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Zápisy str. 5
Zajímá Vás, jak dopadly zápisy do 

mateřských a základních škol? Kolik 
dětí a kam bylo umístěno? Odpoví 

Vám radní M. Blažková.

Pozvánka str. 11
Není Vám lhostejný osud prostředí,  
ve kterém žijete?  Nechte se pozvat  
na akci spojenou s mezinárodním 

Dnem Země.

Kultura str. 16-18
Přinášíme Vám další tipy na strávení 

volných chvil ve společnosti kulturních 
programů kralupského kulturního 

domu Vltava.

Jak potvrdil starosta města Petr Holeček, 
šťastná volba s největší pravděpodobností 

padne právě na Kralupy.
Prezident by měl městem projet poslední 

den své návštěvy mezi 15. a 16. hodinou 
a krátce se zastavit na Palackého náměstí, 
které bude z rozhodnutí zastupitelstva pře-
jmenováno na Martin Luther Kinǵ s square. 
U této příležitosti bude na budově bývalého 
hotelu Praha, odhalena pamětní deska a drob-
ná plastika. Podle slov místostarosty se však 
nejedná o účelové a líbivé gesto, kterým by 
se zástupci města chtěli americké straně za-
vděčit, ale o připomínku skutečné historické 
události.  (Pokračování na str. 4)

Obama se při 
návštěvě ČR zastaví 
krátce i v Kralupech 
Ve dnech 4. až 5. dubna navštíví 
Českou republiku Barack Obama. 
V nabitém programu, který amerického 
prezidenta čeká, si dle vyjádření tiskové 
mluvčí americké ambasády najde 
také čas na krátkou návštěvu jednoho 
z měst, sousedících s metropolí. 

„Letiště NechceMe!“

35 tisíc letadel ročně, tj. 141 letadel denně. Tři a půl milionu cestujících, milionové 
náklady, tisíce naštvaných starousedlíků. Blízká realita, která je vzdálena pouhé 
dva roky před námi. 

Chcete si protáhnout nohy, ale nevíte 
směr, trasu ani cíl?

Chcete se projet mašinkou, ale láká vás  
i krátká procházka a nevíte jak to spojit?

Spojte motorový vláček s procházkou  
i návštěvou krásného hradu!

sobota 4. dubna 2009

DO OKOŘE BEZ OŘE

Do dvou let se má malé podnikové letiš-
tě Aero Vodochody proměnit v mezi-

národní aeroport, který nemá konkurovat 
mezinárodnímu letišti v Praze Ruzyni, ale 
má mu ulevit od již dnes tak přetíženého 
provozu. 

Ve velký úspěch Aera Vodochody však 
příliš nevěří management pražského letiště. 
„Obstát na trhu bude pro další nově vzni-

kající letiště pravděpodobně velmi těžké,“ 
říká Eva Krejčí, mluvčí letiště v Ruzyni, 
které ročně odbaví přes dvanáct milionů 
cestujících.

Vedení letiště však jakékoliv pochybnosti 
odmítá. „Soustředíme se na nízkonákladové 
a charterové přepravce,“ nechal se už dříve 
slyšet ředitel letiště Martin Kačur. 

(Pokračování na str. 8 a 9)
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Více informací na str. 12
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Začátek měsíce dubna patří, po březnovém měsíci 
knihy, anketě čtenářů, kterou pořádá Česká televize 
ve spolupráci s Českým rozhlasem, s knihovnami 
ČR, Svazem českých knihkupců a nakladatelů.

Obecně se říká, že čtenářství 
upadá s postupem  
a rozvojem internetu a médií. 
Přesto patříme ke čtenářské 
špičce celosvětových čtenářů. 
Alespoň jednu knihu ročně si 
přečte skoro každý z nás.

A i když už venku začíná 
vykukovat hezké počasí, i když 
se knížka hodí více do zimních 
dlouhých večerů, zkuste zapá-

trat ve své paměti a vzpomeňte na knížku Vašemu 
srdci nejmilejší. Na knížku, která určila, že Vás bude 
bavit číst, že se Vám při vzpomínce na dětská čtení 
vybaví Váš pokojíček, rodiče…A dejte jí svůj hlas. Ať 
o ní ví více lidí a třeba se i inspiruje.

Moje nejmilejší a nejoblíbenější je kniha Ludvíka 
Aškenázyho Dětské etudy z roku 1955. Bohužel ji už 
na pultech knihkupectví nenajdete. Pouze nedáv-
no vyšly Sebrané spisy I od nakladatelství Carpem 
Diem, ve kterých tyto milé a úsměvné příběhy 
dýchají Prahou 30. let. Lyrické miniatury o dítěti ve 
světě dospělých, o dospělých ve světě rozhlížejícího 
se človíčka, o zvědavosti i zvídavosti, touze vědět  
a poznat, o nezastupitelnosti fantazie a hravosti.

Uvedu krátkou ukázku, abych Vás nalákala na 
tu moji nej... knížku.

Manželství
Na našem dvoře leží starší bedna a tam mají 

manželé svůj domov. Na bedně je prostřed ručník  
a to je prostě střecha. A kromě toho je tam ještě 
jiný nábytek – ale ten byste možná neviděli. Nikdo 
jej tam neviděl, jen manželé Božena a človíček, 
kteří tento domov obývají. Ani byste neřekli, kolik je 
tam věcí – na zdích dokonce visí obrazy.

A jednou – vy tomu jistě nebudete věřit – se 
kouřilo z komína.

Manžele není vidět. Možná proto, že nemají 
okno. Snad je dokonce mají, protože tuhle prala 
Božena záclony a pak je věšela. Musí tam přece jen 
nějaké to okno být.

A u domu mají zahrádku – smutnou, pražskou, 
docela nepatrnou zahrádku, polorozbitý květináč 
s vadnoucí fuchsií.

Když žena Božena zalévá zahrádku, čte tatínek 
človíček v bedně noviny a ptá se:

„Ženo, zaléváš?“
„Ano, tatínku, zalévám. A copak je nového 

v novinách?“………………

Pokud i Vy máte rádi kus nostalgie nebo knížky 
proto, že si rádi vytváříte obraz raději sami, než aby ho 
za Vás vytvořili filmoví tvůrci, podělte se s námi. Po-
šlete nám inspiraci pro hezký večer s knihou. Vybrané 
tituly si představíme na stránkách Zpravodaje.

Zuzana Brožová

Dobrý den,  
vážení spoluobčané!

Aktuality

◆ V Kralupech nad Vlta-
vou vznikly dvě samostat-
né jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů. JSDH Kralupy 
nad Vltavou a JSDH Kralupy 
nad Vltavou – Minice. 
◆ Zastupitelstvo Města 
schválilo rozpočet příjmů 
a výdajů na rok 2009 ve 
výši 292.234,00 tis. Kč.
◆ Rada města schváli-
la konání 3. ročníku závo-
du „Kralupy Džem vol. 3“ 
v místním skateparku ve 
dnech 20. 6. – 21. 6. 2009
◆ Rada města schválila 

využití pobytové louky na 
Strachově pro konání:
1) závodu „Jarní Kralupy“ 
v coursingu (terénní dostihy 
psů), ve dnech 28. 3. –  
29. 3. 2009 
2) nominačního závodu na 
ME v coursingu, ve dnech 
8. 5.2009
3) Mistrovství České repub-
liky v coursingu, ve dnech 
10. 10. – 11. 10. 2009
◆ RM souhlasila dne 24. 
února s vypsáním konkurz-
ního řízení na funkci ředite-
le/ku Mateřské školy Kralu-

py nad Vltavou, U Jeslí 520 
s předpokládaným nástupem 
do funkce od 1. 9. 2009.
◆ Ve městě vzniknou 
nová vyhrazená parkova-
cí místa: Cukrovar – 20 
placených míst ve třech 
zónách, Hůrka – 10 place-
ných míst ve dvou zónách, 
Lobeč – 6 placených míst 
v jedné zóně
◆ Na webových strán-
kách města www.mesto-
kralupy.cz a v Informačním 
centrum je ke zhlédnutí 
projekt na nové koupaliště. 
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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 5  cukrovar (hala) pouze 20. 1., 21 .4., 14. 7., 20. 10. .......... 16.00-16.50 hod. 
  Stanoviště 6  hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10.  ..................... 16.00-16.30 hod. 
  Stanoviště 7  Lobeč,Purkyňovo nám. kromě 20.1.,21.4.,14.7.,20.10. .. 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.
DUBEN:  .............1 . týden 30.03.- 03.04. . .............................................................................................................bioodpad
 4 . týden 20.04.- 24.04. ................................................................. rozměrný odpad z domácností
květEN:  ............2 . týden 04.05.- 07.05. . ..............................................................................................................bioodpad
 4 . týden 18.05.- 22.05. . ............................................................... 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.

ROZPiS StANOVišŤ na rok 2009 
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

Termíny sTánkových Trhů v Lobečku jsou 15. 4., 29. 4. 

sdružení zdravoTně posTižených, hůrka 1041
28. 4. od 12.30 – 13.30 hodin
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Uzávěrka INZERCE i ČLÁNKŮ  
je v úterý 21. 4. v 18 hodin.

kulturní komise hledá kontakt na všechny kulturní a zájmové organizace, které 
by se chtěly prezentovat v připravovaném sborníku kultury a zájmových činností 

v kralupském regionu. 

Pokud máte zájem, prosíme o vyplnění níže uvedeného dotazníku.
Elektronicky vyplněný dotazník, který je možné stáhnout z webu města na adrese: 

www.mestokralupy.cz můžete poslat na adresu Kralupského Zpravodaje 
 zpravodaj@mestokralupy.cz.

Ručně vyplněný dotazník zašlete, prosím, na poštovní adresu Zpravodaj,  
MěÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru  1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou nebo na adresu 

KaSS, Seifertovo nám. 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou.

jméno organizace (sdružení, spolku….) ..............................................................................

specifikace činnosti organizace (sdružení, spolku) .........................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

hlavní pořádané akce: ..........................................................................................................

kontaktní osoba:  ...................................................................................................................

Telefon:  ....................................................................................................................................

e-mail:  ......................................................................................................................................
Web: ..........................................................................................................................................

Sborník kulturních  
a zájmových organizací Od srpna loňské-

ho roku je v in-
focentru MěÚ 
(v přízemí  
hlavní budovy) 
v prodeji „Tu-
ristická znám-
ka  
č. 1057“ - viz foto. 

Známka je součástí sí-
tě „Turistická známková místa“ po celé 
ČR (více na www.turisticke-znamky.
cz). Od prvého dne se zvedla vlna zá-
jmu o tento zajímavý sběratelsko-tu-
ristický sortiment. Díky velkému zá-
jmu veřejnosti a návštěvníků města se 
v březnu, k potěšení organizátorů ak-
ce, významně ztenčily zásoby a proto 
byla u výrobce objednána další dřevě-
ná „kolečka“... ;-)  iNfO

„kolečka“ 
doobjednána !

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. infor-
movala město o zrušení některých veřej-
ných telefonních automatů (VTA) z důvodu 
poklesu zájmu obyvatel. 

V průběhu měsíce dubna roku 2009 plá-
nují zrušení nevyužívaných VTA:

✆ tel.č. 315 741 370 – Kralupy nad Vltavou, 
Lobeček, Revoluční 667
✆ tel.č. 315 741 699 – Kralupy nad Vltavou, 
Lobeček, Předmostní 706

✆ tel.č. 315 721 299 – Kralupy nad Vltavou, 
Nerudova 801
✆ tel.č. 315 721 702 – Kralupy nad Vltavou, 
Nerudova 801
✆ tel.č. 315 721 870 – Kralupy nad Vltavou, 
Čechova 342
✆ tel.č. 315 721 899 – Kralupy nad Vltavou, 
Gen. Klapálka 720

Dostupnost služby pro obyvatele, jak je 
definovaná Českým telekomunikačním úřa-
dem, zůstane zachována. 

„KRALUPSKÉ KURiOZiTY“
Město  Kralupy  nad  Vltavou  se  rozhodlo 
uspořádat výstavu nazvanou „KRALUPSKÉ 
KURiOZiTY“

Máte doma nějaký předmět (fotografii, hmotné 
drobné předměty...), který se vztahuje k městu 
a zaručeně dokáže pobavit okolí? Pokud ano, při-
neste jej na podatelnu Městského úřadu, U Cuk-
rovaru 1087 do 19. června 2009 (se jménem, ad-
resou, telefonním číslem a e-mailem pro lepší 
a rychlejší spojení). Ze všech vybraných kuriozit 
bude uskutečněna dvouměsíční výstava (červe-
nec, srpen) v prostorách předsálí Informačního 
centra. Veřejnost bude moci ocenit nejlepší kuri-
ozitu a majitelé vítězných předmětů obdrží hod-
notné ceny. 

Vážení občané, 
kdo vlastníte řidičské průkazy vydané: 

● od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, 
jste povinni do konce roku 2010 své dokla-
dy vyměnit. 

● od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, 
jste povinni do konce roku 2013 své dokla-
dy vyměnit (na základě zákona č. 229/2005 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikací a o změ-
nách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů.)

Výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku. 

Na příslušný odbor dopravy si vezměte 
platný doklad totožnosti (OP, pas), dále 
pak jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 
4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí 
platnost. Nový ŘP Vám bude vystaven do 
20 dnů ode dne podání žádosti, popř. do 
5 pracovních dnů po úhradě správního 
poplatků 500 Kč (za rychlejší vyřízení 
žádosti).

Více informací naleznete v zákoně  
č. 361/2000 Sb. a na internetových strán-
kách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Rušení veřejných 
telefonních automatů

Výměna řidičských průkazů
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Obama se při 
návštěvě ČR zastaví 
krátce i v Kralupech 
(dokončení ze str. 1)

Vroce 1935 totiž v kralupském hotelu 
přenocoval Thomas William Carling-

ton, který byl švagrem Elisabeth Burtonové, 
a ta v letech 1958 – 1959 působila v rodině  
M. L. Kinga jako chůva.

 Přestože se tato návštěva neobejde bez 
rozsáhlých bezpečnostních opatření, jak 
sdělil předseda finančního výboru, Obamo-
va návštěva pro městský rozpočet nebude 
představovat nikterak velkou finanční zá-
těž. Působivou plastiku, která bude vsazena 
do zdi hotelu, vyrobily děti z keramického 
kroužku při ZUŠ a o výrobu mávátek se 
postarali žáci ze školních družin ZŠ Gen. 
Klapálka, Třebízského a Komenského. Ty si 
společně s vlaječkami budou moci občané 
bezplatně vyzvednout v infocentru MěÚ. 
Na úřadě budou k dostání také plakátky 
a fotografie, které mohou obyvatelé Kralup 
použít pro výzdobu oken.

 Jedinou komplikací by mohla být doprav-
ní zácpa, která se v souvislosti s Obamo-
vou návštěvou očekává. Odbor dopravy je 
však připraven kolapsu předejít a s největší 
pravděpodobností automobilovou dopravu 
z města zcela vyloučit.

 „Dear Barack, welcome in Cralupy over 
Vltava! We love You!“

Hugo Apríl

 30. 3. 09
Chelčického, Chmelova, V Luhu, Vrchlického, Čechova 
po Tomkovu
 31. 3. 09
Henningsdorfská, sídliště Hůrka, U Studánky, Pod Skal-
kou, V Rokli, V Hliništi, Na Husarce
 1. 4. 09
Masarykova, Ladova, Cukrovar I. část (Tyršova a podél 
č.p. 1063 – 1066) 
 2. 4. 09
Henningsdorfská, Zátiší, Na Turské louce, V Olších – (od 
Mánesovy k fot.hřišti)
 3. 4. 09
Štefánikova, K.Čapka, Cesta Brigádníků, J. Wolkera, 
Cukrovar II.část - od Fortuny po penzion
 6. 4. 09
Purkyňovo nám., sídliště Lobeč, Nerudova, Lidové nám., 
Čechova  od Tomkovy
 7. 4. 09
Hakenova, Družstevní, nám. Mládežníků, U Transfor-
mátoru,
 8. 4. 09
Dr. Beneše, U Jeslí, Gagarinova, Hakenova – mezi  
Tř. Legií a Dr.Beneše, Ve Starém Lobečku, Ke Koupališti, 
Josefa Hory, Klicperova
 9. 4. 09
Kuzmínova, Majerova, Karsova, Vltavská, Lidická, Cuk-
rovar III.část (podél penzionu- parkoviště + parkoviště 
č.p. 1088 – 1071), Sladkovského
 10. 4. 09
Libušina, Trojanova, Havlíčkova, Rybova, Na Hrádku, 
Jódlova, Žižkova, Nádražní, Palackého, Palackého nám., 
Husova, Jungmanova
 14. 4. 09
Máchova, Makarenkova,  Kyjevská, Varšavská, Tylo-
va, nábř. J. Holuba, K. Světlé, Raisova, Tomáškova, 
M.Gorkého,Tř. Legií
 15. 4. 09
Cukrovar IV. část (parkoviště od č.p. 1067 – 1070), 
Smetanova, Tyršova, Lutovítova

 16. 4. 09
J. Palacha, Dvořákovo nám, Rubešova, Masnerova 
stezka, Erbenova
 17. 4. 09
B. Němcové, Vodárenská, Seifertova, Sídliště, nám.  
J. Seiferta, Krakovská,
 20. 4. 09
Grégrova, Fibichova, Jiráskova, Kaplířova, Prokopova, 
Sokolská, Hostivítova, Nad Lobčí, Na Vyhlídce,
Nad Skálou, Podháj
 21. 4. 09
Revoluční, I. Olbrachta, U Parku, U Vodárny
 22. 4. 09
Šafaříkova, Tomkova, Horymírova, V Zahradách, U So-
ciálního domu, Na Poláčku, Dvořákova
 23. 4. 09
nábř. J. Rysa, U Stadionu, Šrámkova, V. Jirsíka, A. Sla-
víčka, Máchova, Alšova – po Třebízského, Šmeralova, 
Předmostí
 24. 4. 09
Třebízského, U Dýhárny, Za školou, Mezi Hřišti, Okrajo-
vá, V Olších, Mánesova, Kmochova, Mikovická
 27. 4. 09
Sládkova, V Sadech, Školní, Na Záruce, Mlýnská,  
P. Bezruče, Na Staré Mlýnské Cestě, Luční, Krátká, 
Slunná, Česká, Horní, Na Vršku, Příčná, Spojovací,  
Nová, Ke Studánce
 28. 4. 09
Pod Hradištěm, Zeměchy

Upozorňujeme majitele dopravních prostřed-
ků, aby respektovali přechodné dopravní zna-
čení a přispěli tak k bezproblémovému úklidu 
města. Nerespektování dopravního značení bu-
de řešeno ve spolupráci s městskou policií.

Naším zájmem je město uklidit v co mož-
ná nejkratším termínu, proto je možné, že 
plán může být operativně měněn, o čemž 
budou obyvatelé včas informováni doprav-
ním značením.

Plán blokového čištění města
Zákon o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb.ukládá provést čištění 
komunikací po zimní údržbě na silnicích III. třídy a na místních komunikacích 
nejpozději do 31. 5 . Na základě tohoto zákona byl zpracován harmonogram 
čištění komunikací, které bude prováděno v těchto termínech:

PáTečNí žURNáLY
iV/2009

03.04. dr. Hettychová Vrchlického ul.
  315 726 160

10.04. dr. Homolová Trojanova ul. 
  315 722 401

17.04. dr. Horák Lobeček
  315 726.221

24.04. dr. Mikušová Kaučuk
  315 718 016
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Středočeský kraj se zasadí o obnovu sil-
niční vegetace v případě jejího kácení 

podél silnic II. a III. třídy, které jsou v ma-
jetku kraje.  Za každý pokácený strom vy-
sadí kraj dva nové.

 Podél silnic roste ve Středočeském kraji 
celkem 354 556 stromů. Naplánováno v le-
tošním roce je vykácet celkem 902 stromů, 
což jsou přibližně 3 procenta. Je nutné říci, 
že se kácejí pouze stromy, které jsou ne-
mocné, staré či poškozené a ohrožují bez-
pečnost na silnicích. 

 Výsadbu nových stromů jako náhradu 
za poražené považuje vedení kraje jako 
samozřejmost. „Za každý pokácený strom 
budou vysazeny dva nové, pokud zároveň 
nebude ohrožena bezpečnost silničního 
provozu,“ slibuje Středočechům hejtman 
David Rath.

 Upozorňuje však, že se to nevztahuje na 
kácení vegetace, kde obec, která kácení po-
volila,  si i sama vymínila náhradní výsad-
bu. Ta bude realizována v plném rozsahu 
stanoveném v rozhodnutí obce. 

Berill MAscHeková

Nové stromy podél silnic vyhlášení vítězů soutěže 
„negativní jevy ve městě kralupy 

nad vltavou očima dětí“.

Komise prevence kriminality vyhlási-
la vítěze soutěže dětí kralupských škol 
„Negativní jevy ve městě Kralupy nad 
Vltavou očima dětí“. Rozhodování by-
lo velmi těžké, a tak byla v soutěži škol 
vyhlášena dvě první místa, dvě druhá 
a jedno třetí.

1. místo – ZŠ Komenského a Dvořákovo 
gymnazium (třída 2.A)
2. místo ZŠ Revoluční a ZŠ Třebízského
3. ZŠ Praktická

V soutěži jednotlivců, případně skupin 
jednotlivců, bylo umístění následující:
1. skupina žáků ZŠ Komenského 
(skupinu vedl žák J. Král)
2. třída 8.A ZŠ Revoluční 
(za třídu zpracovaly žákyně Venclová 
a Slavíčková)
3. Kristýna Márová, ZŠ Třebízského

Soutěž byla sponzorována Českou rafi-
nérskou, a.s.

