávající pojištěnec získá za každého nového pojištěnce poukázku do lékárny (na veškerý sortiment) v hodnotě 600,-Kč a zároveň tuto poukázku obdrží
i nový pojištěnec.
Každý nový (samostatně příchozí) klient obdrží poukázku do lékárny v hodnotě 300 Kč.

HODINY PLAVÁNÍ ZDARMA

Plavecký bazén Kralupy n/Vlt středa 18:00 – 21:00 hod., pátek 17:00 – 19:00 hod., neděle
9:00 – 10:00 hod.
Kladenský AQUAPARK úterý 19:00 – 21:30 hod. + NOVĚ pátek 19:00 – 21:30 hod. (zdarma
vstup do bazénu na 1,5 hod., při doplacení 40,-Kč vstup do celého areálu.)
Plavecký bazén Slaný každé úterý 16:00 – 21:00 hod.
NABÍDKA PRO KLIENTY
➢ Příspěvek na masáže, cvičení, saunu, solnou jeskyni, kryoterapii
➢ Příspěvek na očkování proti papilomaviru 12-17 let – až 4.000 Kč
➢ Příspěvek pro děti na kurzy plavání
➢ Poukázky do lékáren (program pro ženy a dívky)
➢ Příspěvky na očkování – klíšťová encefalitida, meningokok, chřipka, spalničky, zarděnky,
příušnice, pneumokok
➢ Ozdravné pobyty pořádané MŠ, ZŠ, SŠ, SOU a OU
➢ Příspěvek na očkování proti pneumokoku (Prevenar, Pneumo) až 4000,-Kč
➢ Stomatologická prevence – pro děti balíček produktů Walmark
➢ Příspěvek na očkování pro studenty VŠ do 26 let při cestě do zahraničí
➢ Slevy ve vybraných zařízeních
➢ Slevy na pojištění LVZ
➢ Speciální programy pro firmy, ZŠ, MŠ

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Kralupy nad Vltavou, Nerudova 686
Tel.: 315 729 520, www.zpma.cz, e-mail: info@zpma.cz
(Změna programu FP ZP M-A vyhrazena)
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administrativní pracovnici (fakturantku)
požadujeme:
✔ úplné středoškolské vzdělání ekonomického směru
✔ dobrá znalost práce na PC
✔ znalost hutního mat. výhodou
✔ spolehlivost,samostatnost,zodpovědnost
✔ organizační schopnosti
✔ schopnost kolektivní práce
V případě zájmu nás kontaktujte v době
od po-pá od 8 do 15h. na tel. č. 315 722 200
a nebo své životopisy můžete zasílat
na email: peleska@itbohemia.cz

Pro outletovou prodejnu v Praze – Zdibech hledáme nové
spolupracovníky – spolupracovnice na pracovní pozici:

PRODAVAČ – PRODAVAČKA
Požadujeme: ✔ Zodpovědný přístup k práci ✔ Spolehlivost ✔ Komunikativní vystupování ✔ Předchozí zkušenosti s prodejem výhodou ✔ Alespoň základní znalost práce
na PC a Aj
Nabízíme: ✔ Zázemí velké mezinárodní firmy ✔ Balíček firemních benefitů (5 týdnů
dovolené, 13. plat, prodejní bonus, dotované stravování) ✔ Slevy na oblečení, výprodejové akce ✔ Pracovní doba po-pá: 10.00-18.00, so: 10.00-16.00
Bližší informace ohledně nabízené práce na tel.: 724 732 712 pí Komárková,
nebo Vaše strukturované životopisy posílejte na e-mail: petra_komarkova@vfc.com

Inzerce
AUTOŠKOLA

Ingrid Zajíčková
Výcvik na skupinu B – osobní automobil
Cena: 9.500 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po Praze, parkování, tankování.
Pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.
Praktický výcvik je prováděn na voze Škoda Octavia II 1,6i.
Lze platit i na splátky.
V ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 Kč).
POZOR! Zdarma obdržíte učební materiál včetně CD s testy. K žádosti je
nutno doložit posudek o zdravotní způsobilosti.

TIP: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.
REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Soukromá inzerce
❏ Prodám televizor THOMSON
úhlopříčka 55cm plně funkční..
Cena 1.300 Kč.
Tel: 604 517 095
❏ Prodám byt 2 + kk, OV, 62m2,
cihlový dům v Kralupech – .
Lobečku.
Tel: 606 310 822
❏ Prodám nové zimní pneu
s ráfky na PEUGEOTA. Zn. Kleber.
185/65 R15. Cena dohodou.
Tel: 728 309 806
❏ Prodám matraci (nákup IKEA)
typ: Sultan Fängebo (80 x 200cm).
Úplně nová, nepoužívaná. Cena
1.990 Kč (po slevě).
Tel: 311 215 226

Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)

❏ Koupím zvětšovák 6 x 6 Opemus III. A
Tel: 606 619 462

Je povinné ze zákona. Platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené
místo.

❏ Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Kralupech nad Vltavou, RK nevolat.
Tel: 721 643 867, 728 166 376

Tel: 777 201 088, fax 315 742 020
Sídlo: Mostní 747 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou
Úřední den: pondělí 17.00 - 19.00, středa 15 – 17 hodin

Více informací na www.autoskolazajickova.cz

Kralupská realitní
s.r.o.
Nabízí k pronájmu
skladové a kancelářské prostory v bývalém areálu
Vodáren v Kralupech nad Vltavou – Lobeček

kontaktní telefon: 602 354 772

KZ

❏ Nabízím dlouhodobý pronájem
2 + 1, Hůrka. Nabídky pište na
p.eva@excite.com
Tel: 603 762 290 po 16 hodině.
(Upřednostňuji maily).
❏ Nabízím pronájem bytu ve vilce
na nábřeží Lobečku 1 + 1 s velkou
koupelnou, terasou na zahradu,
s bazénem, pro auto stání v objektu, samostatný vchod. Cena
dohodou.
Tel: 607 791 082
❏ Nabízím v Krkonoších chalupu
dobře vybavenou na zimní rekreaci. 2x jednotka 4 + 5 osob.
Tel: 481 593 213 .
nebo 607 791 082
❏ Problémy s matematikou
pomůže řešit aprobovaný učitel
s dlouholetou praxí. Učivo matematiky ZŠ a příprava na přijímací
zkoušky na SŠ.
Tel: 723 607 667

KUPÓN PRO SOUKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI
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Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)
Datum:.....................................................
Jméno a příjmení:........................................................................................... Telefon:.....................................................
Adresa:............................................................................................................. Podpis:......................................................

Kralupská realitní
s.r.o.
Nabízí k pronájmu
Nezařízený byt 3+1 o ploše 78 m2
v Kralupech nad Vltavou
v ulici Vrchlického,
jen dlouhodobému a serióznímu zájemci.
Cena bez energií 6000,- Kč / měsíc
kontaktní telefon: 602 354 772
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