Komise prevence kriminality

Moc samozřejmě chutná, ale pokud ji 
každý spíše užívá a dělá si pouze na 

svém písečku, nelze očekávat, že budou 
splněny původním cíle. 

Obraz, který zůstal po tzv. novém vedení, 
není zrovna povzbuzující: chaos v čerpání 
rozpočtu, nepřehledný stav majetku, nepl-
něné cíle volebních programů a centrum 
– zatím pouze prázdná bublina bez hmatatel-
ných výsledků, byť halasně prezentovaná.   

Nové změny ve vedení města, které na-
staly na přelomu roku, vycházely z potřeby 
opravdu zásadní změny v práci Zastupitel-
stva a Rady města. Rada města se dohod-
la na rozdělení gescí jednotlivých oblastí 
s tím, že se již jednotlivé kroky vzájemně 
začínají koordinovat. Zveřejněné priority 
jsou jasnými cíly, které chceme postupně 
realizovat.

Ze zákonných prostředků, kterými jsou 
rozpočet města a rozpočtový výhled, se 
musí stát opravdové nástroje řízení. Každý 
správce kapitoly bude plně zodpovědným 
za kontrolu toho, jak se naplňují jednotlivé 
„paragrafy“ a ne tím, kdo na konci roku 
přehází ve své části položky, aby to nějak 

vyšlo. Již neschválený rozpočtový výhled 
ukázal, že reálný pokles financí na inves-
tice je varující a například zanedbaný pro-
jekt generální opravy koupaliště je dalším 
jednoznačným důkazem, že nelze jít ces-
tou toho, že vše, co jsme nevymysleli my, 
je špatné a co jsme vymysleli je skvělé. 
Bohužel takto bylo často postupováno, ale 
s tím, že následky – viz koupaliště - se po-
tom projeví ve vyšších nákladech, než se 
původně předpokládalo. Takových projektů 
je bohužel ve městě více.

Jako radní jsem se „ujal“ jak majetku, tak  
i financí. Začal jsem tím, že jsem si s před-
sedy příslušných komisí a s tajemníkem 
úřadu dohodl určité postupy a začíná se 
připravovat evidence majetku a snad i cí-
levědomá práce s financemi a investicemi 
vůbec. Samozřejmě jsou to cíle dlouhodobé 
a ne vše lze za budoucí rok a půl volebního 
období stihnout, ale předpokládám, že jsme 
schopni postoupit alespoň o hodný kus ku-
předu ku prospěchu občanů, nejen těch, kte-
ří spolu mluvíme…., ale i těch ostatních.

ivAn lipovský

rAdní MěstA

„My občané, kteří spolu mluvíme...“
Minulé volby přinesly halasné vybubnovávání potřeby změn ve vedení města 
podpořené těžko srozumitelným textem referenda, které ve skutečnosti mělo 
pouze jediný motiv: Přivést do vedení nové lidi, nové myšlenky a pracovat 
zásadně jinak, než předchozí, již dlouhou vládou opotřebované, vedení.

Pro příští školní rok se zapsalo celkem na 
všech MŠ 213 dětí, včetně dětí maminek na 

mateřské dovolené. Přijato bylo 151 dětí, chybí 
nám umístit 6 dětí pracujících maminek. Podle 
slov ředitelek mateřských škol budou tyto děti 
ještě umístěny v průběhu školního roku.   Dále 
nebylo přijato 43 dětí, protože jeden z rodičů je 
na mateřské dovolené. 

Výstavba nových dvou tříd v mateřské 
škole Mikovice se v letošním roce nebu-
de realizovat. Z důvodu chybného vyplnění 
žádosti o dotaci vybranou dodavatelskou 
firmou, nebude poskytnuta dotace na tuto 
stavbu. Opakovat tuto žádost budeme v říj-
nu tohoto roku. Po obdržení dotace bude 
výstavba zahájena. Věřím, že pak budeme 
moci vyhovět všem žádostem o umístění 
dětí v mateřských školách.

Marie Blažková, radní města

ZáKLAdNí šKOLY 
počet přijatých dětí do 1. tříd

ZŠ Gen. Klapálka............................................... 63
ZŠ Komenského ................................................ 35
ZŠ Revoluční  .................................................... 26
ZŠ Třebízského ................................................. 21
ZŠ 28. října  ........................................................19

Zápisy do mateřských školek 
a do základních škol
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UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE  
NA UZAVŘENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY

3. DUBNA 2009 (PÁteK)
ODDěLeNí PRO Děti

4. DUBNA 2009 (SOBOtA)
ODDěLeNí PRO DOSPěLÉ ČteNÁře

z důvodu konání akce

NOC S ANDERSENEM 

zábavný rok s knihovnou
9. - dubnové kolo:

„Co víte  
o velikonoCíCh?“

Voňavé jaro je nádherný čas. Na čerstvě se 
zelenající trávě září žluté pampelišky a bílé 
sedmikrásky, stromy a keře začínají kvést 

a lákají pilné včelky a motýly. Na letošní du-
ben připadají jarní svátky – Velikonoce, v cír-
kevním kalendáři svátky významnější než Vá-
noce. Znáte odpovědi na následující otázky?

1.   Kolik dní trvá předvelikonoční půst? 

2.   Jak se nazývá poslední týden před  
      Velikonocemi? Vyjmenujte názvy šesti  
      dnů před Velikonoční nedělí.  

3.   Co bývá zvykem na Zelený čtvrtek? 

4.   Vyjmenujte některé symboly Velikonoc.

5.   Uveďte alespoň jednu pranostiku  
      související s Velikonocemi.

6.   Napište text některé velikonoční koledy.

Městská knihovna  
Kralupy nad Vltavou

uzávěrka souTěže je 30. dubna 2009.

Odpovědi označené jménem a věkem ode-
vzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení 
kontaktu (adresa, tel. číslo).

Na hrací karty Vám potvrdíme účast v de-
vátém kole soutěže. Odpovídat můžete i Vy, 
kteří jste se do celoroční soutěže nezapojili. 
Neváhejte a navštivte knihovnu, kde nalez-
nete i odpovědi na naše otázky. Na někoho 
z Vás čeká odměna. 

Pachy, ať už libé nebo nelibé, jsou vyvo-
lávány celou řadou chemických látek, 

které jsou mnohdy v ovzduší přítomny pou-
ze v nepatrném množství. Vnímání pachů 
je jedním z nejsilnějších smyslových vje-
mů, navíc úzce spjatým s naším podvědo-
mím. Pachy bezprostředně působí na náš 
psychický stav, ale mohou vyvolat i jiné 
symptomy jako jsou bolesti hlavy nebo ža-
ludeční nevolnost.  

Zdrojem zápachu bývají nejvíce provozov-
ny potravinářského průmyslu, kafilérie, čis-
tírny odpadních vod, chovy hospodářských 
zvířat a v našem regionu také areál chemic-
kých výrob. Obecně se dá konstatovat, že 
zápach produkují velmi často spíše menší 
provozovny, kte-
ré bývají umístě-
né v obytné zá-
stavbě, než velké 
podniky umístě-
né mimo obec. 

Na stanicích 
imisního monito-
ringu se ze sku-
piny látek, které 
mohou způsobo-
vat zápach, měří 
de facto pouze 
sirovodík, pro 
který je stanoven hygienický limit právě 
pro případ obtěžování zápachem. Další lát-
kou s charakteristickým zápachem, která 
se monitoruje, avšak pouze na čtyřech mě-
řicích stanicích v republice (v Kralupech 
ani okolí se nesleduje), je čpavek. Nicméně 
zápach bývá většinou vyvoláván směsí růz-
ných chemických látek. Jejich identifikace 
by možná zaměstnala celou laboratoř. 

Udává se, že netrénovaný člověk rozpo-
zná až 4 000 pachů, zatímco nos trénované-
ho člověka rozliší dokonce 10 000 pachů. 

Lze zápach měřit?
Obtěžování zápachem nelze v žádném pří-
padě brát na lehkou váhu. Dle platné čes-
ké legislativy nesmí docházet k obtěžování 
obyvatelstva zápachem. Zda k němu dochá-
zí se zjišťuje dotazníkovou metodou, která 
přesně popisuje kolik procent lidí a po jak 
dlouhou dobu musí vnímat zápach jako ob-
těžující. Jinou metodou je olfaktometrické 
měření, během kterého se odebrané vzor-
ky vzduchu postupně nařeďují a dávají se 
smyslově posoudit několika tzv. čichačům, 
tedy speciálně vyškoleným osobám. 

jak se bránit?
Co tedy dělat pokud jste vystaveni zápachu, 
který vás obtěžuje nebo vám dokonce způ-
sobuje zdravotní potíže? Od 1. srpna 2006 
vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva ži-
votního prostředí, která zavedla nová pravidla 
v kontrole intenzity obtěžování zápachem. No-
vá vyhláška ruší posuzování pachové zátěže 
pomocí přesných limitů tzv. pachových jedno-
tek a zavádí nový systém založený na počtu 
stížností od osob majících trvalé bydliště nebo 
pracujících v okolí zdroje zápachu. V závis-
losti na množství těchto stížností pak musí 
příslušný orgán ochrany ovzduší provést šet-
ření. To spočívá v kontrole schválených tech-
nologických postupů a dodržování všeho, co 

nařizuje zákon. 
Pokutu do výše 
až deseti milionů 
korun a náprav-
ná opatření je 
pak možné ulo-
žit jen tam, kde 
došlo k pochy-
bení, tedy k po-
rušení předpisů 
a norem. Tím je 
ošetřena možnost 
případného zneu-
žití stížností. 

Pokud se cítíte obtěžováni zápachem, má-
te také možnost využít služeb Ekologického 
centra Kralupy nad Vltavou, které se proble-
matikou pachové zátěže, mimo jiné, zabývá. 
Přestože ekocentrum samotné nemá kom-
petence konkrétní problém nějakým způso-
bem řešit, od toho zde jsou orgány ochrany 
ovzduší, má k dispozici aktuální data z mě-
řicí stanice imisního monitoringu, případně 
vlastního měřicího vozu a především má 
aktuální zprávy o tom, co se zrovna děje 
v areálu chemických výrob, včetně zpráv 
o možné pachové zátěži. Vaše zprávy poslou-
ží také jako podklad k případnému jednání 
s potenciálními původci. Volat můžete na 
bezplatnou linku 800 100 584 nebo psát na 
e-mail ekoporadna@eckralupy.cz. Na interne-
tových stránkách www.eckralupy.cz nalez-
nete také formulář k odeslání stížnosti na 
zápach a celou řadu dalších informací o této 
problematice. V každém případě se pokuste 
popsat charakter zápachu, jeho intenzitu, pří-
padné zdravotní potíže, místo, dobu, kdy byl 
zápach vnímán a odkud si myslíte, že zápach 
pochází např. podle směru větru. 

ing. soňA Hykyšová

Pachová zátěž
Pachy a vůně nás provázejí na každém kroku. Některé nám jsou příjemné, jiné 
méně, některé nás mohou dokonce obtěžovat. 

Ekologické centrum 
Kralupy nad Vltavou

KNIHA MÉHO SRDCE
ZVOLTE SI SVOU NEJMILOVANĚJŠÍ KNIHU!

hlasovat můžete od 4. do 9. dubna 2009
prostřednictvím hlasovacího kuponu  

v městské knihovně nebo internetových 
stránek v www.knihasrdce.cz.

Zde naleznete také další informace  
a pravidla hlasování.

Pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem,  
Svazem českých knihkupců a nakladatelů a s knihovnami ČR.
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Městská policie a Policie ČR

Přiblížit občanům profil “klasického“ kap-
sáře je v podstatě nemožné, neboť splý-

vá s davem a po celou dobu svého jednání 
se jeví jako kterýkoli jiný nakupující, avšak 
ochránit se proti takovým krádežím je jed-
nodušší než se zdá. 

Období, kdy se pravidelně zvyšuje majet-
ková trestná činnost, jsou různá. V letních 
měsících a časech dovolených se zazna-
menává časté vloupání a krádež majetku 
z bytů a domů, v zimě pak v období Vá-
noc, kdy občané více utrácejí a nakupují, 
a tedy při sobě nosí větší finanční obnosy  
než obvykle. Scénář je zpravidla příhodný 
pro větší obchody, obchodní centra a velké 
markety na periferii města. 

Nejčastějšími případy v tomto období jsou 
kapesní krádeže, a to peněženek, mobilních 
telefonů a platebních karet. Dále pak odcize-
né kabelky z nákupních košíků a vykrade-
ná vozidla na přilehlých parkovištích.

Uvádíme několik zásad, která Vám jistě 
pomohou riziko krádeže minimalizovat a to 
v průběhu celého roku:

✓ Důležité věci, jako doklady, peníze, pla-
tební karty a mobily mějte vždy umístěny 
tak, abyste pachateli co nejvíce ztížili pří-
stup. Vhodné jsou náprsní kapsy, těsné kal-
hotové kapsy, kabelky a brašny, které lze no-
sit v zorném poli, nikoli na zádech apod.

✓ V situacích, kdy se dostanete do těsného 
kontaktu s dalšími osobami, si ověřte, že Va-

še věci jsou stále 
v bezpečí, neboť 
fyzický kontakt 
v davu je větši-
nou okamžikem 
krádeže.

✓ PIN kódy k platebním kartám neměj-
te poznamenané poblíž karty, nejlépe ani 
při sobě.

✓ Jste-li cizí osobou žádáni o pomoc, ne-
bo jinak kontaktováni, mějte na paměti, že 
může jít o prosté odlákání, či zabavení, pro-
to si i při takovém jednání zároveň hlídejte 
své cennosti. Jednoduchým trikem je napří-
klad žádost o rozměnění bankovek!

✓ Ve vozidlech nenechávejte bez dozoru 
cennosti, nákupy a osobní doklady.

✓ Nenoste při sobě zbytečné věci. Snažte 
se peníze, platební karty a osobní doklady 
nosit odděleně, neboť v případě krádeže 
Vám zůstane alespoň něco z těchto nejdů-
ležitějších věcí.

V některých větších obchodních centrech 
se můžete setkat s vlastní bezpečnostní služ-
bou, která je zde mimo jiné i z těchto důvo-
dů, aby Vám v případě, že se stanete obětí 
krádeže, nebo jiného činu pomohla přivolat 
policii, zadržet pachatele, či jinak poradit. 
Proto se nezdráhejte tyto pracovníky oslovit 
i v případě, máte-li podezření, že se v ob-
chodním centru pohybují podezřelé osoby.

koMisAř npor. MiroslAv plundr 

Na téma parkování a dopravní situace ve 
městě proběhla již řada diskuzí, ale mu-

sím z Vašeho pohledu občana města jen tiše 
souhlasit. Je pravdou, že počet automobilů rok 
od roku stoupá, přičemž počet parkovacích 
míst je v nápadném nepoměru. V této sou-
vislosti je patrné, že řada občanů zaparkují 
své vozidlo tam, kde je alespoň trošku místa.  
Strážníci městské policie na tomto základě 
zpracovali několik možných alternativ, které 
by mohly pomoci v řešení daného problému. 
Tento písemný materiál byl postoupen jako 
podnět k jednání dopravní komise, odboru 
dopravy a správci místních  komunikací, což 
jsou technické služby města. 

Je pravdou, že strážníci MP řeší doprav-
ní situaci v lokalitách placeného stání  a to 
především z důvodu, že do těchto lokalit 
občané jezdí ve větší míře ve vlastním zá-
jmu např. za nákupy nebo zařizování svých 

osobních věcí a ne 
z důvodu parková-
ní jako takového. Není 
však pravdou, že oblast 
parkování by byla řešena převážně v těch-
to místech.

Domnívám se, že každý občan města si 
zcela uvědomuje kritickou situaci. Musím 
ovšem konstatovat, že v Kralupech nad Vl-
tavou je minimálně ulic, které splňují šířku 
pro legální parkování vozidel a to raději 
nemluvím o počtu obytných zón, kde je 
parkování povoleno jen na místech vyhra-
zených jako parkoviště. 

V minulém čísle Zpravodaje byla uveřej-
něna fotografie části komunikace v ulici 
Hennigsdorfská, kde bylo upozorněno na 
nesprávné parkování. Bohužel se nejedná 
jen o vozidla, která parkují ve vzdálenosti 
kratší jak 5 metrů od přechodu pro chodce, 

ale jedná se i o vozidla parkující na mostku 
v této ulici, v křižovatkách a v neposlední 
řadě i o vozidla, která nesplňují zákonem 
daný volný průjezd o šířce 6 m při obou-
směrném provozu. Suma sumárum se pře-
stupku dopouští každý den jen v této loka-
litě přibližně 40 až 50 vozidel.

Závěrem bych chtěl poukázat i na skuteč-
nost, že v současné době připravujeme vše 
pro zřízení odtahové služby, která napomů-
že v řešení opravdu kritických a nebezpeč-
ných míst. Dále bych chtěl v této souvislos-
ti  apelovat na veškeré řidiče, aby si sami 
uvědomili, že svým nesprávným a mnoh-
dy i nebezpečným parkováním ohrožují 
životy druhých občanů tím, že znemožňují 
průjezd vozidlům hasičského záchranného 
sboru, záchranné služby  a v neposlední 
řadě  znemožňují vývoz jak komunálního 
tak i tříděného odpadu.    MicHAl císler

Zastavení a stání
Reakce na článek týkající se parkování vozidel 
v našem městě.

Kapesní krádeže

§
ZAdRžeNá OSOBA V PáTRáNí
Dne 6. 3.v dopoledních hodinách zadrželi policisté z místního 
odd. PČR třiadvacetiletého muže z Prahy – západ. Bylo zjiště-
no, že na muže byl soudem vydán příkaz k zatčení. Téhož dne 
byla osoba předvedena k soudu.
Řidič BeZ dOKLAdů
Dne 6. 3. byl při běžné kontrole v ul. Třebízského zastaven 
třiačtyřicetiletý muž z Českých Budějovic v osobním voze Ško-
da 105, které řídil. Bylo zjištěno, že osoba má vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel na dobu 96 měsíců z platností od 
ledna 2007 a další zákaz řízení na dobu 72 měsíců s platností 
taktéž od ledna 2007. V prvním případě ho za jeho předchozí 
hříchy ocenil soud v Rakovníku, ve druhém si verdikt vyslechl 
u soudu v Č. Budějovicích. Jeho velmi silnou potřebu usednout 
za volant následně ocenili policisté sdělením podezření pro 
trestné činy maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení moto-
rového vozidla bez řidičského oprávnění.
KRádež MáSLA
Podezření z trestného činu krádeže ve stadiu pokusu bylo sdě-
leno dvaačtyřicetiletému muži z Kladenska za to, že se dne  
10. 3. pokusil jako zaměstnanec firmy v Nelahozevsi odcizit 
12 balení másla po 25 kilogramech (celkem 300 kg). K tomuto 
chtěl využít chvilkové nepřítomnosti řidiče kamionu, který ve 
firmě vykládal a lup ukryl do neuzamčené schránky návěsu 
nákladního vozidla. Kdyby se podařilo máslo odcizit, vznikla by 
poškozené firmě škoda ve výši cca 21.000 Kč.
Odcizené máslo ve schránce následně odhalila ostraha závodu, 
která věc oznámila na Policii ČR. Odcizené máslo se nepoško-
zené vrátilo zpět firmě. 
VLOUPáNí dO PRAcOVNích BUNěK
Neznámý pachatel v Kralupech nad Vltavou v době od 12. do 
13. 3. nezjištěným způsobem poškodil zámky u pracovních 
buněk umístěných v areálu autodopravní firmy a odtud odcizil 
mimo jiné elektrické a ruční nářadí. Skutkem byla způsobena 
škoda ve výši cca 397.000 Kč.
žeNA UPRchLA Z MíSTA dOPRAVNí NehOdY
14. 3. kolem 20. hodiny projížděl ulicí Revoluční Peugeot 405. 
Na křižovatce s ul. Štefánikovou nedala řidiči Peugeotu před-
nost řidička osobního vozidla Honda Civic a vjela do jeho jízdní 
dráhy. I přes intenzivní brzdění nezabránil muž střetu mezi vo-
zidly. Po střetu vystoupila řidička Hondy z vozu, odmontovala 
ze svého automobilu registrační značky, tyto vhodila do auta, 
tuto ani nezajistila a z místa dopravní nehody odjela jako spolu-
jezdec dalším vozidlem. Osádka Peugeotu byla jejím jednáním 
natolik vyvedena z míry, že si nestačila ani všimnout typu nebo 
registrační značky tohoto vozu. Ke zranění osob v Peugeotu 
nedošlo. Na místě byla odhadnuta předběžná škoda na vozi-
dlech na cca 60.000 Kč. Jelikož nebyla známa totožnost řidič-
ky Hondy, byl na místo kromě dopravní policie povolán krimina-
listický technik k zjištění případných stop na vozidle. Šetřením 
bylo zjištěno, že řidičkou je třiadvacetiletá žena z Prahy. Přesná 
příčina nehody, výše škody, míra zavinění a následné chování 
řidičky Hondy jsou nadále předmětem šetření.
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Město Kralupy nad Vltavou 
nesouhlasí se záměrem 

„Letiště Vodochody“ z násle-
dujících důvodů:

1. V záměru není vyřešena 
dopravní obslužnost letiště, 
a to zejména na trase směr Le-
tiště Vodochody – Kralupy nad 
Vltavou – letiště Praha Ruzyně 
a na trase Letiště Vodochody 
– Kralupy nad Vltavou – Slaný 
– Karlovy Vary. Navýšení do-
pravy v Kralupech nad Vltavou 
o 880 vozidel denně, může způ-
sobit znemožnění plynulého 
průjezdu městem a následovně 
celkový kolaps dopravy v Kra-
lupech nad Vltavou. V záměru 
není zpracováno celkové na-
výšení emisí, prašnosti a hluč-
nosti v obcích na výše uvede-
ných trasách. V současné době 
je doprava v Kralupech nad Vl-
tavou v takové výši, že zejmé-
na v oblasti mostu přes Vltavu 
se tvoří kolony vozidel  zasa-
hující až k areálu Synthos a.s. 
a do centra města. Navýšení 
nákladní dopravy ovlivní stav 
současných komunikací, které 
jsou již nyní ve stavu nutných 
rekonstrukcí.  Bez vyřešení no-
vé dopravní obslužnosti regio-
nu plánovanou přeložkou sil-
nice II/240 – D8 Kozomín – R7 
Středokluky  včetně obchvatu 
Kralupy nad Vltavou a nového 
mostu přes Vltavu, nelze na-
výšení dopravy v těchto loka-
litách akceptovat. 

2. V záměru není vyhodnoce-
ní emisí z motorů letadel při při-
stání a startech v návaznosti na 
současné množství emisí pro-
dukovaných silniční dopravou.

3. V záměru není vzata v úva-
hu kumulace hluku současné 
pozemní dopravy, s přistáva-
jícími letadly na letiště Ruzyň 
s novým hlukem, který bude 
produkován s letadly startují-
cími z letiště Vodochody.

4. V záměru je podceněna 
bezpečnost provozu ve spádo-
vé oblasti Letiště Vodochody. 
V předložených materiálech je 
pracováno s následujícími údaji 
a letecké dopravě po realizaci 
výše uvedeného záměru :

- počet pohybů letadel za rok 
35.000

- průměrný pohyb letadel za 
den 96

- průměrný počet pohybů le-
tadel v charakteristickém leto-
vém dni 141

Z uvedeného je zřejmé, že 
předpokládaný letový pro-
voz v okolí zamýšlené stavby, 
včetně vlastního území města 

Kralupy nad Vltavou, je znač-
ný. Z hlediska krizového říze-
ní města Kralupy nad Vltavou 
Vám sdělujeme, že na katas-
trálním území města Kralupy 
nad Vltavou působí 8 provo-
zovatelů nebezpečné činnosti 
podle zákona č. 59/2006 Sb.. 
Jedná se zejména o Areál che-
mických výrob Kralupy nad Vl-
tavou, s koncentrací vysoce 
nebezpečných chemických 
látek, skladovaných a mani-
pulovaných zde ve značných 
množstvích. Nebezpečné che-
mické látky přitom nejsou ome-
zeny pouze přímo na zmíněný 
areál, ale při jejich přepravě je 
s nimi manipulováno i v rámci 
železničního dopravního uzlu 
Kralupy nad Vltavou, včetně 
všech přilehlých železničních 
tratí. Správním územím obce 
s rozšířenou působností Kra-
lupy nad Vltavou dále prochází 

celá řada produktovodů, který-
mi jsou nebezpečné chemické 
látky přepravovány.

Jakýkoliv intenzivní letec-
ký provoz, zejména ve vel-
kých dopravních letadlech 
v nízkých letových hladinách 
v takovémto území, proto po-
važujeme z hlediska bezpeč-
nosti obyvatel za vysoce rizi-
kový a to i v případě, že letový 
koridor nezasáhne přímo nad 
areály chemických objektů. 
Případná mimořádná událost 
spojená s letovým provozem 
by mohla způsobit chemic-
kou havárii se vznikem domino 
efektu a těžko odhadnutelnými 
kritickými následky na životy 
a zdraví obyvatelstva a život-
ní prostředí, a to nejen v sa-
motných nejbližších obytných 
aglomeracích, ale i mnohem 
rozsáhlejších územích.

Stejně tak i vzniklá mimo-
řádná událost spojená s che-
mickou výrobou by mohla, za 
určitých podmínek, ohrozit le-
teckou dopravu v nízké letec-
ké hladině (např. totální havárie 
a výbuch produktovodu může, 
dle zpracovaných studii, do-
sáhnout svými účinky až do 
výše 400m nad terénem).

Z výše uvedených skuteč-
ností vyplývá, že záměr vybu-
dování Letiště Vodochody  pro 
provoz dopravních letadel v té-
to lokalitě, je značným rizikem 
pro obyvatelstvo regionu i vel-
kou zátěží pro životní prostředí 
v oblasti a nelze s tímto zámě-
rem souhlasit.

liBor lesák

MístostArostA MěstA

POZITIVA VERSUS NEgATIVA

poziTiva: 
✓ Zachování výroby v Aeru
✓ Zachování zaměstnanosti

✓ Rozvoj infrastruktury
✓ Rozvoj podnikání

negaTiva:
✖ Obrovský hluk

✖ Prašnost
✖ Znečištění ovzduší

✖ Nárůst automobilové dopravy

INZERCE

Vyjádření 
města

K předloženému návrhu 
vydává Město Kralupy nad 
Vltavou následné vyjádření:

Hostivítova 334, Kralupy nad Vltavou

Nabízí přeprav vozy:
dodávky nosnost 1 500 kg

valníky s plachtou nosnost 2,5 t – 9 t s přívěsem 15 t
návěsy 24 t

skříň s hydr. čelem 8 t
návěsová sila na sypké hmoty 40 – 62 m3

Již tradičně zajišťujeme levné, rychlé a spolehlivé služby
24 hodin denně, 7 dní v týdnu!

Spojení: 603 433 558, 603 255 898, tel/fax: 315 724 981
sargon@sargonczech.com

Sargon Czech spol. s r. o.
Autodoprava – Sandra Štropová

LUKÁŠ NOVÁK – TRUSAK, 
ROUDNICE NAD LABEM, KANCELÁŘ KRALUPY
TEL./FAX : 315 691 126, MT: 602 688 117, kpbc@seznam.cz

DŘevoStAvBY 

ZAHRADNÍ DOMKY
ALTÁNY, PERGOLY
PLOTOVÁ PRKNA

sLevy 10% (DO 30.4.)

www.delta-luzec.cz



K ZInformace z radnice

9

Po privatizaci se letiště profilovalo jako 
sídlo takzvaných business letů. Ve Vo-

dochodech by v budoucnu měly přistávat 
především nízkonákladové a charterové le-
ty. Zástupci Penty už na konci uplynulého 
roku přiznali, že intenzivně jednají s ně-
kolika nízkonákladovými dopravci, které 
chtějí časem přetáhnout z Ruzyně k sobě. 
V budoucnu by tak mohly na severu Prahy 
přistávat například Ryanair nebo EasyJet. 
Celé letiště by mělo být připraveno přijmout 
první pravidelné linky v roce 2011.

Letiště má momentálně statut neveřejné-
ho mezinárodního letiště a počet pohybů 
na něm se pohybuje v řádu několika tisíc 
vzletů a přistání ročně. Jeho klienty jsou 
v současné době převážně letecké společ-
nosti, které zde provádějí výcvik pilotů, pri-
vátní klientela s malými letouny a zákazníci 
Aera Vodochody. 

I charterové lety však musí mít svůj letový 
prostor. A ten, jak se zdá, není neomezený. 
„Zcela jistě se ztíží obtížnost řízení letového 
provozu nad Prahou, který je náročný už teď,“ 
míní děkan dopravní fakulty Petr Moos.

druhé největší letiště v čr
Stavba druhého největšího letiště v Česku 
se ale může i výrazně zkomplikovat. Obcím, 
které si letiště „za humny“ nepřejí, totiž pa-
tří asi čtyři a půl tisíce metrů čtverečních 
pozemků, na nichž společnost Penta plánu-
je stavby nezbytné pro provoz budoucího 
mezinárodního letiště. Chystaný projekt se 
tak může zpomalit nebo i úplně zastavit. 
„Udělali jsme si mezi lidmi anketu a více 
než dvě třetiny jsou proti rozšíření letiště,“ 
říká Tomáš Bubeníček, starosta jen kilometr 
vzdáleného Postřižína. 

Penta se tak může paradoxně dostat do 
stejné situace, v níž se před časem ocitlo 
Letiště Praha. Státní firma musela právě 
Pentě zaplatit za pozemky pro chystanou 
čtvrtou přistávací dráhu v Ruzyni čtyři mi-
liardy korun. Jak nedávno informovaly HN, 
v roce 2005 tehdejší šéf Letiště Praha Mar-
tin Kačur odmítl podepsat smlouvu, díky 
níž mohlo letiště pozemky už dříve získat 
za desetinu ceny. Stejný Kačur je nyní ře-
ditelem Letiště Vodochody. 

„Budeme se snažit pozemky vlastněné 
obcemi získat,“ řekl HN Kačur. „V počáteč-
ní fázi našeho projektu bychom se ale měli 
obejít i bez nich,“ dodává. 

Obci Vodochody v areálu letiště patří přes 
tisíc čtverečních metrů. „Aero chtělo vy-
koupit naše pozemky už před dvěma nebo 
třemi lety,“ říká starosta Vladimír Palák, 
„nabídli ale jen sto korun za metr, což za-

stupitelstvo odmítlo,“ dodává. Další parcely 
na letišti patří Máslovicím a Postřižínu. I je-
jich obyvatelé mezinárodní letiště odmítají. 
„Můžeme rozšíření letiště zablokovat. Aero 
loni na podzim požádalo o změnu našeho 
územního plánu. To ale zastupitelstvo za-
mítlo,“ říká starostka Máslovic Vladimíra 
Sýkorová. 

Postřižín teprve na schválení územního 
plánu čeká. „Letiště Vodochody v něm chtě-
lo změnit využití některých pozemků na ko-
merční, kvůli stavbě nákladního terminálu,“ 
upřesňuje starosta Tomáš Bubeníček. 

Dopravní expert, děkan dopravní fakul-
ty ČVUT Petr Moos odhaduje, že spor 
skončí kompromisem: „Letiště se postaví, 
ale v menším rozsahu. Bude sloužit pro 
charterové lety a jako doplňkové letiště 
pro Prahu.“ 

Lidé se bojí o své zdraví a klid
Lidé z přilehlých obcí, kterých se rozšíře-
ní letiště ve Vodovodech týká, mají strach. 
Z hluku nejen nad svými hlavami, ale i ze 
silnic, které budou přeplněné ještě více než 
dnes. Lidé se bojí znečištění ovzduší, praš-
nosti, zrušení klidu, který získali mnohdy 
útěkem z nedaleké Prahy do přilehlých sa-
telitů v blízkosti letiště.

Na nepříliš kvalitních silnicích denně 
přibude přes pět tisíc aut a více než tři 
stovky autobusů. Rozšíření letiště nepočítá 
s přímým napojením na blízkou dálnici D8, 
a auta tak budou muset jezdit po úzkých 
okreskách. 

Podle výsledků studie EIA, k níž se mu-
seli starostové dotčených obcí vyjádřit, bude 
mít plánovaný provoz letiště závažný dopad 
na zdraví více než tří tisíc lidí. Obce oče-
kávají následky ještě citelnější. Nejhůře na 
tom budou Dolany, Bášť, Postřižín, Vodo-
chody, Zlončice a Panenské Břežany.

„Dáváme dohromady dopis s připomínka-
mi. Studie například vůbec nevzala v potaz 
dřívější měření hladin hluku a ani nere-
spektovala náš územní plán,“ říká starosta 
Dolan Josef Dobš.

O zastavení stavby žádají středočeské ob-
ce ministerstvo životního prostředí, jejich 
obyvatelé také podepisují petice.

Vedení letiště možnost zatížení obyvatel 
leteckým provozem odmítá. Podle mluvčí 
letiště Vodochody Zuzany Kučerové nedo-
jde ke zvýšení hluku jinde než v prosto-
rách letiště.

podle starostů není eia v pořádku 
Podle středočeských starostů je ovšem 
problematická i samotná studie EIA, kte-

rá se zabývá dopadem stavby na životní 
prostředí. Dokument týkající se nového 
letiště se teď bude veřejně projednávat. Do  
19. března mohly obce posílat své připo-
mínky na ministerstvo životního prostře-
dí. Starostové poukazují na to, že studie 
je nedokonalá a některá fakta vůbec ne-
uvádí. „Ekologové, kteří se k tomu vyjad-
řovali, říkali, že jsou tam rozpory stran 
hluku, zátěže silnic a tak dále,“ přiblížil 
starosta Chvatěrub František Derfl.

Pokud protestujícím obcím nepomůžou 
připomínky a petice, chtějí proti rozvoji 
letiště Vodochody demonstrovat a případ-
ně se obrátit na soud.  ZBr.

co pLánuje LeTišTě?
Počet cestujících za rok  .............................3,5 mil.
Denně odbaveno lidí  .....................................9 600
Pohyby letadel za rok  ................................. 35 000
Počet letových dnů  .............................................364
Denní počet letadel .............................................141
Noční počet letadel  ................................................. 4
Denní nárůst aut  ..............................................5 568
Noční nárůst aut  ...................................................168
Denní nárůst autobusů  ....................................336
Noční nárůst autobusů  ........................................16

„V Postřižíně je 96 % občanů proti rozší-
ření provozu na letišti. Tento záměr by 
jednoznačně poškodil životní prostředí 
v našem regionu, vystavil by obyvate-
le neúnosnému hlukovému, dopravní-
mu a emisnímu zatížení a letecký pro-
voz jako takový by znamenal vzhledem 
k existenci chemických  a nebezpeč-
ných výrob v našem okolí maximální 
bezpečnostní riziko,“ starosta Postřižína 
Tomáš Bubeníček.

„Podstatný je fakt, že tento velkolepý 
záměr není uvažován v liduprázdné kra-
jině, ale ve velmi hustě osídlené a velmi 
intenzívně využívané oblasti velkoměs-
ta s železnicí, kapacitními pozemními 
komunikacemi, velkými a rizikovými 
provozy a sklady chemického průmyslu 
a v blízkosti letového koridoru směřu-
jícího na existující a intenzívně provo-
zované letiště Praha – Ruzyně. Je tedy 
předem zřejmé, že záměr je nezbytné 
v těchto objemech a číslech, bez návaz-
nosti na dálnici je spíše pošetilost, po-
suzovat ze všech podstatných hledisek 
vzájemných vlivů, kumulací a synergii 
řady civilizačních vlivů v území, a to 
zejména na rezidenční bydlení v okol-
ních obcích.“ JUDr. Vladimír Palák, sta-
rosta obce Vodochody a předseda svaz-
ku obcí Dolní Povltaví.

„Letiště nechceme!“ – vzkazují obce
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Čím je toto místo tak zajímavé? Jestliže 
archeologové rozpoznali pro celé obdo-

bí pravěku u nás v  tzv. Pražsko – Slánské 
oblasti něco přes dvacet archeologických 
kultur, pak tady  v „Adamově pískovně“ se 
našly stopy po více jak deseti z nich.

Lidé v pravěku si pro své sídliště a po-
hřebiště vybíra-
li mnohdy stejná 
místa několikrát. 
Avšak tolikrát 
osídlené místo je i v naší, na archeologic-
ké nálezy bohaté oblasti, výjimečné.

Proč se naši předkové tak často usazovali 
právě zde? Musely to být jistě mimořádné 
důvody, které je k tomu tenkrát vedly. Při-
tom nejde o místo v krajině příliš domi-
nantní. Také k vodě je to několik set metrů 
z příkrého kopce.

Snad hlavním důvodem pro opětovný vý-
běr tohoto místa bylo to, že odtud je nád-
herný rozhled do kraje. Počínaje soutěskou 
Vltavy u Chvatěrub až k Mělníku, je celý 
tok řeky vidět „jako na dlani“.

Některé předměty zde nalezené nazna-
čují, že tu nebyla vždy jen obyčejná pravě-
ká vesnice.  Poslední výzkumy odborníků 
ukazují, že v určitých obdobích pravěku 
neexistovala jen velká opevněná hradiště, 
ve kterých se lidé ukrývali v případě ne-
bezpečí.  Některá opevněná (či spíše jen 
symbolicky ohrazená) místa mohla sloužit 
i k jiným než obraným účelům. 

Mohli se zde soustřeďovat příslušníci pra-
věké občiny k náboženským slavnostem 
nebo jen k výměně zboží s cizími kupci. 
A Vltava byla jistě v pravěku význačnou 
trasou pro tehdejší kupce.

Tomu, že se zde mohly nějaké nábožen-
ské obřady odehrávat, nasvědčuje i nález 

hliněného bubnu. 
Ten, potažen ků-
ží, sloužil někdy 
před necelými 5ti 

tisíci lety pravděpodobně  při  podobných 
obřadech.  

Historicky nejstaršími nálezy odtud jsou 
střepy a část kamenného tzv. kopytovité-
ho klínu patřící prvním zemědělcům - lidu 
s kulturou lineární (5700-5100 př. Kr.). 

Nejvýznačnější nálezy jsou však z ene-
olitu (cca 3. tis. př. Kr.). Z tohoto, zhruba 
1000 let trvajícího období, zde nacházíme 
pravěké předměty patřící do inventáře hned 
několika archeologických kultur.

Na samém počátku eneolitu to byl lid 
s kulturou Jordanovskou. Později pak tato 
místa osídlil lid kultury nálevkovitých po-
hárů, lid kultury kulovitých amfor, kultury 
řivnáčské i lid s keramikou šňůrovou a jako 
poslední lid s kulturou zvoncových pohárů 
(2500-2200 př. Kr.).  Mimo jedné zde nachá-
zíme stopy po všech archeologických kultu-
rách, které jsou v tu dobu u nás doloženy.

Zastavíme se u lidu s kulturou nálevko-
vitých pohárů. Jemu patří nálezů nejvíce. 

Mimo jiné i výše zmíněný hliněný buben. 
Jeho nález je významný tím, že podobných 
celých bubnů se našlo na území Čech jen 
několik. Do eneolitu patří i řada dalších 
předmětů zachráněných dělníky z odpad-
ních jam nalezených při kopání písku. 

Hlavní zásluhu na tom má jistě tehdejší 
majitel pískovny, který dělníky k záchraně 
nálezů vedl a nalezené předměty pak ná-
sledně předal do tehdejšího Krajinského 
muzea v Kralupech (celkem je jich více jak 
100). Také pracovníci muzea prováděli ně-
kolikrát na této lokalitě záchranný výzkum. 
Díky tomu bylo mimo spousty střepů za-
chráněno i několik celých nádob, hliněné 
závaží k tkalcovskému stavu, kostěné šídlo, 
kamenná sekerka, nástroje vyrobené z pa- 
zourku, části hliněného omazání stěn do-
mu, ale i říční škeble.  

 Některé z těchto předmětů můžete vi-
dět i v archeologické expozici městského 
muzea.

Vnašem Zpravodaji neděláme 
příliš často reklamu celostát-

ním komerčním televizím, dnes 
však uděláme výjimku. Pozveme 
vás na natáčení nové reality show 
televize Prima, která se natáčí 
v těsné blízkosti Kralup, a to v no-
vé části obce Nelahozeves v Leša-
nech.

Soutěže se účastní 3 manžel-
ské páry, které kromě holobytu, to 
znamená kompletně nezařízené-
ho domu, získali i částku 1 milion 
korun a 4 měsíce času. V průběhu 
této doby musí dům zcela dokončit 
jak stavebně, tak i designově, a to 

v moderním anglickém stylu. Dům 
musí být vybaven nábytkem tak, 
aby byl zcela připraven pro reálné 
bydlení a tím i prodej, kterým se 
rozhodne o tom, která ze tří dvojic 
získá polovinu vydražené částky 
a tím i hlavní cenu této soutěže.

Každému manželskému páru bu-
de patronem a rádcem jedna z ce-
lebrit televize Prima. Nabídku přijali 
Pavel Zuna, Petr Lesák a Gábina 
Partyšová.

Tři manželské páry jsou teprve 
na začátku celkem složitého úko-
lu, a tak jim můžeme držet palce. 
A pokud vás zajímá, jak se dá ta-
ké nový dům dokončit a zařídit na 
pozadí televizních kamer, sledujte 
televizi Prima v nedělní podvečer. 

Adamova pískovna
V pravěku nejčastěji osídlené místo na dnešním katastru Kralup leží nad 
Lobečskými tunely, vpravo od silnice z Kralup do Nelahozevse. Tady v prostoru 
zvaném „U Karbanova kříže“ otevřel kralupský podnikatel Adam ve 30-tých 
letech minulého století pískovnu. Po II svět. válce zde byla výroba betonových 
sloupů a později kynologické cvičiště.

„Adamova pískovna“ – Nejbohatší 
archeologické naleziště na půdě Kralup

Václav Fencl

Jak se staví dům „za humny“
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Vzpomínka na 22. březen 1945
Každé jaro vítáme první jarní den 21. březen, ale hned 
následující den 22. březen si připomínáme tragické 
události, které postihly Kralupy koncem druhé světové 
války roku 1945.  Tento příspěvek byl připravený do 
březnového čísla Zpravodaje, tak jako obvykle, ale 
z technických důvodů k tomu nedošlo. 

tehdy za krásného jarního 
počasí byla modrá oblo-

ha bez jediného mráčku. Byl 
čtvrtek, poledne a nikdo ne-
tušil, že mnohým z nás zbývá 
již jen několik minut života.

Začátkem tragického osudu 
Kralup, na který se již po půl 
století zapomíná, bylo v roce 
1900 rozhodnutí komanditní 
společnosti Lederer a spol. 
v Praze, postavit v Kralupech 
chemický závod na rafinerii 
ropy. Pro stavbu průmyslové-
ho podniku byl vybrán pro-
stor na jižním okraji města 
u staré minické cesty. Tato 
rafinerie se za druhé světové 
války dostala do popředí zá-
jmu spojenců.

Patnáctá americká letecká 
armáda umístěná v jižní Itálii 
ničila na území Německa to-
várny vyrábějící benzin. Tak se 
dostala na seznam cílů i kra-
lupská rafinerie, i když v té 
době byla její výroba pozasta-
vena a nic nevyráběla. K její 
likvidaci bylo určeno 124 těž-
kých bombardérů typu B-24 
Liberátor. Každý bombardér 
nesl osm až deset tříštivých 
bomb o váze 500 liber. V ame-
rickém hlášení se uvádí, že:

124 bombardérů B-24 sho-
dilo 286 tun 500 librových 

Zachránci měli jen lopaty a krumpáče, a tak se podařilo zasypané 
oběti vykopat často až za několik dní. Ovšem udušené. Trosky na 
fotografii se nepodařilo identifikovat. Dokáže někdo ze čtenářů 
Zpravodaje určit místo?

RDX bomb na  kralupskou rafi-
nerii minerálních olejů.

To ale není přesně řečeno. Ja-
ko první  přiletěla ve 12.30 hod. 
454. skupina, která shodila na 
rafinerii 71,5 tun bomb a rafine-
rii prakticky zničila i s vedlejší 
lakovnou. Mohutný kouř z hoří-
cí rafinerie zahalil oblohu  nad 
městem. Další skupiny těžkých 
bombardérů pak shazovaly svůj 
smrtonosný náklad bez míření 
do kouře, tedy do ulic města. 
Rozptyl shozených bomb byl ob-
rovský, od Vltavy na východní 
straně Kralup až po Mikovice 
na západě.

Další tři skupiny, které rozsé-
valy smrt mezi obyvateli Kra-
lup, shodily dalších 214,5 tun 
bomb, více méně do obytných 
čtvrtí. Celkových 286 tun sho-
zených bomb představuje ve 
skutečnosti 1276 bomb. Z toho 
na předem určený cíl dopadlo 
jen 319 bomb. Zasáhlo a zniči-
lo tedy rafinerii prvních 25% 
shozených bomb a dalších 75 % 
bomb dopadlo do obytných čás-
tí města. 

Při náletu na Kralupy nad Vl-
tavou 22. března 1945, který tr-
val třicet minut, ale těm, kteří se 
krčili ke stěnám sklepů a kry-
tů připadal jako věčnost, přišlo 
o život 145 občanů, z toho  74 

žen a 71 mužů. 118 obětí bylo 
z Kralup a 27 z jiných obcí. Dě-
tí do patnácti let zahynulo 12. 
Nejmladší byl dvouletý Antonín 
Houdek. Nejstarší obětí byla třia-
devadesátiletá Anna Šubrtová.

Úřady tehdy vypsaly pracovní 
povinnost na kopání hrobů na 
kralupském hřbitově. Přijít mu-
sely i posily z vedlejších obcí. 
Mrtví z Mikovic byli pohřbeni 
do Zeměch, kam tradičně Miko-
vice pohřbívají. Zeměšský kroni-
kář napsal do kroniky:

 Na zdejší hřbitov byli přiveze-
ni zasypaní lidé z Mikovic. Bylo 

jich celkem šest. Byl to hrůz-
ný pohled. Ústa, uši, nos byly 
plné hlíny a písku, obličeje 
strnulé hrůzou a strachem. 
Tyto oběti byly pochovány na 
zdejším hřbitově.

Škody na majetku byly ob-
rovské. Ulice poseté hluboký-
mi krátery byly neprůchodné, 
elektrická i telefonní vedení 
zničená, rozbité kanalizace  
a domy v troskách. Kralupy 
se staly městem v Čechách 
nejvíce postiženým válečný-
mi událostmi.

ing. Josef stupkA

Upříležitosti Dne Země skautský oddíl 
Střelka společně s Ekologickou komi-

sí pořádá dne 26. dubna další ročník eko-
logické akce Clean up the world, v jejíž 
rámci se uskuteční jarní úklid Hostibejku. 
Přijďte s námi strávit příjemné dopoledne 
a udělat něco pro životní prostředí. Sraz 
před restaurací Hostibejk v 9.00 hodin. 
Den Země je mezinárodně uznávaný svátek 

věnovaný planetě, který se každoročně ko-
ná v polovině dubna. Jeho původ je v San 
Francisku, odkud se roku 1969 začal šířit 
do zbytku Ameriky a od roku 1990 je sla-
ven po celé planetě.

Přijďte životní prostředí zlepšit i Vy! 
Těšíme se na setkání s Vámi.

ZA skAutský oddíl střelkA A ekologickou 

koMisi lAdislAv Berit A JindřicH HAvlík

Pozvánka na Den Země
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Velikonoce – patří k vrcholům církevního ro-
ku. Jsou oslavou zmrtvýchvstání Krista po jeho 
ukřižování. Noc, kdy vstal Kristus z mrtvých, se 
označovala jako Velká noc – odtud pak název 
Velikonoce.  Oslavy velikonočního období však 
mají starší tradici, která souvisí s příchodem jara, 
slunce a tepla. Lidé se tehdy snažili co nejlépe 
si zajistit dobrý a úrodný rok díky různým pově-
rečným praktikám. Dnes se jistě všichni těší na 
velikonoční vajíčka, pletení pomlázky, tradiční 
jídla i na veselou jarní výzdobu. 
Sv. Jiří (24. duben) – Jiří žil ve 3. stol. v Kappad-
ocii v Malé Asii a pocházel z urozené křesťanské 
rodiny. Vstoupil do římského vojska. Při pronásle-
dování křesťanů císařem Diokleciánem se přiznal 
ke své víře, byl uvězněn, mučen a asi v r. 303 
popraven.  Na místě jeho hrobu ve vesnici Lydda  
v Palestině vystavěl římský císař Konstantin I. ve 
4. stol. první svatojiřský chrám na světě. V legen-
dách je zobrazován jako neohrožený rytíř, který 
zachránil krásnou princeznu před drakem. Za její 
záchranu požadoval, aby se ostatní obyvatelé 
města stali křesťany. Známé stavby na našem 
území jsou např. : Svatojiřský kostel v Modré 
(9. stol), románská bazilika sv. Jiří na Pražském 
hradě, rotunda sv. Jiří na Řípu. 

Lidé na vsi vždy věřili, že na sv. Jiří se otvírá 
země, začíná skutečné jaro. V tento den se ne-
měla pít voda ze studní a nesmělo se šlapat na 
půdu na polích. Je to také začátek hospodář-
ského roku, proto býval zdoben dobytek věn-
ci z květů a červených pentlí, nebo byl poléván 
svěcenou vodou. 
Filipojakubská noc (30.duben) – Tato noc je od-
jakživa považována za kouzelnou noc plnou ma-
gie. V tuto noc mohly nejvíce škodit čarodějnice 
zvané bosorky, které představovaly zlo sesílané 
na zem z pekla. Lidé proto prováděli různé ma-
gické praktiky, aby se mohli před čarodějnicemi 
co nejlépe ochránit. Uklízeli a pálili smetí, stavěli 
ochranu chlévům z drnů. Kreslili kruhy nebo křížky 
na vrata. Obcházeli pole a vsi po kruhu, ten byl 
vždy považován za magický a ochranný symbol. Až 
později se začalo s upalováním čarodějnic jako se 
zábavou, a to až v 18. stol., kdy byl zrušen dohled 
jezuitského řádu nad čistotou víry lidu.  l.p.

Dubnové svátky  
a obyčeje DO OKOŘE BEZ OŘE

Z hiSTORie TURiSTicKÉhO POchOdU

Poprvé se šlo v roce 1972 za účasti 354 osob.
V roce 1981 šlo nejvíce účastníků – 1955.
Roku 1987 přibyla k pěším i cyklotrasa.
330 – to je nejmenší účast – rok 1990.
„20.000“ účastník prošel cílem v roce 1998.
„30.000“ účastník prošel cílem v roce 2007.
V loňském roce se zúčastnilo 1390 lidí.
Doposud prošli či projeli cílem 32.173 účastníků.

...Ještě stále váháte?...

Vlak je sestaven z historických vozů, 
společně s bufetovým vozem.

Vlak končí ve stanici Zlonice, kde mů-
žete navštívit železniční muzeum, do je-
hož sbírek patří expozice zabezpečova-
cího zařízení, průmyslové lokomotivy, 
historické nákladní vozy, dobové foto-
grafie a modelová železnice.

Ten, kdo dá přednost tradičním pou-
tím, pak může vystoupit na zastávce Cti-
něves a procházkou dlouhou cca 1 km 
podél lesa nebo pole dojít na slavnou 
Řipskou pouť.
Praha Braník (8.1�) – Kralupy n/Vlt  
(9.�� – 10.0�) – Ctiněves – Straškov 
(10.�0 – 11.0�) – Zlonice (11.41 – 1�.29) 
– Ctiněves – Kralupy n/Vlt (1�.�� – 1�.24) 
– Praha Braník (19.04)

V SOBOTU 2�. DUBNA vyjede z Prahy Braníka parní vlak u příležitosti  
Řipské pouti a jarního otvírání Zlonického železničního muzea.

Parním vlakem na pouť
START – KRALUPY – od nádraží čd 6,15-10,30  ● START – ZáKOLANY – od nádraží čd 8,00-10,30 ● cíL – OKOŘ – 9-15 hod.
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Veltrusy mají 1 místní část.
Počet obyvatel: 1793

Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 
1km

Dostupnost: Do obce se dostaneme  po 
silnici č. 101. Nedaleko obce probíhá dál-
nice D8 (E55).  Autobusové spojení: linky 
Kralupy nad Vltavou – Mělník, MHD Veltru-
sy- spojení např. s obcí Zlosyň.  Železniční 
trať v obci není.

Zajímavosti obce (příroda, historie,…): Obec 
leží na pravém břehu řeky Vltavy. Přírodní 
dominantou je přilehlý zámecký park, který 
vznikl řízenou kultivací lužního lesa, kde 
byly zdůrazněny vybrané druhy domácích 
dřevin, doplněné cizokrajnými. J. R. Cho-
tek nechal prokopat na místě původního 
koryta pravého ramene řeky v délce 5km 
umělý kanál s regulačními stavidly na je-
ho koncích. Park je významným zimním 
sídlištěm havranů. Jeho celková rozloha je 
280 ha (700 akrů).

První zmínka o Veltrusech se vztahuje 
k roku 1226, jde o privilegium Přemysla 
Otakara I. určené klášteru v Doksanech. 
Až do roku 1410 náležela ves církvi, pak 
se majitelé často střídali. Od 17. století pa-
třily zdejší pozemky rodině Chotků. Ti je 
pak vlastnili až do roku 1945. V roce 1754 
proběhla první průmyslová výstava (veletrh) 
v zámku ve Veltrusech, kterého se zúčast-
nila i císařovna Marie Terezie. V roce 1899 
byly Veltrusy povýšeny na městys. Městem 
se staly už v r. 1926 , ale o toto privilegium 
později přišly. Na město byly znovu pový-
šeny v roce 1994.

Letní barokní zámek nechal zbudovat 
V. A. Chotek v roce 1704. Architektem byl 
G. B. Alliprandi. Okolí zámku bylo upra-
veno v duchu francouzských zahrad. Osa 
zámku pokračuje do krajiny alejí napříč 
krajinářskému parku, v jehož centru byly 

polnosti, okružní alej atd. Na jižní straně 
byly budovány ochranné protipovodňové 
valy. V roce 2002 však byl park se zám-
kem velmi postižen povodní. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout unikátní funkční 
skleníky s kanálovým vytápěním a květi-
novým sortimentem. V sezóně 2009 bude 
nabízen nový prohlídkový okruh “Jak se 
opravuje památka“. Klasické prohlídky zá-
meckých interiérů jsou stále nepřístupny 
z důvodu celkové rekonstrukce zámku. 
Povodní byl postižen také park s řadou 
empirových staveb, které významně domi-
nují jednotlivým místům (umělá jeskyně, 
Modrý pavilon, pavilon Marie Terezie, 
Červený mlýn, most se sfingou, atd.). Hra-
bě Jindřich Chotek založil dančí oboru. 
Po smrti Karla Chotka vymřel slavný rod 
Chotků z Chotkova a Vojnína.

Občanská vybavenost, IS, podnikání: Ve 
městě najdeme úřadovnu MÚ, MŠ, ZŠ, 
knihovnu, zdravotní středisko, obchody, 
řeznictví, lékárnu, kemp. V obci jsou veške-
ré inženýrské sítě. Směrem na obce Zlosyň 
a Vojkovice probíhá nová výstavba rodin-
ných domků. Na okraji parku je letní kino. 

Obce spadající pod působnost města  
Kralup nad Vltavou,  10. díl

V obci nalezneme mnoho firem a drobných 
živnostníků, např. zahradnictví, prodej hut-
ního materiálu, zámečnická výroba, půjčov-
na a prodej svatebních šatů, montáž a pro-
dej plovoucích podlah, koberců, malířské 
práce, a další.

Společenský život a aktivity občanů: V obci 
působí několik spolků (ASPV, AFK Veltrusy, 
Mateřské centrum Havránek). ASPV Veltru-
sy pořádají letní tábory pro děti. Pořádají 
se pravidelně různé sportovní turnaje: např. 
Novoroční badmintonový turnaj, Novoroč-
ní sportovní trojboj starosty města Veltrus. 
Pro děti a rodiče je tu nabídka dopoledního 
společného cvičení. Město pořádá zájezdy 
na divadelní představení. Vydává Veltruské 
listy – informační zpravodaj MÚ Veltrusy. 
V kostele sv. Jana Křtitele si můžeme po-
slechnout koncerty duchovní hudby.  l.p.

VELTRUSY

Parním vlakem na pouť
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Upozorňujeme své členy a příznivce 
na vlakový výlet do oblastního mu-

zea v Roztokách u Prahy, který se koná ve 
středu 8. 4. 09. Sejdeme se v nádražní hale 
v 9.15 a odjedeme vlakem v 9.44. Po desáté 
hodině jsme očekáváni průvodcem muzea, 
který nás provede stávajícími expozicemi, 
ale též expozicí právě otevřenou. Možnost 
občerstvení, ale i oběda. V případě zájmu 
a pěkného počasí, procházka roztockým 
údolím.

22. března 1945 jsme připomněli obrov-
ský nálet na naše město. 145 obětí, město té-

měř zničeno. Bolest pozůstalých nezměrná, 
přetrvávající doposud, ale nezapomínáme 
ani my. Pan Ing. J. Stupka k této události 
píše knihu s názvem „Město v slzách“, podle 
názvu jedné z básní J. Seiferta. Zachycuje 
osudy přeživších, ale i těch, kteří se ocitli 
v místech, kde to již k přežití nebylo. Knihu 
stále ještě doplňuje a prosí o dokumentaci 
/foto nebo příběh/, kterou by mohl použít 
ve své knize.

Pravděpodobné vydání knihy by bylo asi 
v prosinci tohoto roku. Autor tímto děkuje 
za spolupráci. B. fABiánová

Sdružení rodáků a příznivců města

Velmi jsme se těšili na tento první jarní 
měsíc, který se moc nepovedl. Počasí 

nic moc. Snad nám to duben vynahradí. 
V klubu je ale pěkně pořád. Přišel k nám 
pan Jelínek s kytarou a společně jsme si 
zazpívali pěkné písničky. 

Vybírali jsme peníze pro pejsky, které 
jsme odevzdali vedoucí Městského útulku 
paní Kolkové. A protože tu při vybírání 
všichni nebyli, tak jsme později od nich 
vybrali ještě 170 kč, za které jsme koupili 
granule. Přijeli jsme se na pejsky osobně 
podívat. Mají jich tam hodně. Bylo nám 
jich opravdu líto.

Nyní se těšíme na náš první dubnový vý-
let. Za druhý výlet jsme si vybrali severový-
chodní Čechy, kam pojedeme v květnu.

Jestlipak jste se už byli podívat na naší 
výstavku ručních prací ve Spořitelně? Uvi-
díte, jak šikovní jsou naši senioři. Již jsme 
odeslali několik našich prací na výstavu 
v Lysé nad Labem, která se koná tento mě-
síc. Tu také naštívíme.

Blíží se Velikonoce, a tak v klubu kolují 
recepty na mazance, beránky a různé ra-
dy na zdobení vajíček a domovů. Trochu 
jsme se inspirovali v Městském museu, kte-
ré jsme navštívili.

Ještě před Velikonocemi nás navštíví dě-
ti z mateřské školy a ke konci měsíce zase 
pěvecký sbor Dvořákova gymnázia. Již teď 
se na ně moc těšíme.

Myslíme si, že tento měsíc bude velmi 
náročný. Členové Mkd

Městský klub důchodců

Dne 5. 4. 2009 uplyne první rok, kdy nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dědeček a pradědeček Karel Červenka 
z Mikovic. S láskou vzpomínají manželka 

Jarmila, syn Michal s rodinou, bratr Ladislav s rodinou.

9. 4. by oslavila paní Anna Čapková 
100 let. 
8. ledna letošního roku jsme vzpomněli 
1. výročí, kdy v nedožitých 99. letech do-

tlouklo její srdce znavené a uhasl oka svit.
V našich vzpomínkách však bude věčně žít.
S láskou a vděčností nikdy na ni nezapomeneme:  
její rodina a příbuzní. Vzpomeňte s námi. 

Dne 10. 4. 2009 uplynou čtyři roky od posledního 
rozloučení se známým kralupským drogistou panem 
Janem Vaňkem. Dne 5. listopadu 2009 si pak připome-
neme 90. výročí od jeho narození.
S láskou, úctou a pokorou vzpomínáme na jeho osobu 
a klademe kytici na jeho hrob. Všichni, kteří jej znali,  
se k naší vzpomínce jistě připojí.
Vzpomíná dcera Marcela Fialová s manželem

Dne 10. 4. by oslavila 80. narozeniny 
naše maminka a babička, paní Libuše 
Hlaváčková, dlouholetá pracovnice měst-
ského úřadu. Vy, kteří jste ji znali, věnujte 

prosím tichou vzpomínku. Děkujeme, rodina.

VZPOMÍNKY

��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení kruh přátel Prahy zve své členy na prohlídku 

NOvě ZREKONStRuOvANéhO ZáMKu vE ChvAlECh

kdy? V sobotu 18. dubna 2009

Krátce z historie zámku: 
Původně zde stála tvrz, pravděpodobně z 13. sto-

letí. V roce 1734 tvrz vyhořela a v následujících letech 
byla tehdejšími majiteli, jezuity, přebudována do po-
doby novorenesančního dvouposchoďového zámku. 
Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 přešel zámek 
spolu s hospodářským dvorem pod správu Zemského 
studijního fondu a po vzniku Československé republi-
ky se stal majetkem státu. Od roku 1950 zde hospoda-
řily Československé státní statky. Jejich čtyřicetileté 
působení přivedlo všechny objekty do značně zde-
vastovaného stavu. V roce 1993 byl celý areál převe-
den na městskou část Praha – Horní Počernice a pro 
jeho záchranu byly zahájeny dílčí stavební zásahy. 

K celkové rekonstrukci zámku, hospodářských budov  
a okolí však došlo až díky fondům Evropské unie v le-
tech 2006–2008. Nově zrekonstruovaný zámek byl pro 
veřejnost slavnostně otevřen 1. května 2008.

Akci připravila: Ing. Věra Závodská

Obec Chvaly je součástí Horních Počernic. V zámku je umístěna stálá expozice věnovaná dílu akademické malířky 
Ludmily Jiřincové (první dámy české grafiky) a rekonstrukci jejího atelíéru.

Odjezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin. Z Masarykova nádraží pojedeme metrem do stanice Černý Most,  
a odtud jednu stanici autobusy MHD č. 222, 223, 261, 274, 344, 303 nebo 398. Ostatní se mohou připojit v 10.15 hodin 

před zámkem. Vstupné do zámku je 20 Kč.

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V dubnu 2009
 významných životních jubileí.

8� let   Zavoral Jaroslav
  Knorová Vlasta
                      šedivá Marie
  tomsová Miloslava
  hrdlička Jiří
80 let  Kohoutová Libuše
  hladký Josef
  ing. Velíšek Jiří
  šnýdrová Růžena
  Klicman Jaroslav

Přejeme jim 
hodně 
zdraví, 
radosti  

a spokojenosti
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dne 4. března nás opustil 
vzácný člověk, paní 
učitelka Anna Lipšová.

Prožila dlouhý a bohatý život, 
který rozhodně stojí za připo-
menutí.

Anička (Neumannová) se na-
rodila v roce 1912 v Mozolí-
ně a celý život se k této malé 
obci hrdě hlásila. Milovala 

své rodiče a sourozence. 
Po předčasné smrti tatínka rodina přesíd-

lila do Kralup. Zde vystudovala gymnázium 
a po maturitě zvolila studium učitelství české-
ho jazyka a tělesné výchovy. Tomuto povolání 
zůstala věrná po celý svůj aktivní život.

Z manželství s Otokarem Lipšem měla dva 
syny – Otu a Vojtu. Dočkala se 4 vnoučat  
a 7 pravnoučat. Svůj život tak dělila mezi ro-
dinu (to především), náročné učitelské po-
volání a dvě své velké záliby – tělovýchovu 
a ochotnické divadlo.

Celý život učila mateřský jazyk, který milo-
vala a vždy ctila. Mnoho jejích žáků jí už v do-
spělosti vyjadřovalo vděk za to, co je naučila 
a jaký vztah k českému jazyku v nich probu-
dila. Druhým jejím milovaným oborem byla tě-
lesná výchova. 

Snažila se přivést své žáky ke sportování 
vlastním příkladem, výborně a zajímavě orga-
nizovanými hodinami i moderními metodami 
výuky. Jako učitelka působila na více školách, 
nejdéle pak na ZŠ Třebízského v Kralupech. 

Své zkušenosti nezištně a ochotně předá-
vala nejen žákům, ale i mladým začínajícím 
učitelům. Za svou úspěšnou pedagogickou 
práci byla paní učitelka Lipšová oceněna 
mnoha čestnými uznáními a pedagogickými 
vyznamenáními.

Další významnou částí života byla dobro-
volná tělovýchovná činnost, celoživotně spo-
jená se Sokolem. Od roku 1932 zastávala 
funkci náčelnice a v této činnosti pokračovala 
po roce 1945 – v krátkém období svobody 
– do roku 1948, kdy byl Sokol zrušen. V roce 
1968-69 pomáhala tuto vlasteneckou organi-
zaci obnovit a z její iniciativy vznikly sokolské 
šibřinky, které mají ve městě dosud velkou 
tradici. Po druhém zákazu Sokola udržovala 
sokolského ducha i pod hlavičkou ZRTV, kde 
jako první zaváděla cvičení s hudbou, a při-
vedla do tělocvičny mnoho nových cvičenek. 

S nemenším nasazením a zápalem hrála 
ochotnické divadlo v souboru Scéna. Zde sehrá-
la mnoho rozmanitých rolí. Také mezi divadelní-
ky se cítila šťastná a měla zde mnoho přátel.

Za přínos ve všech těchto oborech a za vše, 
co pro město vykonala, byla Anna Lipšová Ra-
dou a Zastupitelstvem města zaslouženě jme-
nována Čestnou občankou města Kralupy.

Po úrazu před několika lety změnila bydliš-
tě. Novým domovem se jí stal Dům pro seni-
ory. Rčení, že starý strom nepřesadíš, se ale 
nedržela. Brzy si zvykla na krásné a pohodlné 
bydlení a spokojeně zde dožila.
Paní Anně Lipšové patří náš dík za vše, co 
vykonala, za osobní příklad, za přátelství, za 
neutuchající elán, který do posledních chvil 
rozdávala. Nikdy na ni nezapomeneme.
  sokolky a přátelé...

Rádi bychom Vás informovali o činnosti 
seniorů v domě s pečovatelskou služ-

bou v Kralupech nad Vltavou. V listopadu 
2007 zahájil svou činnost kroužek ručních 
prací. Zájem o tento kroužek se zvyšoval 
tak, že jsme museli rozšířit četnost schů-
zek na dvakrát týdně. V současné době 
se kroužek ručních prací schází v pon-
dělí od 15.30 hod. a ve  čtvrtek od 15.30 
hod.. V kroužku vyrábíme drobné výrob-
ky z různých materiálů, šijeme, háčkuje-
me atd.  Od září jsme začali s angličtinou 
pro seniory, kterou si procvičujeme vždy 
v úterý od 8.45 hod.. Na podzim budeme 
otvírat znovu kurz angličtiny pro seniory – 
úplní začátečníci. Od 7. dubna zahajujeme 
kroužek nazvaný toulky literaturou a tré-
nink paměti, ve kterém si budeme číst ze 
zajímavých knížek, besedovat o autorech, 
povídat si o zeměpisných i přírodopisných 
zajímavostech, luštit křížovky a věnovat se 

vědomostním soutěžím. V průběhu května 
až června bychom chtěli otevřít kurz počí-
tače pro seniory, ve kterém se senioři bu-
dou seznamovat se základními znalostmi 
ovládání počítače a následně i používání 
internetu. Na podzim roku 2009 chystá-
me pohybovou terapii, která bude sloužit 
k podpoření tělesné aktivity a dobré koor-
dinaci pohybů. 

Srdečně zveme všechny seniory z Kralup 
a blízkého okolí, přijďte se na nás podívat 
a seznamte se s našimi programy pro seniory. 
Tyto aktivity probíhají ve společenské míst-
nosti  domu s pečovatelskou službou 1181. 

Bližší informace o kroužcích získáte  
u paní Hynkové na telefonním čísle 
724 112 560 nebo u vedoucí domu s pečo-
vatelskou službou pí. Beritové na telefonním 
čísle 315 704 264.

MArtinA Hynková

lektor AktiviZAČní Činnosti seniorů  

Aktivizační činnost 
seniorů v DPS Kralupy

VÝZVA ZŠ REVOLUČNÍ
Obracíme se na bývalé žáky a všechny přátele školy s výzvou o poskytnutí 

sponzorského finančního daru za účelem vydání almanachu  
ke 40. výročí otevření školy.

Věříme, že Vás naše výzva osloví, zavzpomínáte na školní léta a přispějete ke 
zdaru této akce. Informujte, prosím, své známé a spolužáky, kteří se doposud 

neseznámili s naší výzvou.
Sponzorské dary k vydání almanachu je možno posílat na účet ČS:

2094�841��/0800
Kdo bude souhlasit s uveřejněním sponzorství v almanachu, dejte písemnou 

zprávu na adresu školy. Případné dotazy na telefonu 315 726 186 – paní Charvátová.

Srdečné poděkování všem dárcům.
kolektiv bývalých žáků a zástupců školy
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kino VltaVa kralupy – duBen 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

MiLK

1. st  20.00  
USA, 128 min., 12, T, 80,-Kč

Režisér Gus Van Sant a herec Sean Penn oživili příběh 
člověka, který je do dnešní doby považován za jedno-
ho z největších mučedníků americké historie. Za svou 
sexuální orientaci zaplatil tím nejcennějším, co člověk 
má - životem. Když byl v roce 1978 na Harveyho Mil-
ka spáchán atentát, svět ztratil jednoho z nejchariz-
matičtějších vůdců a hlas spravedlnosti. 8 nominací 
na Oscara.

VALKýRA

2. čt, 6. po  20.00  
Valkyrie, USA, 121 min., 12, T, 90,-Kč

Dlouho očekávaný snímek VALKÝRA vypráví skutečný 
příběh plukovníka Clause von Stauffenberga (T. Cruise), 
který stál v čele rozsáhlého protinacistického spiknu-
tí, jehož hlavním cílem měla být likvidace Adolfa Hit-
lera a odstavení jeho nejvěrnějších spolupracovníků 
od moci.

POhádKY NA dOBROU NOc

3. – 5. pá-ne    17.30
Bedtime stories, USA, 99 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

Pohádky na dobrou noc je dobrodružná komedie, ve 
které Adam Sandler hraje hotelového údržbáře, jehož 
život se navždy změní v okamžiku, kdy začnou ožívat 
pohádky, které své neteři a svému synovci vypráví na 
dobrou noc.

7. SAMURAjů – PROjeKT 100

 7. út    20.00 
Shichinin no samurai, Japonsko, 207 min., T, 60,-Kč

7 samurajů, ohrožená vesnice, banditi.
Japonský filmový briliant, předchůdce Sedmi stateč-
ných, získal v roce 1954 Stříbrného lva v Benátkách.

KARAMAZOVi

8. – 9. st-čt  20.00    
ČR/Polsko 100 min., ŠÚP, 40,-Kč

V lesku Českých lvů.
Nejlepší český film 2008 – producent Čestmír Kopecký. 
Nejlepší režie 2008 – Petr Zelenka
Režisér Petr Zelenka rozehrává další mystifikační hru 
s Dostojevského klasikou a osobnostmi Dejvického di-
vadla.

ceSTA NA MěSíc 3d

10. – 12. pá-ne  17.30  
Fly me to the Moon 3D, Bel., 85 min., D, 80,-Kč

Kouzelný animovaný příběh tří malých much, které se 
stanou součástí prvního přistání na Měsíc. Napína-
vé, komediální i dojemné vesmírné dobrodružství pro 
všechny generace nabízí díky 3D technologii jedinečný 
vizuální zážitek. Více na www.cestanamesic3d.cz

RůžOVý PANTeR 2

10. – 12. pá-ne  20.00  
Pink panter 2, USA, 92 min., T, 80,-Kč

Pokračováním úspěšného hitu z roku 2006, v němž se 
Steve Martin poprvé ujal role neohroženého a neohra-
baného francouzského detektiva, inspektora Jacuese 
Clouseaua. Nyní se spojí  se skupinou mezinárodních 
detektivů, aby zastavili zloděje, který se pohybuje po 
celém světě a specializuje se na krádeže historických 
artefaktů.

echO – PŘehLídKA VíTěZNých fiLMů 

6. ROčNíKU MeZiNáROdNíhO feSTiVALU 

OUTdOOROVých fiLMů®

13. – 14. po-út  19.00    
1 den (po 13.4. nebo út 14.4.): 
ZTP a seniorské 40,-Kč, studentské 50,-Kč, běžné 70,-Kč

2 dny (permanentka): 
ZTP a seniorské 60,-Kč, studentské 80,-Kč, běžné 120,-Kč 

Nejlepší snímky v kategoriích:
hory - Neznámá Antarktida a Závod 
sport – Play Gravity a 20 sekund rozkoše
voda – Omo 2 – přeměny a Hliněná řeka
cestopis – Od pobřeží k pobřeží a Kombajové – domo-
rodci Nové Guinee 
Více na www.kass.kralupy.cz a www.mestokralupy.cz

STRážci – WATchMeN

15. – 18. st-so  20.00  
Watchmen, VB, 161 min., ŠÚ, 15, T, 90,-Kč

Temný mnohovrstevnatý příběh obývaný velmi netra-
dičními postavami superhrdinů, vizuálně omračující styl 

režiséra Zacka Snydera, který zdobil i jeho předchozí 
hit 300: Bitva u Thermopyl. Nejočekávanější filmový 
komiks roku 2009.

LíBáš jAKO Bůh

19. – 20. ne-po  20.00  
ČR, 115 min., 80,-Kč

Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská profesorka, která 
řeší prekérní situace v práci i doma, kde žije s býva-
lým manželem, úspěšným spisovatelem. Její život dále 
oživují ovdovělá sestra, syn i zamilovaná babička, ale 
zejména vztah s lékařem záchranné služby. Nová ro-
mantická komedie Marie Poledňákové s plejádou zná-
mých herců – Jiřím Bartoškou, Oldřichem Kaiserem, 
Evou Holubovou, Naďou Konvalinkovou...

KURýR 3

21. – 22. út-st   20.00  
Transporter 3, Francie, 100min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Profesionální kurýr Frank Martin (Jason Statham) se  
k nám po třech letech vrací. Kurýr s pořadovým číslem 
3 nabízí velkou porci akčních sekvencí a bojových scén, 
taktéž jako první a druhý díl této výbušné série.

GOMORA

23.  čt    20.00
Gomorrah, Itálie, 137 min., 15, T, 70,-Kč

Zapomeňte na Kmotra!

Gomora je nejpravdivější a nejsyrovější film o mafii, ja-

ký byl natočen. Brutálně syrová freska líčí s až neuvě-

řitelnou výstižností, jakými způsoby ovládá neapolská 

větev mafie zvaná camorra všední život lidí. Na festivalu 

v Cannes jej porota odměnila Velkou cenou – druhým 

nejvyšším oceněním po Zlaté palmě.

BOLT – PeS PRO KAždý PŘíPAd

24. – 26.  pá-ne  17.30
Bolt, USA, 103 min., D, 80,-Kč

Animovaná Disneyovka o psovi, který je nevědomky he-
reckou hvězdou v akčním seriálu  a musí se vypořádat 
s faktem, že je ve skutečnosti obyčejný…. Animovaný 
hit tohoto jara.

Až TAK MOc Tě NežeRe

24. – 25.  pá-so  20.00
He‘s Just Not That Into You, USA, 129 min., ŠÚ, 12, 80,-Kč

Filmová adaptace knižního besteselleru Grega Behrend-
ta a Liz Tuccillo o věčném tématu odlišností mužské-
ho a ženského pohlaví, o nepochopených signálech  

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Z kultury

PŘIPRaVUJEME Na kVětEN 2009: psycho – projekt 100, Milionář z chatrče, na půdě aneb kdo má dneska narozeniny, normal,  
X-Men origins: Wolverine, 7 životů, nenarození, duel frost/Bizon, válka nevěst, rychlí a zběsilí

vysvětlivky:
15............mládeži.do.15.let.nepřístupno
12............mládeži.do.12.let.nepřístupno
T.............české.titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý.film

Změna programu vyhrazena.

a nepovedených vztazích... Jennifer Connely, Scarlett 
Johansson, Ben Affleck, Drew Barrymore v hlavní roli 
romantické komedie. 

VZPOURA V SeATTLU

 26. – 27. so-ne     20.00 
Battle in Seattle, USA/Kan., 99 min., 12, T, 80,-Kč

Film natočený podle skutečné události, vypráví o tvr-
dém střetu policie s aktivisty, kteří v roce 1999 přijeli do 
Seattlu, aby protestovali proti zasedání Světové obchod-
ní rady WTO... Proti desítkám tisíc demonstrantů, kteří 
vyšli do ulic, byla nasazena i národní garda a během 
pětidenní „civilní války“ byl vyhlášen výjimečný stav.

VÉVOdKYNě

28. – 29. út-st  20.00  
The Dutchess, USA/VB/It/Fr/Dán, 110 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Keira Knightley v historickém filmu o anglické šlechtičně 
Georgianě, praprapratetičce princezny Diany. Podobně 
jako ona byla oslňující, charismatická a veřejností milo-
vána. V osobním životě jí ale štěstí nepřálo...

BABičKA

30. čt    20.00
ČR/SR, 15, 80,-Kč

Film pro mírně zvrhlé diváky
Dokument o babičce, která se musí vyrovnat nejen se 
stárnutím, je současně erotickou tragikomedií o zralé 
a mírně zvrhlé ženě, která chce vrátit čas….

MARLeY A já

1. – 3. 5. pá-ne  20.00  
Marley and me, USA, 111 min., ŠÚ, 80,-Kč

„Psi jsou úžasní, protože nepřemýšlí o minulosti ani 
budoucnosti, užívají si jen radost z přítomnosti. A na to 
lidé bohužel často zapomínají.” Romantická komedie, 
která svým pojetím může nejednoho překvapit, vypráví 
o soužití jedné rodiny s jedním živelným labradorem.

ReKVieM ZA SeN – PROjeKT 100

4. po  20.00
Requiem for a dream, USA, 102 min., T, 60,-Kč

Ten, kdo má vlastní životní zkušenost s drogovou 
závislostí někoho, na kom mu záleželo, si dovede 
představit bezvýchodnost takové situace. A kdo si 
ji představit nedovede, získá přesný obraz v tom-
to filmu.

MiLiONáŘ Z chATRče

5. – 6. út-st  20.00  
Slumdog millionaire, VB, 120 min., ŠÚ, 12 T, 80,-Kč

Skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál 
v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“. 
8 Oscarů, 4 Zlaté glóby. Nejoceňovanější film ro-
ku 2008!

Dne 8. dubna 2009 proběhne již pátý ročník studentského hudebního festi-
valu Music fest. Akce se koná od 16:00 již v tradičním sále country saloonu „Na 
Liďáku“. Jako každým rokem zde uslyšíte nejen školní sbor DG a SOŠE či sólové 
zpěváky, ale i kapely z Kralup nad Vltavou a okolí jako například skupinu Masolet, 
pražskou grunge-indie formaci Inpeace, Defeaters, či téměř dívčí kapelu Decoy.

Akce se koná za podpory Dvořákova gymnázia a SOŠE, studentského klubu 
DOGA a města Kralupy nad Vltavou.  Více informací naleznete 

na www.musicfest.ic.cz 

Za studenty gymnázia srdečně zve eva flídrová

Studentský hudební festival

POZVáNKA NA VýSTAVU
„Studenti dvořákova gym-
názia v Kralupech nad Vl-
tavou srdečně zvou širo-
kou veřejnost na vernisáž 
výstavy „GYMNAZiáLNí 
STŘíPKY“. Výstavní pro-
story v Pražské bráně ve 
Velvarech se otevřou  
17. 4. 2009 v 17 hodin, vý-
stava originálních děl z ke-
ramické a výtvarné díl-
ny potrvá do 31. 5. 2009. 
V případě zájmu navštivte 
městské muzeum Velvary.

Na Vaši návštěvu výstavy se těší 
studenti dvořákova gymnázia.“

Ukázky a prodej rozmanitých keramických výrobků, prohlídky zámecké expozice,  
dobový program, hry pro děti i dospělé, ukázky sokolnictví. 

Speciality zámecké kuchyně, lobkowiczké pivo a posezení na nádvoří zámku, ochutnáv-
ky a prodej roudnického vína v zámeckém sklepení, slevy v Zámecké prodejní galerii.

Vstupné do celého areálu zámku: dospělí  85 Kč, děti 50 Kč, děti do 6 let zdarma,  
rodinné vstupné 220 Kč (2 dospělí + 2 děti)

Další akce v roce 2009 – 28. a 29.11. Advent

tel.: 315 709 111, 
e-mail: info@lobkowiczevents.cz
www.lobkowiczevents.cz, 
www.lobkowicz-collections.org

hRNčíŘSKÉ SLAVNOSTi 
NA ZáMKU NeLAhOZeVeS
25. a 26. dubna 2009, 9 – 17h.

NELAHOZEVES - zámek
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KD Vltava

kd VltaVa kralupy – program na duBen 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

pátek 3. od 20.00  

KONceRT SKUPiNY diVOKej BiLL 
První ze série rockových koncertů v KD Vltava!

250,- 
290,- na místě

neděle 5., 19., 26. od 19.00 do 21.30

SPeciáLNí TANečNí KURZY 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský 

středa 15. – čtvrtek 30.  

OBRAZY iReNY KOLMANOVÉ-NeUBeR-
GOVÉ A ReNATY LišKOVÉ
Výstava bude otevřena v pondělí a čtvrtek od 
8 do 17.00, středa a čtvrtek od 8 – 15.30, 
v pátek od 8.00 do 14.00, v sobotu a v neděli 
od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava je prodejní.

čtvrtek 16. ve 20.00 

irena dousková: hRdý BUdžeS 
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní 
devítileté školy, Helenka Součková, nás zkou-
mavým i naivním pohledem osmiletého dítěte 
sugestivně provází tragikomickými roky hu-
sákovské normalizace tak, jak se na počátku 
70. let promítala do světa dětí i dospělých. 
Hrají: Barbora Hrzánová j.h., Libor Jeník j.h., 
Jarmila Vlčková j.h./Marcela Šiková j.h.  
Režie: Jiří Schmiedt
Uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram.

důchodci: 190,-
240,- 280,- (poslední vstupenky v předprodeji)

sobota 18. v 19.30

jAROSLAV SVěceNý – housle a průvodní 
slovo  
MARKÉTA ciBULKOVá – klavírní doprovod 
Na programu:  F. Benda, A. Dvořák, J. Svě-
cený, J. Brahms, J. Kocián, J. Suk, L. Janá-
ček,  A. Piazolla                                 

důchodci: 190,-/250,- 

PřIPRAVUJeMe NA KVěTeN: 

neděle 10. Tancovačka s Kralupskou
 dechovkou 
pátek 15. Koncert skupiny UDG 
sobota 16. Revival Michala Tučného
  „Poslední kovboj“ 
 a zahradní párty 
úterý 19. Monology vagíny – 
 Intimní divadlo Bláhové Dáši 
neděle 31. Kralupský slavík – 
 soutěž mladých zpěváků 
pondělí 1.6. „Hvězdy, jak je neznáte“
 – Jan Kraus, Karel Kahovec, 
 moderuje Václav D. Kosík

hOUSLOVý ViRTUÓZ 
JAROSLAV SVĚCENÝ  

A KLAVíRiSTKA MARKÉTA 
CIBULKOVÁ V KD VLTAVA 

v sobotu 18. dubna 2009 
v 19.30 hodin 

Jaroslav Svěcený je jedním z nejlepších 
současných českých houslistů. Jeho só-
lová dráha začala už v době studií na praž-
ské konzervatoři a Akademii múzických 
umění. Své vzdělání dovršil mistrovskými 
kurzy u slavných světových virtuózů Na-
thana Milsteina a Gidona Kremera.

Je proslulý popularizátor houslové hry, 
zejména jeho televizní, rozhlasové a kon-
certní projekty přitahují publikum všech 
věkových skupin.  Početná koncertní 
turné a festivalová vystoupení Jaroslava 
Svěceného obsáhla USA, Kanadu, ce-
lou Evropu, Brazílii, Kubu, Turecko, Izrael, 
Egypt, Libanon, Jordánsko, Spojené arab-
ské emiráty, Saudskou Arábii nebo Indii. 
Svěcený doposud natočil 40 alb s díly svě-
tových a českých autorů. V roce 1996 mu 
byla udělena prestižní cena Masarykovy 
akademie umění za tvůrčí uměleckou čin-
nost. Je také uznávaným znalcem historie 
a stavby houslí. Jeho koncertní projekt, 
pod souhrnným názvem Violino, před-
stavuje mistrovské housle významných 
houslařů 17. až 20. století.

Pojďte s námi strávit příjemný večer 
ve společnosti krásné hudby a skvělých 
umělců!

Uzávěrka přihlášek do 7. ročníku soutěže mladých zpěváků do 22 let 

KRALUPSKý SLAVíK 2009 je 26. dubna.

Informace na http://slavik.webz.cz  nebo v kanceláři KaSS

úterý 21. v 18.00 – malý sál 

KOSTARiKA 
Do království tropické přírody, kouřících 
sopek, hlubokých pralesů a divokých řek vás 
zve profesionální průvodkyně Hana Tomsová. 
Přednáška pojednává o návštěvě národních 
parků, setkání s mnoha druhy exotických zví-
řat, zkušenostech s raftováním a turistikou 
uprostřed pestré kostarické přírody. Vše do-
plněno fotografiemi a vyprávěním o příjem-
ných i napínavých zážitcích. 50,-

středa 22. od 19.30 do 22.00

TANčíRNA 
Taneční večer pro všechny, co rádi tančí. Slo-
vem provází Tomáš Mikulský
 60,-/pár 100,-

čtvrtek 23. v 16.30 a 17.30 – malý sál 

POhádKY Ze ZOO
Hraje pro naše nejmenší diváky divadlo Hrač-
ka Praha. 30,-

pátek 24. od 20.00

KONceRT SKUPiNY  hORKýže SLíže 
Druhý ze série rockových koncertů 
host: skupina Prohrála v kartách  

170,-/220,- na místě

dne 29. 04. 2009 od 16:30 hod. a 17:30 hod. 

uvede pohádku „OKURKOVá 
POhádKA“; režie: I. Slabá. 

Další představení uvedeme 

20. 5. 2009 od 16:30 hod. 

VYPROdáNO
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Městské muzeum

Městské muzeum – program na duBen 2009

Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

– do 11.4. 

trvá výstava „Řemesla našich předků  i. 
Putování za klubíčkem“

– 21.4., úterý, 18.00 

Od baroka k romantismu - komorní kon-
cert, účinkují: Veronika Sedláčková – příčná 
flétna, Kamila Kandlerová – zobcová alto-

vá flétna, Barbora Pavelková – klavír, Ha-
na Nohýnková – housle, Jindřich Gombos 
– cemballo, Jan Šarboch – viola, Emanuel 
Gadaleta – violoncello 
 vstupné 50,-. 

– 28.4., úterý, 17.00 

vernisáž výstavy – ak. mal. Martin frind 

– Výběr z díla 1999 – 2009,
úvodní řeč – Ivan Martin Jirous, hudba – 
Vratislav Brabenec + PPU,
výstava potrvá do 7. 6. 2009 

Výstava „Putování za klu-
bíčkem a Velikonocemi“ 

ve čtvrtek 19. února byla slav-
nostně otevřena pro všechny 
příznivce starých řemesel, pro 
školáky i pro naši veřejnost. 
Krásné jarní básničky dětí 
z MŠ Mikovice pod vedením 
paní učitelky Ilony Masnero-
vé a vystoupení druháčků ze 
třídy paní učitelky Dagmar Fí-
lové ZŠ Revoluční, zanechalo 
úsměvy i  milé dojetí u všech 
přítomných návštěvníků. Ředi-
tel muzea Jan Racek v úvodním 
slovu poděkoval všem, kteří se 
na neobvyklé a zajímavé výsta-
vě s tvůrčími dílnami podíleli. 
Velké poděkování  patří lektorce 
Jitce Rosické z Pařížova, která 
je autorkou několikadílného ře-
meslného projektu a bez jejíhož  
vstřícného přístupu by náš pro-
jekt nevznikl. Poděkování patří  
obětavým kralupským muzejni-
cím, zejména Ivetě Saurové za 
originální a citlivé aranžování 
celé výstavy.

Návštěvníci při vernisáži 
zaujatě prohlíželi zpracování 
ovčí vlny i rostlinných vláken 
a nejen to. Často si i vyzkou-
šeli jednotlivé ruční práce spo-
jené s tímto projektem. Plstění 
pomocí plstící jehly vyzkouše-
ly hlavně děti a odnášely si 
vlastnoruční jarní ozdoby z ov-
čího rouna. Návštěvníci měli 
možnost  seznámit se s zajíma-
vými před-tkalcovskými tech-
nikami – odhalit tak tajemství 
tkaní na karetkách, hřebeno-
vých stávcích, „na hrábích“ 
a mnoho dalších zajímavých 
činností, které ochotně vysvět-
lovaly hostující lektorky z Pra-
hy i Kralup.

Kdo přijde, určitě nebude 
zklamán, dovolujeme si napsat, 
že i pro muže je zde mnoho 
zajímavých témat. Tak např. 
už jste někdy viděli malované 
kraslice ve tvaru šachových 
figurek, nebo vejce egyptská 
či pravěká? To vše a další za-
jímavé exponáty můžete pro-

zkoumat v našem muzeu, 
vyzkoušet si již téměř za-
pomenuté techniky tka-
ní i jiné dovednosti. Va-
ši muzejníci Vás srdečně 
zvou k neopakovatelné 
návštěvě.

Čas výstavy trvá do so-
boty 11. dubna 2009.

ZA MuZeJníky 

ivetA Bendíková

Po loňském úspě-
chu vítězných filmů  

6. ročníku Mezinárod-
ního festivalu outdoo-
rových filmů se diváci 
mohou těšit na filmové 
projekce ECHA – přehlídky vítězných filmů loň-
ského ročníku letos na jaře.

Začátkem prosince loňského roku byly vy-
hlášeny nejlepší filmy 6. ročníku Mezinárodního 
festivalu outdoorových filmů®. Oceněné filmy 
jsou velmi atraktivní, a proto se hlavní pořada-

tel festivalu CK Turis-
tika a Hory rozhodl, že 
uspořádá letos na jaře 
ECHO – přehlídku ví-
tězných filmů. V termí-
nu 27.3. až 30.4.2009 

proběhnou filmové projekce na 11 místech České 
republiky. V Kralupech nad Vltavou se uskuteční 
v kině Vltava v termínu 13. a 14. dubna 2009.

Diváci se mohou těšit na slovenský film Ne-
známá Antarktida (pěší expedice na nejvyšší 
vrchol Mount Vinson), který vyhrál hlavní cenu 

festivalu a režíroval ho Pavol Barabáš, na velmi 
oblíbený film 20 sekund rozkoše, neboť nabízí 
velmi citlivý pohled na basejumping a jeho mož-
né následky, film, u kterého tuhne krev v žilách, 
když fandíte, aby horolezec Stefan Glowacz dole-
zl bez jištění až do cíle a zdolal skalní stěnu – The 
Race (Závod) nebo strhující netradiční cestopisný 
dokument z oblohy Jižní Afriky s názvem Coast 
to Coast (Od pobřeží k pobřeží).

V Kralupech nad Vltavou proběhne ECHO 
v kině Vltava v termínu 13. dubna od 19.00 
hodin, kdy bude promítán 1. filmový blok  
a 14. dubna od 19.00 hodin, kdy bude probíhat 
přehlídka filmů 2. filmového bloku.

echO – přehlídka vítězných filmů

Putování za klubíčkem
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ZŠ Revoluční otevírá ve škol-
ním roce 2009/2010 třídu 

s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů. 

Třída je svým zaměřením 
vhodná pro všechny šikovné děti 
z pátých tříd, které počítají v bu-
doucnu se studiem na středních 
školách. Ve specializované třídě 
získají děti hlubší vědomosti pře-
devším v matematice, informati-
ce, fyzice a chemii.

Naším záměrem je připra-
vit pro žáky druhého stupně 
rozšířený blok přírodovědných 
předmětů tak, abychom přiro-
zenou cestou rozvíjeli jejich zá-
jem o učení se, podněcovali je 
k tvořivému myšlení, učili je 
vzájemně spolupracovat i sou-
těžit, komunikovat, řešit pro-
blémové úlohy, experimentovat, 
vyhledávat a třídit informace, 
používat počítač jako běžnou 
součást výuky a nacházet 
uplatnění získaných vědomos-
tí v běžném životě. 

Tato specializovaná třída je 
nabídkou pro ty žáky, kteří ma-
jí hlubší zájem o přírodní vědy, 
jsou zvídaví a chtějí se aktiv-
ně podílet na svém vzdělávání. 
V průběhu studia 6. až 9. roč-

níku na ně čeká nejen uprave-
ný studijní plán, ale i množství 
soutěží, projektů, exkurzí a kaž-
doročně také přírodovědné sou-
středění.

Vzhledem k podnětné studijní 
atmosféře třídy a vyššímu počtu 
hodin matematiky, fyziky a che-
mie, jsou absolventi těchto tříd 
velmi kvalitně připraveni pro 
přijímací zkoušky i další studi-
um na kterémkoliv typu střed-
ních škol.

Co žákům nabízíme: výuku 
v odborných učebnách mate-
matiky, fyziky a chemie, práci 
s interaktivní tabulí, počítačovou 
učebnu, hernu s velkým množ-
stvím stolních her a hlavolamů, 
které také využíváme v hodi-
nách matematiky, celoroční sou-
těž v řešení japonských hlavola-
mů (Sudoku, Ken-ken, Kakuro, 
Sikaku), zapojení se do všech 
matematických soutěží (Pytha-
goriáda, Matematická olympiá-
da, Přírodovědný klokan, Klo-
kan, Matematico, Přírodovědná 
olympiáda, Chemická olympiá-
da) a další. 

Do třídy s rozšířenou výukou 
matematiky a přírodovědných 
předmětů jsou žáci zařazováni 

na základě studijních výsled-
ků dosažených v I. polovině 5. 
ročníku. 

jak se přihlásit? 
1. Telefonicky na čísle  
315 726 192 - kontaktní osoba 
Mgr. Jana Nováková
2. Poslat vyplněnou přihlášku 
na adresu školy:  ZŠ Revoluční 
682, 278 01 Kralupy nad Vlta-

vou, okres Mělník, příspěvková 
organizace.

kde získám přihlášku?
1. Na internetových stránkách 
naší školy:  www.revolucni.kra-
lupynv.indos.cz
2. V sekretariátu naší školy den-
ně od 7.30 do 15 hodin

Uzávěrka přihlášek je 
do 10. května 2009.

v pondělí 6. dubna 2009 ve 14 hodin 

Kdo zpívá rád a chce se zúčastnit soutěže, přihlašte se u svých
vyučujících HV. 

✓ 1.kategorie: 1.- 3.třída                   
✓ 2.kategorie: 4.- 5.třída
✓ 3.kategorie: 6. - 9.třída  
✓ 4.kategorie: zpěv duo, trio, ...

Zpěváci mohou zpívat s doprovodem klavíru, kytary (nutné mít s se-
bou zpěvník, noty) nebo se mohou doprovázet sami na hudební nástroj  
nebo s hudební nahrávkou na CD.

Mgr.Blanka Šebestová+Mgr.Irena Himlová

Velikonoční pěvecká soutěž 
„O VESELÚ NOTU“
2. ročník
Základní škola, Revoluční 682, 
Kralupy nad Vltavou

škoLní přírodopisný kouTek
Naše škola se již mnoho let pyšní přírodo-
pisným koutkem, který slouží žákům nejen 
k výuce, ale i k potěšení. Během přestávek 
nebo i po vyučování si žáci mohou vy-
zkoušet péči o zvířátka nebo se s nimi mo-
hou přijít jen pomazlit. V současné době se 
v přírodopisném koutku žáci mohou starat  
o 13 druhů zvířat - tři morčata, dva zakrslé 
králíky, činčilu, osmáka degu, osm pískomi-
lů mongolských, pískomila veverkoocasého, 
mastomyš, křečka syrského, dva křečíky 
džungarské, dvě želvy nádherné, užovku 
červenou a dva druhy švábů.

Mnozí se podílejí na provozu tohoto kout-
ku tím, že zvířatům donesou ovoce, zeleni-
nu, seno, tvrdé pečivo, granule nebo jiné 
dobrůtky. Za všechny donesené věci či po-
třeby děkujeme nejen žákům, ale samozřej-
mě i jejich rodičům. 

Pokud byste chtěli tento koutek také pod-
pořit, můžete kontaktovat Mgr. Jiřinu Ur-
banovou, která koutek vede a zná jeho ak-
tuální potřeby.

výLeT do afriky
Ve čtvrtek 19. března zněly školou africké 
rytmy. Na originální africké bubínky hráli 
nejen žáci školy, ale především dva nefal-
šovaní Afričané – Mamadouba Keita z Gui-
neje a António Flávio z Angoly.

Během dopoledne seznámili žáky se zá-
kladními fakty a problémy černého konti-
nentu a kladli jim otázky, kterými je ak-
tivně zapojovali do diskuse. Program byl 
rozdělen do tří částí - v první se děti dozvě-
děly zajímavosti z Afriky nad to, co znají 
z učebnic, ve druhé následovala beseda 
a krátká soutěž o drobné ceny a nakonec 
došlo na zmíněné bubny. Na nich si žáci 

mohli vyzkoušet, jaké to je, držet rytmus 
s africkými hudebníky. 

Dětem se netradiční výuka velmi líbila 
a s hosty se rozloučily zpěvem africké li-
dové písničky, kterou se právě naučily. lš

Zš koMenskéHo

Otevření nové třídy



K Z

21

Školy

Zš třeBíZskéHo

Koncert
V naší škole jsme se zúčastnili folkového 
koncertu. Nejprve jsme se dozvěděli něco 
o folkových písničkách a pár si jich zazpívali. 
Protože jsme některé znali, mohli jsme také 
zpívat. Děti, které je neznaly, mohly alespoň 
tleskat nebo luskat na prstech. Spousta dě-
tí také zpívala na pódiu s mikrofonem. Této 
šance využilo hodně dětí a hned na první pí-
seň si trouflo jít na pódium přes dvacet dětí. 
Zpěváci hráli na více nástrojů, poznali jsme 
baskytaru, keybord. Všimli si, že když chodily 
děti zpívat na pódium, byla nejprázdnější po-
slední řada, ve které seděla naše třída, 5.A. 
Proto naší třídě věnovali novou kytaru, tak-
zvanou „španělku“. Měli jsme z ní velkou ra-
dost, paní učitelka nám na ni určitě brzy za-
hraje a nebudou chybět ani folkové písně.
Děkujeme za kytaru i hezký koncert.

Martina Kunešová, 5.A

Programování  
v ZŠ Třebízského
Jako jediná škola na okrese Mělník jsme or-
ganizovali soutěž v Programování. Vítězové 
postupují do krajského kola, kde v loňském 
roce zvítězil žák naší školy Martin Macho. 
Celou soutěž organizoval a připravoval  
Ing. Vladimír Hanzl.

Zdravá výživa trochu jinak
O zdravé výživě se hodně mluví i učí, tak 
jsme to chtěli u nás ve druhé třídě zkusit tro-
chu jinak. Rozdělili jsme se do skupin a při-
nesli si suroviny na hermelínovou pomazán-
ku, mrkvový salát a pudink. 
O tom, že se nám podařilo uvařit na jedničku, 
svědčí to, že jsme to nakonec všechno sněd-
li, i když nám paní učitelka slibovala, že toho 
je spousta i na druhý den na svačinu.
Opravdové vaření se nám moc líbilo.
  děti ze 2.A

Velikonoční jarmark
Děti a učitelé ZŠ Třebízského Vás zvou na 
Velikonoční jarmark, který se bude konat   
7. dubna  2009 od 14 hodin ve vstupních 
prostorách školy.

Ladění
Pod slovem ladění si každý představí něco 
jiného. Třeba orchestr, ve kterém je abso-
lutní souhra nástrojů nebo také lidi, kteří 
mluví, jednají a vychovávají ve stejném du-
chu, jednotně. A tak by to mělo být i s pri-
mární prevencí.

Jednání dětí ovlivňuje společnost v součas-
né době ne právě pozitivním způsobem. Dů-
ležitou roli zde má 
rodina. Funkční 
rodina je schopna 
poskytnout dítěti 
bezpečí a vhodné 
podněty pro zdra-
vý vývoj. Dítě se 
zde naučí řešit pro-
blémy, konflikty, 
zklamání, odolávat 
stresovým situa-
cím. I v dobře fun-
gující rodině však 
může dítě selhat. 
Třetí institucí, kte-
rá se snaží na dítě 
preventivně půso-
bit, je škola. V ně-
kterých přípa-
dech si zveme 
odborn í k y 
a řadu pro-
gramů jsme si 
vytvořili sami. 
Cílem všech 
akcí je vyba-
vit děti kom-
petencemi, 
které umož-
ní  předchá-
zet  problémo-
vým situacím 
nebo je řešit, 
rozlišovat zlo 
a dobro, přiměřeně jednat v konfliktu a pří-
padně i pomoci druhým. Vždy je síla určitého 
poselství větší, panuje-li mezi tímto poselstvím 
a chováním dospělých soulad.

Jelikož si občas každý neví rady, v mě-
síci květnu mají učitelé i děti seminář  
s JUDr. K. Kašparem o trestní odpovědnos-
ti. Dále rodičům nabízíme besedu o výcho-
vě dětí (Dr. Z. Kašparová), která se koná  
6. 5. 2009 od 16,00 hodin. Deváté třídy chce-
me do života vybavit i jinými důležitými in-
formacemi – beseda o AIDS, extremistické 
skupiny, drogová problematika...

Program primární prevence je dlouhodo-
bý a systematický a přesahuje rámec na-
ší školy. S metodikem prevence navštěvují 

„peeři“ i školu v Miko-
vicích.

Naladění na stejnou 
tóninu nevyřeší např. 
drogovou situaci ve městě, ale pozitivně 
ovlivní vztahy mezi dětmi, a to si myslíme, 
že je nejdůležitější krok k posílení primár-
ní prevence.

Mgr. JitkA Hokešová, Metodik prevence

kraje čr
V průběhu ně-
kolika minulých 
týdnů se žáci  
4. A ve vlastivě-
dě zabývali téma-
tem „Kraje ČR“. 
Ve dvojicích si 
vytvořili plakáty, 
na které zpraco-
vali základní in-
formace ke „své-
mu“ kraji, nalepili 
obrázky, atd. Dal-
ší důležitou částí 
jejich práce bylo 
naučit se struč-

ně a výstiž-
ně o daném 
kraji pohovo-
řit. Žáci mě-
li k dispozici 
předem da-
nou osnovu, 
které se mě-
li držet. Kro-
mě běžných 
údajů o kraji 
si připravili 
i „pozvání“ 
pro mamin-
ky, tatínky 
a děti na za-

jímavá místa daného regionu.  Součástí 
jejich vystoupení byl také „dárek“ pro po-
sluchače v podobě nějakého krajového po-
krmu či nápoje, popř. předvedení lidového 
zvyku, atd. Pro obohacení programu jsme 
využili rovněž webové stránky televizní-
ho pořadu Toulavá kamera a ke každému 
kraji zhlédli jednu reportáž. 

Po období důkladných  příprav jsme sta-
novili 3 termíny a pozvali rodiče a další 
rodinné příslušníky, aby se přišli podívat, 
co se jejich potomci v dané oblasti všechno 
naučili. Měli jsme radost, že návštěvníků 
přišlo hodně (celkem 20) a nešetřili slovy 
chvály a uznání.

pHdr. renátA něMeČková

Zš gen. klApálkA
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pLsTění zvířáTek aneb 
jaro je Tady
Krásná a jednoduchá technika 
plstění dává velkou možnost vý-
roby obrázků, módních doplňků, 
prostorových figurek. My se za-
měříme na zvířátka. Budete mít 
možnost vyrobit si velikonoční 
ovečku nebo kuřátko, pejska, 
medvídka nebo kočičku. Akce 
je určena pro školáky. Koná se  
9. 4. od 15 do 17 hodin, ve 2. pat-
ře DDM. Vstupné je 50,- Kč. 

veLikonoční výsTava
Zveme k nám do DDM kolek-
tivy z mateřských škol, základ-
ních i středních škol a školních 
družin, rodiče a děti. Přijďte se 
potěšit na naši jarní velikonoční 
výstavu, která se koná od 30. 3. 
do 3. 4. v 1. patře.

Práce dětí ve věku od 3 do 15 
let Vám jistě navodí tu pravou 
jarní náladu. Také můžete dát 
svůj hlas v soutěži „O nejkrás-
nější jarní dekoraci“.

Výstava je otevřena od pondě-
lí do čtvrtka 9.00 -12.00 a 14.00-
17.00 hod. v pátek 9.00-12.00 
a 14.00-16.00 hod. Vstupné je 
dobrovolné.

čarodějnické  
odpoLedne
30. 4. přilétají čarodějnice. Zveme 
malé děti a jejich rodiče na setká-
ní s čarodějnicemi. Čekat na vás 
budou od 16 hodin na zahradě 
za tělocvičnou V Zátiší. Budou 
tu pro Vás připraveny hry a sou-
těže, pálení čarodějnice a společ-
né opékání buřtů.  Vstupné  děti  
50,- Kč, doprovod 10,- Kč. Pláno-
vaný konec okolo 18 hodiny.

jarní prázdniny  
v mokrosukách
Zájmový útvar Hip-hop a street 
dance patří mezi nejnavštěvova-
nější kroužky DDM. Schůzky pro-
bíhají dvakrát týdně, ale i tak mají 
členové mnoho práce se zvládnu-
tím základních prvků tak, aby 
mohli veřejně vystupovat. Proto 
se vedoucí  Petr Krbec a Patrik 

Fenzel rozhodli vyjet s dětmi bě-
hem jarních prázdnin na soustře-
dění. To se konalo v objektu školy 
v přírodě v Mokrosukách. 

Zde se trénovalo 2x denně. 
Děti měly možnost i předvést 
vlastní choreografie. Samozřej-
mě, že se pouze netančilo, vždyť 
byly prázdniny a tak se konal 
kvízový večer, hrály se scénky, 
hry a soutěže, míčové hry a ne-
chyběl ani  výlet do Sušice.

Na celý chod soustředění do-
hlížela paní ředitelka Marie 
Blažková, která se pobytu zú-
častnila jako hlavní vedoucí, 
spolu se zdravotnicí Miroslavou 
Pupíkovou.
Soustředění se nejen líbilo, ale 
bylo pro skupinu i přínosem, 
proto se bude opakovat. Jak děti 
v Hip-hopu a street danci pracují, 
a co se naučily, budete moci po-
soudit na některém z veřejných 
vystoupení v květnu a červnu. 

reLaxační odpoLedne
Chcete prožít příjemné odpoled-
ne? Zapomenout na chvilku na 
všední starosti, věnovat se sa-
mi sobě a načerpat energii na 
následující dny? Pak je sobotní 
kurz „Rozjímání a malování“ ur-
čen právě pro Vás. 

V úvodu kurzu se budete vě-
novat relaxačnímu cvičení s prv-
ky jógy pod vedením paní Svět-
lany Novákové. Příjemná hudba 
a vnímání Vašeho těla by Vás 
mělo naladit na výtvarnou čin-
nost. Paní Gabriela Junášková 
Vás povede při tvorbě mandal 
a encaustické malbě. Toto tajem-
né slovo skrývá techniku ma-
lování horkým voskem. Takto 
vznikají nádherné,  snové obra-
zy. Kurzu se nemusí bát ani ten, 
kdo neumí kreslit a malovat, pro-
tože nám půjde především o po-
city a jejich vyjádření barvou.

Přihlásit se můžete do 1. 5. 
K tomuto datu je také třeba kurz 
zaplatit. Cena je 350,- Kč.

Kurz se koná 16. 5. od 13.00 
hodin v DDM.

V letošním školním roce jsou vyhlášeny sou-
těže ZUŠ v oborech: taneční, hra na decho-
vé nástroje a bicí, sólový a komorní zpěv.  
Přehlídka tanečního oboru proběhla v ZUŠ Benátky 
nad Jizerou. Konkurence byla veliká, zvláště pořá-
dající škola a ZUŠ Mělník mají obrovské zkušenos-
ti a ocenění z mnoha soutěží a přehlídek. Odbor-
ná porota ohodnotila každé vystoupení a několik 
choreografií poslala do kol krajských. Naše škola 
soutěžila se dvěma choreografiemi, mladí tanečníci 
dostali ocenění za vysokou technickou vyspělost. 
Gratulujeme a přejeme mnoho radosti z tance dě-
tem i jejich paní učitelce Silvii Vavruškové.

V rámci okresu poměřili své síly v ZUŠ Mělník 
žáci dechového oddělení a oddělení bicích nástro-
jů. Výsledky nás též potěšily. Zobcové flétny: Petr 
Převrátil (p. uč. Zahradník) 2. místo, Petr Husťák 
(p. uč. Zahradník) 2. místo, Blanka Husťáková (pí 
uč. Zahradníková) 1. místo s postupem, Micha-
ela Novotná (p. uč. Studnička) 1. místo, Lukáš 

Chobot (p. uč. Gombos)  
2. místo, Kamila Kan-
dlerová (p. uč. Gombos)  
1. místo s postupem; 
Příčné flétny: Michaela Novotná (pí uč. Sedláčko-
vá) 2. místo, Eliška Ryntová (pí uč. Zahradníková)  
1. místo; Klarinet: Jana Převrátilová (pí uč. Převrátilová)  
1. místo, David Šlechta (pí uč. Převrátilová) 1. místo, 
Petra Skalníková (pí uč. Převrátilová) 2. místo; Bicí: 
Jakub Jung (p. uč. Hrbek) 1. místo, Eva Flídrová  
(p. uč. Hrbek) 1. místo.

Soutěžící v oboru zpěv hostila naše škola. Oba 
naši zástupci Martina Skalníková (ze třídy M. Hejt-
mánkové) a Petr Převrátil (ze třídy Ing. Kšicové) 
získali první místa s postupem do kraje.
Výsledky krajských kol soutěží ZUš:
Ze dne 16. a 17. března 2009 – Dechové nástroje 
v Kolíně
Blanka Husťáková (pí uč. J. Zahradníková) – 
ČESTNÉ UZNÁNÍ

Kamila Kandlerová (p. uč. J. Gombos) – 1. MÍSTO
Ze dne 18. března 2009 – Zpěv v Benátkách nad 
Jizerou
Martina Skalníková (pí uč. M. Hejtmánková) – 
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Petr Převrátil (pí uč. P. Kšicová) – 3. MÍSTO
Všem soutěžícím, vyučujícím a korepetitorům 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

důM dětí A Mládeže

ZáklAdní uMělecká školA

Malé ohlédnutí za soutěžemi

Mandela
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NabízíM k PRoNáJMU
prodejnu.22.m2.+.sklad.8,55.m2.+.WC.+.

sprchový.kout,.celkem.34,9.m2.+.telefon.
+.kabel.TV,.Kralupy.nad.Vltavou,..

Dvořákovo.náměstí.
tel: 731 917 804, 603 833 258 Tel.: 606 100 319 ● www.msdoraz.estranky.cz ● e-mail: sustrmartin1@seznam.cz

✱ zdravotechnika a topení
✱ elektro silnoproud a slaboproud
✱ tesařské, klempířské  
    a pokrývačské práce
✱ obklady, dlažby

✱ truhlářské práce
✱ podlahové krytiny
✱ malířské a lakýrnické práce
✱ oplocení a venkovní chodníky
✱ zateplování, fasády

MARTiN šUSTR – STAVBY NA KLíč
NOVOSTAVBY, OPRAVY, REKONSTRUKCE, PůDNÍ VESTAVBY

17. dubna 2009 se uskuteční kralupský 
sportovní GALAVEČER, na kterém budou 
vyhlášeni vítězové pěti níže uvedených ka-
tegorií. Jedná se o pokus členů Sportovní ko-
mise spolu s lidmi z Radnice založit tradici, 
která by každý rok svedla dohromady ama-
térské sportovce ze všech sportovních od-

větví  na společensky zábavném programu. 
Přípravný výbor „SPORTOVCE KRALUP“ 
se chystá rovněž slavnostně otevřít Kralup-
skou sportovní síň slávy, jako akt úcty a oce-
nění sportovcům, kteří proslavili naše město 
úctyhodnými sportovními výkony. Oficiální 
program odstartuje v 19:00 hodin a všichni 

návštěvníci se mohou těšit na velmi pestrý 
večer, jehož scénář je právě v těchto dnech 
dolaďován. Jste zvědaví? Dobře, prozradíme 
tedy alespoň něco: čeká vás profesionálně 
připravené pódium s filmovou projekcí, svě-
telnou show i živou hudbou. 

ZA sk ZprAcovAl JindřicH koHM

SPORtOVec KRALUP NAD VLtAVOU 2008:

nominace v jednotlivých kategoriích
Kategorie jedNOTLiVec do 15 let včetně 
MATULA ROMAN (1996) – KANOiSTiKA
1.místo Mistrovství české republiky žáků C1
3.místo Mistrovství české republiky žáků K1

ŠTROP DANIEL (1994) – jUdO
3.místo na Mistrovství české republiky v žácích
1.místo v Krajském přeboru 
1.místo na Mezinárodním turnaji v Brně
1.místo na Mezinárodním turnaji v Aue (Německo)
3.místo na Mezinárodních turnajích v Berlíně, 
Rostocku a Kufsteinu 

ROSÁKOVÁ BLANKA (1993) – KLUB čeSKých 
TURiSTů
2.místo Český pohár
3.místo Mistrovství české republiky
3.místo Mezinárodní mistrovství
1.místo Mistrovství České republiky štafet
1.místo Open Pacov

ŠLEHOFEROVÁ MAGDA (1995) – BASKeTBAL
Mladší žákyně BK JUNIOR- žákovská liga ČR 
Nejlepší střelkyně soutěže

KOHOUTOVÁ NIKOLA (1997) – TeNiS
1.místo v kategorii mladších žákyň v žebříčku 
Středočeského kraje
12.místo na žebříčku České republiky (ročník 1997)
Nominace pro reprezentaci ve FED CUP JUNIOR 
z 1.místa
Vítězství na 10 republikových turnajích
Účast na mezinárodních turnajích ETA

Kategorie jedNOTLiVec od 16 let – 50 let 
PEŠEK MICHAL (1992) – KANOiSTiKA
2.místo Mistrovství české republiky dorostu
Účastník Českého poháru

STŘESKA JAN (1980) – hOKejBAL
Vítěz Extraligy hokejbalu české republiky 2007-
2008 (Habešovna Gladiátors), kapitán týmu
Pohár mistrů evropských zemí v hokejbalu 2008, 
3.místo

Vícemistr I.AHL 2007-2008 (CSKA Lobeček)
Podzim 2008 nejproduktivnější obránce Extraligy 
hokejbalu
Člen širšího výběru reprezentace České republiky

VYMĚTALÍK VLADIMÍR (1981) – fUTSAL
I.futsalová liga: 3.místo 2007-2008 (SK Kladno)
Nominace na akademické mistrovství světa 2008 
ve Slovinsku
4.místo v anketě futsalista regionu Kladno, člen 
prvního all-star teamu
Hráč mateřského klubu AFC Kralupy

KOLC LUKÁŠ (1988) – Red BULL cRAShed ice
Účastník 5 závodů série Red Bull Crashed Ice  
2. místo 2009

SOUČEK IVAN (1959) – RAcKeTLON
V kategorii „+45“:
Racketlon Czech Tour 7.místo 
4.Mistrovství české republiky 10.místo
Racketlon Czech Tour vánoční 7.místo
Na konci roku 2008: 10.místo v žebříčku ČR  
a 135.místo v žebříčku světovém

Kategorie jedNOTLiVec nad 51 let 
KREJČOVÁ ELIŠKA – STOLNí TeNiS
2.místo na Mistrovství světa veteránů 2008  
v Brazílii ve čtyřhře ve své věkové kategorii 
3.místo na Mistrovství světa veteránů 2008  
v Brazílii ve dvouhře ve své věkové kategorii

MYŠÍK STANISLAV – jUdO
3.místo ME veteránů 2008

TOMŠÍK VÁCLAV – VZPíRáNí
36x mistr ČR ve své věkové a váhové kategorii 
2x mistr Evropy ve své věkové a váhové kategorii 

Kategorie KOLeKTiV do 15 let včetně
Koblencová, Matula a Šupolík – KANOiSTiKA
1.místo Mistrovství české republiky žáků 3x K1

Družstvo starších minižákyň BK Kralupy Junior 
(ročník 1995 a mladší) – BASKeTBAL

2.místo v krajském poháru
3.místo na mezinárodním turnaji v Belgii
2.místo v národním finále v Kyjově
Postup do žákovské ligy pro sezónu 2008-2009

8.TŘÍDA HOKEJOVÝ KLUB – LedNí hOKej
3.místo -Žákovská celostátní liga 

Kategorie KOLeKTiV nad 15 let
JUNIOŘI HK KRALUPY – LedNí hOKej
Účast: 1.juniorská hokejové lize v sezóně  
2008-2009 
Tým dorostu a dospělých OUTDOOR TÝM TURISTIC-
KÝ ZÁVOD – KLUB čeSKých TURiSTů
Vítěz všech 4 závodů Českého poháru 
Vítěz týmů na Mistrovství České republiky
Nejlepší kolektiv na Mezinárodním mistrovství 
turistického závodu (MMTZ)
Mistrovství České republiky štafet 1.místo  
a 2x 3.místo

ŽENY BK JUNIOR „A“ – BASKeTBAL
3.místo v 1.lize české republiky v sezóně  
2007-2008

INZERCE

Vážení přátelé,
Sportovní komise ve spolupráci s městem 

Kralupy nad Vltavou pořádá v pátek  
17. 4. 2009 od 19 hodin v Kulturním  
a společenském středisku Vltava

„galaVeČer“
vyhlášení nejlepšího sportovce 
„SPORTOVEC ROKU 2008“

Součástí vyhlášení vítězů je celovečerní 
zábavný program. K tanci a poslechu 
vám zahraje hudební skupina Jiřího 

Křováčka „Kosí bratři“ a po půlnoci je pro 
vás připraven koncert skupiny SPUPS.

Jste srdečně zváni.
Předprodej vstupenek od 6. dubna 

2009 v KaSS

☞ ☞
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Pohár projektu Bruslička

V únoru a březnu se oddíl krasobruslení zú-
častnil několika dalších závodů, z nichž po-
slední byl ve Dvoře Králové. Zde proběhlo 
vyhlášení konečného pořadí žebříčku o Pohár 
projektu Bruslička, kde naše děvčata obsadila 
tato místa: 
Přípravka A  Z. Palečková:  5. místo z 33  
Nováčci A  H. Hourová: 3. místo z 31 
žactvo nejmladší A
  K. Kohoutová: 21. místo z 55
 E. Hourová:   33. místo 
 M. Juříčková:   46. místo
žactvo mladší A
 E. Roubíčková:  13. místo z 18
žactvo mladší B
 M. Henzlová: 8. místo z 16

V žebříčku ČKS obsadila Klára Hájková (ju-
niorka) krásné 17. místo, bohužel díky ne-
moci se nemohla letos zúčastnit MČR. Ane-
ta Prachtová (juniorka) obsadila v konečném 
pořadí 33. místo. Bohužel ze zdravotních dů-
vodů se letos zúčastnila pouze jediného závo-
du, jinak v předešlých sezonách  naše měs-
to pravidelně úspěšně reprezentovala na MČR. 
 
NáBOR NOVých AdePTů KRASOBRUSLeNí 
(dívky i chlapci od 4 let) 

Zájemci by již mohli absolvovat tzv. letní 
přípravu – (začínáme od 30. 3. každé pondělí  
a středu od 17.30 v Sokole – spec. cvičení, ba-
let, atletika). Od května do června po domluvě 
s trenéry i možnost přípravy na ledě. 

Od září bude probíhat v sobotu a neděli kurz 
bruslení pro zájemce výuky základů bruslení,  
s možností po absolvování kurzu přejít do oddílu. 

Případné dotazy na tel. čísle 608 240 234 - 
hlavní trenérka - Majrychová

Druhá nejvyšší kralupská hokejbalová 
soutěž měla 14. března v programu  

15. kola i utkání E.C.I. Vošurk s Necrocock. 
Souboj týmů ze středu tabulky se zapíše do 
dějin AHL ve sportu nevídanou kuriozitou. 
Dvě útočné dvojice vytvořili otcové se svý-
mi syny. Otec Roman Hranička (41 let) se 
synem Lukášem (17 let). A také otec Ondřej 
Šmolík (39 let) se synem Filipem (14 let). 
Právě čtrnáctiletý Filip Šmolík prožil prv-
ní mistrovský hokejbalový zápas v životě. 
Ale co víc! Svůj debut okořenil důležitou 
brankou na 2:5! „Hrálo se mi velmi těžko 
hlavně proto, že to byl můj první zápas 
proti dospělým. A ten „gól“ mne překvapil 
jako všechny. Ale nejvíc jsem byl překva-
pen nejen z gólu, ale z toho, že jsem byl 
zařazen do sestavy“, podělil se o své dojmy 
po vítězném utkání Filip. Pozitivní emoce 
po zápase neskrýval ani šťastný otec ho-
kejbalový špílmachr Ondřej Šmolík: „Je to 
trochu neuvěřitelné, i když to již bylo ve 
sportu viděno mnohokráte. Chce to pros-
tě zažít osobně, jsem fakt rád, že se nám 
to povedlo! Děkuji také spoluhráčům, že 
nám to umožnili“. Bývalý extraligový hráč 
Plzně a v I.AHL letitá opera Quijotes On-
dřej Šmolík zavzpomínal na svůj hokejba-

lový křest: „Moje premiéra byla za Plzeň 
v Českých Budějovicích. Domácí jsme ne-
čekaně porazili 7:4 a dal jsem 2 dóly. By-
lo mi ale „už“ skoro 16 let, takže Filip mě 
o 1,5 roku předstihl. Ve sportu se přihodí 
mnoho kuriozit, ale aby nastoupili k utkání 
dva rodinné útoky s bilancí tátové (1 gól +  
2 asistence) a synové (4 góly), to je opravdu 
rarita. Dodejme jen, že je krásné, že existují 
sporty a soutěže, kdo jsou takovéhle zvlášt-
nosti možné.

Snovým rokem se kralupským florbalis-
tům rozběhla druhá polovina PH+SČ 

přeboru mužů a jeho jarní odvety. V půl-
ce soutěže patřilo Kralupákům nelichotivé  
9. místo, přičemž na 10. celek ztráceli 5 bo-
dů. První novoroční turnaj se konal 25. led-
na v hale v Čakovicích, kde nás v úvodním 
zápase čekal tým Astry Praha. Po nepříliš 
výrazném výkonu jsme prohráli tradičně 
o jednu branku, tentokráte 4:5. Ve druhém 
utkání jsme si spravili chuť vítězstvím nad 
b-týmem AGC Malá Strana v poměru 3:2. 
V polovině února nás čekal další turnaj, 
na který jsme odcestovali až na Stochov. 
V prvním zápase jsme vyválčili remízu 6:6 
s rezervou pražské Sparty, přestože jsme 
prohrávali už o 3 góly. Výborný turnaj jsme 

završili skalpem Dynamis Praha, v té době 
druhého celku tabulky, který jsme přehráli 
4:2. O čtrnáct dní později se konal v hale 
Pod Juliskou třetí turnaj druhé poloviny 
sezony, kde jsme nejprve porazili poslední 
tým Hamsters Vysočany B 8:5 a poté re-
mizovali v derby s IB Vodolka Bejx B 3:3. 
V březnu jsme odehráli pouze jeden zápas 

s 6. celkem tabulky J.B.M. Praha, na který 
jsme ztráceli pouhé dva body. Po slibném 
vedení 3:0, jsme se v závěrečné části ne-
pochopitelně sesypali a soupeř nám nadě-
lil potupnou šestku. Utkání skončilo 3:6 
v náš neprospěch a my se opět propadli  
na 9. místo. Do konce sezony zbývají již 
pouze dva turnaje po dvou zápasech. Po-

slední turnaj 
odehrajeme na 
domácí půdě 
v hale na Cukro-
varu 25. dubna. 
První zápas hra-
jeme s Kladnem 
od 8:00 a druhý 
s J.B.M. Praha 
od 12:40. Tímto 
bych rád pozval 
všechny přízniv-
ce a fanoušky, 
aby přišli své 
borce v těchto 
důležitých zápa-
sech povzbudit. 

Jiří ciMler

Florbalisté dva kroky před koncem sezony

Klan šmolíků: gólový talent předaný po meči
ii.ahL  e.c.i. vošurk – necrocock 4:9

Teprve čtrnáctiletý Filip Šmolik  si odbyl v dresu 
týmu Necrocock mistrovskou premiéru v II.AHL, 
kterou okořenil gólem do sítě Vošurků.  
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po téměř devíti letech jste se vrátil 
do míst, kde se konalo mistrov-
ství světa v hokejbalu. s jakými 
pocity?
I když dnes ráno sněžilo a by-
la zima, tak s úžasnými, protože 
jsme v Kralupech v roce 2000 
uspořádali jedno z nejvydařeněj-
ších mistrovství světa juniorů. To 
mohu po těch devíti letech říci 
zcela jednoznačně. 

jak na vás zapůsobila prohlídka 
tréninkové hokejové haly, byl by 
toto vhodný objekt pro celorepub-
likový hokejbal? 
Byl jsem mile překvapen, i když 
jsem věděl, že zastřešení je nové, 
stejně jako zázemí. Také manti-
nely vydrží ještě mnoho sezón. 
Bezprostřední návštěva je vždy 
nejlepší. Pokud by se podařilo halu využívat 
jako multifunkční pro vícero sportů, tak ho-
kejbal v ní najde rozhodně své místo. Bude 
to totiž teprve třetí hala s rozměry vhodný-
mi pro hokejbal v republice a vlastně i v Ev-
ropě. Na Slovensku se rovněž připravuje 
výstavba, v ostatních zemích jsou buďto 
hřiště venkovní anebo se sdílejí hokejové 
stadiony. V České republice máme dnes již 
75 hřišť s licencí, každý rok přibývá jedno 
až dvě. Výhoda zakrytého prostoru je ovšem 
nezpochybnitelná. První hala byla otevřena 
v roce 2000 v Mostě, druhá teprve vloni 
v Plzni. Hokejbalisté moc doře vědí, jak jsou 
v permanenci každý den a víkend.

je pravda, že by českomoravský svaz hokej-
balu svěřil místním hokejbalovým funkcioná-
řům uspořádání poháru mistrů evropských 
zemí v hokejbalu v termínu  září 2009, samo-
zřejmě v případě, že by poskytli garanci, že 
bude připravené regulérní hřiště?
Výroční konference mezinárodní federace 
ISBHF svěřila pořadatelství letošního roční-
ku opět České republice. Předsednictvo sva-
zu hledalo vhodné kandidáty a informace 
o možném využití haly v Kralupech přišla 
zrovna včas. Takže, pokud bude regulérní 
hřiště k dispozici, nic nebrání uspořádat 
pohár mistrů evropských zemí EUROCUP 
2009 právě u Vás v Kralupech.

Jaký je obecně vztah mezi hokejisty a ho-
kejbalisty na republikové úrovni. Místní ho-
kejbaloví funkcionáři nabídli oddílu hokeje 

spolupráci ve smyslu „prolínání hokejbalo-
vé, florbalové a hokejové základny.

Nikdo z nás asi nebude zpochybňovat, že 
hokejbal by bez ledního hokeje a jeho popu-
larity asi nevznikl. Patří do hokejové rodi-
ny spolu s in-line hokejem. Stejná hokejka, 
blízká pravidla, obdobné myšení a fyzická 
náročnost při soubojích. Hokejbal je nadto 
ještě náročnější, protože se stále musí bě-
hat. V jiných ohledech je zase jednodušší. 
Mentálně ovšem hokejbalista a hokejista 
mají více věcí společných než odlišných. 
Mnoho hokejových trenérů a metodiků se 
již v hokejbalu pohybuje, náš svaz dlouho-
době usiluje o lepší pochopení příbuznosti 
hokejových sportů mezi ledními hokejisty. 
Velikým naším propagátorem je pan Mi-
roslav Šubrt, čestný prezident Mezinárod-
ní hokejové federace, snad tedy dostatečně 
kvalifikovaný v ledním hokeji, který oce-
ňoval úlohu hokejbalu při masovém šíření 
povědomí o hokeji v širším slova smyslu. 
Hokejoví představitelé mají pravdu v tom, 
že přechod od ledního hokeje k hokejbalu 
existuje, ale naopak ne, tak to ovšem zkus-
me změnit, a společně oslovme děti a ty 
talentované nechme jít z hokejbalu k hokeji 
lednímu. Čím lépe se bude dařit lednímu 
hokeji, tím lépe, vždyť každý hokejbalista 
je současně veliký hokejový fanda.

jaké je vztah mezi hokejbalisty a hokejisty v za-
hraničí, konkrétně v kolébce obou sportů? 
Mám díky své pozici v ISBHF možnost jed-
nat s představiteli národních hokejových 

svazů. Země se silným hokejo-
vým zázemí samozřejmě v ho-
kejbalu nevidí prostor pro spo-
lupráci. Ale v zemích, kde lední 
hokej je z důvodů klimatických 
podmínek omezen na jeden dva 
měsíce v roce se na hokejbal dí-
vají úplně jinak. Velikou podporu 
máme v osobě pana Tomity, mís-
topředsedy IIHF, předsedy komise 
pro lední hokej v Asii. Díky jeho 
podpoře se hraje hokejbal v ma-
lajsii, na Taj-wanu, Mongolsku. 
Ale nemusíme se dívat tak dale-
ko. Hokejbal se ruku v ruce hraje 
v Řecku, Izraeli, Lotyšsku, příští 
rok začnou Slovinci.

Nejpočetnější členská zá-
kladna hokejbalistů je v USA  
(cca 100 000 hráčů) a v Kanadě 
(cca 50 000 hráčů). V Kanadě se 

jim po mnoha letech vyjednávání podařilo 
dohodnout s ledním hokejem za přispění 
člena vedení IIHF pana Murray Castella 
společný nábor těch nejmenších adeptů 
v předškolním nebo ranném školním vě-
ku. S hokejbalem může začít opravdu každé 
dítě, pokud jej chytne a má pohybový ta-
lent, má cestu k lednímu hokeji otevřenou. 
Hokejbalisté určitě nebrání jejich kariéře 
v mnohem populárnějším sportu.

jak si stojí momentálně hokejbal  
v české republice?
Hokejbal dlouhodobě patří se svojí členskou 
základnou kolem 35 000 hráčů k nejpočet-
nějším kolektivním sportům u nás. Má-
me stovky mužstev, desítky soutěží v pěti 
věkových kategoriích, nově jsme otevřeli 
mistrovství republiky žen. Nedaří se nám 
ovšem více prorazit do povědomí široké ve-
řejnosti. V Kralupech to ovšem neplatí, to 
moc dobře víme a velice si toho vážíme.

Hokejbal slaví letos 20 let od založení sva-
zu. Při té příležitosti hostíme mj. ve dnech 
13. – 20. června 8. mistrovství světa mužů 
a 3. mistrovství světa žen v Plzni. Bude to 
pro nás velká událost, přijede 24 národ-
ních týmů, bude se hrát na 3 stadionech. 
Všichni hokejbalisté budou při tom, zbývá 
ještě pozvat ostatní sportovní veřejnost, aby 
viděla vrcholový hokejbal na vlastní oči. 
Vstupenky budou od dubna v předprodeji 
na terminálech SAZKY. Více informací na-
jdete též na www.pilsen 2009.com.

V Kanadě spolu hokej s hokejbalem spolupracují
Kralupy navštívil místopředseda Českomoravského svazu hokejbalu Vít Řezáč. Byl přijat na radnici starostou města Petrem 
Holečkem a následně se jel podívat i na zimní stadion na tréninkovou halu. Město v současné době zvažuje alternativu 
přebudování ledové plochy v tomto objektu na multifunkční sportovní arénu pro netradiční sporty. 

Na radnici se setkali (zleva) J.Kohm prezident kralupských 
hokejbalových lig, starosta města Petr Holeček a místopředseda 

Českomoravského svazu hokejbalu Vít Řezáč.
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šachy dospělých hráčů byly v poslední 
době tak trochu ve stínu těch mladých. 

Když pomineme, že naše B družstvo vede 
regionální přebor a má tak velkou šanci na 
postup do kraje, v únoru se konaly i 2 vel-
mi zajímavé akce v rapid šachu. V soutěži 
jednotlivců probíhá seriál 10 Velkých cen 
v různých městech republiky. Právě v úno-
ru proběhla Velká cena Dobrovic u Mladé 
Boleslavi. 150 hráčů, z nichž bylo 10 me-
zinárodních mistrů a cca 70 kandidátů, 
znamená silný turnaj, kterého se zúčastnila 
i skromná kralupská výprava. 4 naši hráči 
skončili přibližně podle svých možností. 
Nejlépe dopadl Jan Šturza s 5,5 body ze  
7 partií a Jirka Kopecký s 5 body. Z původ-
ně početnější výpravy mládeže zbylo pouze 
torzo. Trenér František Seiner se 4 body 
a 102 místem nepopřel, že mu chybí roze-
hranost v silných soutěžích a jediný žák, 
Lukáš Simon, získal pouze 2,5 bodů. 

7. března se hrál krajský přebor v rapi-
du pětičlenných družstev. Pořadatel So-
kol Zlonice hostil v Tuřanech u Slaného  
10 družstev z celého kraje, která se utkala 
o 3 postupová místa na přebor republiky. 
V turnaji startovalo i družstvo Kralup. Od 
počátku se ukázalo, že první 2 místa na-
jdou rychle své obsazení; Spartak Žebrák 
a ŠK Rakovník porážely své soupeře s pře-
hledem. Zato boj o 3., postupové místo, 
byl až do konce dramatický. Naše druž-
stvo využilo dobrého losu a v prvních  
2 kolech vysoko zvítězilo nad B družstvy 
Slaného a Rakovníka. Tím se dostalo mezi 
favority. Pak už se situace obracela kolo 
za kolem a konečný výsledek nás vynesl 
na 3. místo.

Pořadí družstev: 1. Žebrák 28 bodů  2. Rakovník A 
26, 3. Kralupy 19, 4. Beroun 18,  5. Struhařov 17,  
6. Velvary 16, 7. Slaný A 15,5 atd.

Vúnoru nabírá šachová sezóna mládeže 
na obrátkách. Byla sehrána kvalifika-

ce na krajský přebor družstev v Buštěhra-
dě. O postup bojovala družstva Buštěhradu 
A a Kralup B. Bohužel, obě kralupská druž-
stva (B a C) byla oslabena chřipkou a kumu-
lací jiných akcí takže v souboji s domácími 
neuspěla. Pořadí:
Buštěhrad A ...................12 bodů
Kralupy B ..........................9 
Kralupy C ..........................4 ...............6 výher
Rakovník ...........................4 ...............5
Buštěhrad B .....................0 

Vzhledem k tomu, že naše A družstvo 
hraje ligu, není to žádná tragedie, na  
2 družstva bychom neměli dost hráčů. Dů-
ležité bylo, že se naši hráči na začátku se-
zóny mohli rozehřát. Nejlépe dopadli Ond-
ra Vokoun, Lukáš Simon a Libor Veselý se 
ziskem 3,5 bodů ze 4 partií, spokojen byl 
trenér i s výkonem Pavlíny Hojné, Rosti 
Veselého a Michala Šebesty. 

šachový turnaj synthosu
Od roku 1965 pořádají odbory Kaučuku, 
nyní Synthosu, šachové turnaje pro své za-
městnance. Turnajů se brzy začli zúčast-
ňovat členové místního kroužku mládeže, 
a tak se podařilo i přes snížení zájmu v poz-
dějších letech zachovat zajímavost velkého 
turnaje. Obvykle se zúčastňuje kolem 25 
hráčů a mládež zle dotírá na zkušené ma-
tadory. Ani letošek nebyl výjimkou. 1. místo 
obsadil hráč, který již patří k inventáři. Jirka 

Kittler, jeden z těch, co v roce 1965 tradi-
ci zakládali, zvítězil systémem start – cíl  
7 body ze 7 partií. Druhé místo pak nejstar-
ší hráč, Evžen Pospíšil s 5,5 body. A pře-
kvapení letos obstaral nadějný jedenáctiletý 
Lukáš Simon na 3. místě s 5 body. O dal-
ší místa se rozdělili 4 hráči s 4,5 body. 
Dva zkušení dlouholetí účastníci František  
Seiner a Karel Martinec, se kterými se dělili 
novicové Michal Šebesta a Miloš Holáň. Za 
zmínku ještě stojí 9. místo Aleše Smolíka 
a 11. nejlepší dívky Štěpánky Kaněrové. 
V poli 26 hráčů byla řada nových jmen 
a mezi mladými i ročníky 2000 a 2001. 

14. hokejbalový PeTRONiůV POháR

Blíží se čas, kdy vyvrcholí nesmlouvavými boji kralupské 
hokejbalové soutěže. V I.AHL nebude do posledních 

chvil jasné, kdo utvoří semifinálové dvojice pro boje play off 
o bájný Petroniův pohár. Letošní sezóna je nejvyrovnanější 
v historii a spekuluje se o tom, že je i nejkvalitnější. Nastu-
pují v ní za své mateřské kluby hvězdy českého hokejbalu: 
Střeska, Loskot, Baráth, Pavel Husák nebo Tóth. Rozpis 
utkání a mnoho zajímavostí o vrcholu sezóny najdete na 
oficiálních stránkách AHL – www.kralupy.cz/hokejbal

i. AhL přehled vítězů PeTRONiOVA poháru
1996 .........................................................CSKA Lobeček
1997 .........................................................JOYNTeam
1998 .........................................................JOYNTeam
1999 .........................................................Minice Quijotes
2000 .........................................................Black Panthers
2001 .........................................................CSKA Lobeček
2002 .........................................................CSKA Lobeček
2003 .........................................................HBC Nelahozeves
2004 .........................................................CSKA Lobeček
2005 .........................................................CSKA Lobeček
2006 .........................................................CSKA Lobeček
2007 .........................................................CSKA Lobeček
2008 .........................................................HBC Nelahozeves

OPRAVdU jde 
O PŘešLAP?
Oddíl tenisu provozuje svoji činnost v are-

álu, který je částečně v majetku měs-
ta Kralup – pozemky a částečně v majetku 
Tělovýchovné jednoty Kaučuk – budovy. 
Na údržbu a provoz areálu nedostává oddíl 
od vlastníků žádné příspěvky.  Pro někoho 
se bude zdát částka 100.000 Kč obrovská. 
A co všechno by se dalo za ní pořídit. Ale 
uvedeme zde pár údajů, které musí oddíl 
tenisu vynaložit na zajištění běžného chodu 
tenisového areálu. 

Areál byl členy oddílu vybudován v ak-
ci „Z“ v letech 1981-83. Jenom náklady na 
opravy byly v roce 2008 v částce přesahující 
200.000 Kč. Náklady na elektrickou ener-
gii, plyn a pojištění budov činily 212.953 Kč, 
zajištění soutěží smíšených družstev (dvou 
dospělých a třech družstev mládeže) stálo 
82.775 Kč. Celkem tedy 495.728 Kč. V loň-
ském roce dostal oddíl tenisu od města Kra-
lup dotace na činnost mládeže v celkové 
výši 42.500 Kč. Zbývající náklady na činnost 
oddílu si musel oddíl tenisu zajistit vlastními 
silami. Většina nákladů je hrazena z oddílo-
vých členských příspěvků, zbytek sponzor-
skými dary. Hospodaření oddílu skončilo za 
rok 2008 s mírnou ztrátou  28.100 Kč, ale 
přesto má oddíl tenisu na svém účtu u TJ 
kladný hospodářský výsledek. Nikde dále 
nejsou  uváděny náklady na sekání trávy 
a úprav zeleně v prostoru areálu. Další ne-
vykazované náklady jsou spojené s přípra-
vou tenisových kurtů na letní sezónu. Tyto 
náklady by byly ve výši dalších min. 80.000 
Kč. Abychom tyto náklady ušetřili, má každý 
člen oddílu povinnost odpracovat 10 brigád-
nických hodin ročně. 

Takže dotace ve výši 100.000 Kč, tedy 
cca 20% nákladů na provoz, je pro tenisový 
oddíl velikou pomocí. 

Výbor tenisového oddílu.

Velká cena Dobrovic

Krajský přebor v Buštěhradě
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DOPRAVNÍ FIRMA 

PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSŮ

INFORMACE NA TEL.: 315 671 659, 326 911 522

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
U lékárny 316, Odolena Voda, 250 70, 1.patro

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizo-
vou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojiště-

ní) i dopravně psychologické vyšetření řidičů

objednávky na telefonu: 773 533 777, 603 538 419

nevíte jaká banka a kolik peněz???
poradíme!

● HYPOTÉKY A ÚVĚRY
● BUDOUCNOST DĚTÍ
● DůCHOD
● OPTIMÁLNÍ INVESTOVÁNÍ PENĚZ

● ÚRAZ A INVALIDITA
● ZAJIŠTĚNÍ RODINY
● NEMOCI A NÁKLADY 
    NA LÉČENÍ

TATO ANALýZA VáS BUde STáT 15 – 20 MiN čASU, jiNAK NePLATíTe Nic!

Nezávislé, finanční poradenství pro privátní a firemní klientelu 
tak, aby naši klienti dosáhli lépe svých přání a cílů!

kontaktujte nás:
724 549 214 nebo 604 747 076

Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC 
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

J.Wolkera čp. 177 
Kralupy nad Vltavou, Lobeček

tel. 602 464 901, 
email: olgaholcova@seznam.cz
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kontejnery kyllar
odvoz.odpadu,.suti,.dovoz.písku

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

kontAktuJte nás

Prořezávky,.kácení,.pořezy.všech.druhů.stromů.a.dřevin
Práce.s.vysokozdvižnou.plošinou.do.výšky.13.m

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

Firma Procházka

pro JArní seZónu nABíZíMe :

✓.muškáty,.petunie,.verbeny,.begónie,.impatiens,
....bacopu,.fuchsie,.milion.bells,.surfínie.aj.
✓.ovocné.stromky
✓.okrasné.keře,.stromy,.živé.ploty
✓.růže.-.keřové,.pnoucí,.polyantky
✓.trvalky,.osivo,.cibuloviny.-.lilie,.jiřiny.aj.
✓.sadbu.jahod.a.zeleniny
✓.hnojiva,.postřiky,.substráty,.textílie.aj.

WWW.ZAHrAdnictvi-Jelinek.cZ
☎ 315 781 019

podrobnosti 
sledujte na:

Oslavte s námi v dubnu 

10. výročí založení prodejny.

✱.1..–.10.4..při.nákupu.nad.200,-.Kč..
obdržíte.dárek.-.ibišek,.muškát..
nebo.rhododendron
✱.V.průběhu.měsíce.dubna.50%.slevy.
vybraných.druhů.-.buxus,.zlatice,.šeřík.aj.

otevřeno :
po-pá. 8.00.-.17.30.
so. 8.00.-.16.00.
ne. 9.00.-.13.00
ve.svátky.1..5..a.8..5.
otevřeno.8.30.-.17.00

pasáž.u.kostela,.Jungmannova.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.1.700,-.Kč,.KUCHYŇ.1,95m.JIŽ.ZA.10.900,-.vč..
DPH.A.DOPRAVY

ZDRAVOTNí.mATRACE,.VESTAVNé.SKříNě,.PROUTěNé.ZbOŽí
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Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

Už Vás nebaví za ostatní uklízet společné prostory ve Vašem 
činžovním domě?

Přesto chcete mít čistý dům?
Kontaktujte nás a my Váš úklid vyřešíme.

Jnv – koMpletní úklidový servis

==úklidový servis==

Studio Něha
V Luhu 1171, Kralupy nad Vltavou

Psychoterapie ✲ Kraniosakrální terapie ✲ Energetická lymfodrenáž
Kraniomasáž hlavy ✲ Meditace, semináře ✲ Energetické a léčivé obrázky

tel. 737 531 242 www.nezneleceni.cz
Po telefonické domluvě je možno i v sobotu.

Stavební a obchodní společnost 
Kralupy nad Vltavou

Přijme Pracovníka na Pozici

ASISTENT (-KA) OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Požadavky:
✔ SŠ vzdělání s maturitou

✔ organizační schopnosti

✔ praxi s prací na PC

✔ flexibilita

✔ aktivita a vlastní iniciativa

✔ bezúhonnost

✔ řidičský průkaz skupiny B

Informace: p.Veselý tel. 602 354 771

objednávky 724 335 604, informace keliasova@seznam.cz
http://sites.google.com/site/masazekamel.cz

✱ kosmetika s použitím přípravků Nobilis 
Tilia, Skeyndor, Janssen 
parafínový zábal rukou
✱ masáže s použitím přírodní bylinné 
kosmetiky a rostlinných olejů
dornova metoda, manuální lymfodre-
náž, reflexologie, indická masáž hlavy

Luxusní tělové zábaly – čokoládový, 
mořské řasy, zelený čaj
U stálých klientů každá desátá návštěva 
zdarma, sleva 20% při zakoupení dárko-
vých poukazů nad 2000 Kč
při zakoupení balíčků služeb 10x terapie.
Těším se na vaši návšTěvu.

KAMiLA eLiášOVá – KOSMeTiKA, MASáže
Hair studio 72, Riegrova 172, 278 01 Kralupy n. Vlt., „Na Františku“ vedle čínské restaurace

☛ zákaznický klub firmy hWc club
(spotřební kosmetika, drogerie a potravní doplňky – NOVÉ v Kralupech)

i v krizi se dá šetřit a vydělávat!

Nabízíme členům spotřebitelům-slevy od 25-45%, nákupní šeky
Možnost spolupráce a výdělku – zisk od 25% výše, provize, bonusy

Buďte první! Prodej, prezentace, distribuce - region. sklad pro členy Kralupy, okolí!
Otevřeno: vždy STŘedA: 17.00-19.00 – Párty klub – fitness (naproti Penny)

Kontakt: 723 029 347, hwcclub@seznam.cz, web: www.hwc.cz
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Kralupská realitní 
s.r.o.

NAbíZí K pRONájMu
v arEálU 

v kralUPEch NaD vltavOU

✒ kancelářské prostory
✒ skladové  

a výrobní prostory
✒ parkovací plochy

Kontakt: Ing. Závodský tel. 602 354 772

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.

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620
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➥.Prodáme.byt.3.+.1.v.osobním.
vlastnictví.v.Lobečku.–.78,7.m2,.
částečně.zděný,.3..patrový.dům.
panelového.typu.po.celk..rekon-
strukci..V.bezprostřední.blízkosti.
školka.+.poliklinika.
Cena.2.mil..Nejsme.RK.
tel: 603 552 702

➥.Prodám.jezdítko.ke.kočárku.pro.
st..Dítě.850.Kč,.kolotoč.nad.postýlku.
Fischer.Prince.750.Kč,.hrazdičku.
Fis..Prince.750.Kč..Vše.v.záruce.
–.jako.nové..Dále.křesílko.pro.mimi.
tel: 608 008 830

➥.Prodám.el..mandl.s.2.termo-
staty..Délka.80cm.
tel: 721 241 698

➥.Prodám.dětské.gumové.plout-
ve.–.nastavitelné,.a.pro.dospělého.
potápěčské.ploutve.vel..41..Dále.
prodám.dětské.stolní.hry.
tel: 604 370 873

➥.Prodám.motocykly.–.babeta.
dvourychlostní.r..v..1985.a.babeta.
jednorychlostní.r..v..1987..Obě.po-
jízdné.–.stav.dobrý..Cena.dohodou..
Při.nákupu.obou.cena.zvýhodněna.
tel: 731 550 852 (8-20 hod.)

➥.Prodám.byt.3.+.1.–.Kralupy.
–.Lobeč,.85m2,.4..–.poslední.patro.
bez.výtahu,.lodžie.6m,.výhled.do.
zeleně,.zděné.jádro..Cena.1,8.mil.
tel: 606 673 419

➥ Pronajmu.byt.2.+.1.v.Lobečku.
na.měsíc.duben.–.červenec.
tel: 312 310 954, 722 062 326

➥ Dlouhodobě.pronajmu.byt..
3.+.1,.Kralupy.-.Lobeček,.6..patro,.
balkon,.částečně.zařízen,.volný..
od.dubna.2009..
Cena.7.000,-.+.poplatky..
Mob.: 777 142 921

➥.Doučování.angličtiny.–.indivi-
duální.výuka.
tel: 777 160 277

➥.Za.symbolický.poplatek.pro-
dám.několikery.dětské.boty.na.
léto.i.zimu..Nošené.1.dítětem,.ale.
natolik.zachovalé,.že.je.nechci.dát.
do.popelnice..Vel..18.–.24.
tel: 777 798 211

➥.Daruji.šatní.skříň,.knihovničku,.
skříňku,.světlý.dub,.rozkládací.
gauč,.2.křesla..Dobrý.stav.
tel: 602 185 482

soukromá inzerce
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TELEFON NEBO ADRESA: ....................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.  
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)

Jméno a příjmení: ..........................................................................................  Telefon: ....................................................

Adresa: ............................................................................................................  Podpis: .....................................................

KUPÓN PRO SOUKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI

Datum:.....................................................

AUTOŠKOLA
Ingrid Zajíčková

výcvik na skupinu B – osobní automobil

Cena: 9.�00 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, škoda Superb 1,9.
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

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

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

Tel: ��� 201 088, fax �1� �42 020
Sídlo: Mostní �4� (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

Úřední den: pondělí 1�.00 - 19.00, středa 1� – 1� hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz

                       češTina
● výuka českého jazyka pro cizince 
● příprava k přijímacím zkouškám
● doučování
● odborné konzultace, poradenství

BOHEMIKA: Dobrovského 220 – Lobeč, Kralupy nad Vltavou 278 01
 tel: 774 111 524
 e-mail: bohemika.lu@seznam.cz
 www.bohemika.estranky.cz




