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Revitalizace městského centra

Jak pokračují projekty, co je brzdí a jaké jsou další možnosti jejich realizace.
Více informací na str. 5

Komentář k rozpočtu pro rok 2009
Dne 25. března 2009 byl schválen
zastupitelstvem města upravený
rozpočet pro rok 2009.

J

eho zveřejnění v účetně přesném členění je v této sice podrobné, avšak nepřehledné formě, uveřejněno na webových
stránkách města. Mou snahou je předložit

Sociální služby str. 13
Co jsou to odlehčovací služby
a jak funguje služba domácí nouzové
volání pro seniory?

čtenářům Zpravodaje a občanům tohoto
města rozpočet v takové podobě, aby i bez
znalostí detailů bylo možné si udělat o tomto rozpočtu jakýsi obrázek. Občas se tedy
v komentáři dopustím drobných zkreslení,
vše s cílem větší srozumitelnosti.

(Pokračování na str. 6, 7)

Zdravotnictví str. 17-19 Výsledky ankety str. 22
Přehled lékařů a zdravotnických
zařízení ve městě doplněný
o adresy, telefony a ordinační nebo
otevírací doby.

Podrobné výsledky z ankety KaSS,
která se uskutečnila v minulých
dvou měsících, a to i prostřednictvím
Zpravodaje.
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Aktuality

2 dny s poslancem
Jeden krátký telefonát a jakou může udělat radost.
„Jedu do Bruselu, hurá!“
... Letadlo se pomalu vznáší a já si prohlížím
své kolegy z ostatních redakcí radničních novin
nebo z úřadů obcí ve Středočeském kraji. Jsem
jasně jedna z nejmladších, ale ukáže se to být jako
dobré plus, protože se nebojím
orientovat ve zcela neznámém prostředí, kterým Brusel
pochopitelně je. Takže hned
po příletu vedu větší skupinku
turistiky chtivých kolegů směr
královský palác a pak vstříc
obchodům s belgickými pralinkami, zatímco zbytek se jde
v klidu naobědvat a vyčkává
na čas ubytování.
Na programu naší návštěvy je Evropská rada
a její hlavní bod – Entropa. Líbí se mi. Nevím proč
má tolik odpůrců. Je vlastně docela vtipná, i když
až na vlastní oči člověk pochopí, že dost nejednoznačná, a proto by nebylo od věci mít i vysvětlivky
k jednotlivým uvedeným tématům.
Odpoledne máme opět prohlídku města,
návštěvu „Čůrajícího chlapečka“ a báječnou večeři,
na kterou nás pozval náš hostitel MUDr. Milan
Cabrnoch. Je evropským poslancem už bezmála
5 let. I přes svou celkem robustní postavu je neuvěřitelně přátelský a milý. Zajímá se o každého z nás.
O naší práci, město a kolegy. Zná snad půl republiky, protože ví, že dětskou doktorkou v Kolíně je
paní Nováková a tajemníkem Mělníka pan Novák
(samozřejmě s nadsázkou). Není to však naučený
trik ani fráze, prostě má jen takový přehled a je to
opravdu příjemné a milé se s ním bavit.
Druhý den je pro nás připravena návštěva Evropského parlamentu. Nezbytné visačky na klopu
halenky a jde se.
Parlament je směsicí nekonečných bludišť, chodeb, schodů, desítek výtahů a tisíce spěchajících
úředníků a úřednic. Každý něco někam přenáší
a stále pospíchá.
Náš hostitel nás provede se svou milou asistentkou všemi zákoutími, povypráví nám o systému
práce, složení EU i jejím pozadí a zve nás na oběd
do poslanecké kantýny. I zde mají poslanci nesporné výhody v cenách pokrmů.
Několik nezbytných výměn vizitek, propagačních materiálů a jedeme domů.
2 dny nabyté informacemi a zážitky a milá
společnost. Všichni úředníci, učitelé a nevím kdo
ještě, by povinně měli navštívit Brusel a hlavně parlament. Byli by jistě mile překvapeni a třeba by se
pak na tu naší politiku dívali s velkým nadhledem.
Díky pane poslanče!
Zuzana Brožová
šéfredaktorka

MUDr. Milan Cabrnoch
člen VR a poslanec EP
Středočeský kraj



www.mestok ralupy.cz

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Na MěÚ jsou dvě nové vedoucí odborů
s účinností od 1.4.2009.
Na ekonomickém odboru
je to Ing. Marie Jakoubková a na odboru sociální věcí, školství a kultury
Mgr. Eva Ivanová. Obě zmíněné pracovnice byly dosud
pouze pověřené vedením.
◆ Rada města dne
31. března 2009 schválila
zhotovitele akce „Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova ke hřbitovu
v Kralupech nad Vltavou“
firmu H-INTES, s.r.o.

za cenu 3.278.399,31 Kč
včetně DPH.
◆ Zastupitelstvo města dne 25. března 2009
schválilo vypracování dopravně-analytické studie
a pasportu parkovacích
kapacit v rozsahu dle nabídky společnosti CZECH
Conzult, spol. s r.o.
◆ Městský bytový podnik má nového ředitele. Stal se jím
Ing. Ladislav Berit.
◆ Rada města na svém
jednání 16.4.2009 schválila Vyhlášení výběrového

řízení č. 2 pro rok 2009
na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou
◆ Bylo vyhlášeno konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy U Jeslí.
◆ Rada města vyhodnocovala výsledky grantového schéma na podporu
zájmových aktivit na rok
2009. Výsledky naleznete na www.mestokralupy.
cz. Částky nad 50.000,podléhají schvalování zastupitelstvu města.

Konkurzní řízení na funkci ředitele/ky MŠ
Rada města Kralupy nad Vltavou vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ky
Mateřské školy Kralupy nad Vltavou, U Jeslí 520.
Požadavky:
1) předpoklady pro výkon funkce ředitele školy
stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, tzn.:
a) odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
b) délka praxe v souladu s § 5 odst. 1, písm.
a) zákona č.563/2004Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů min. 3 roky,
c) občanská a morální bezúhonnost,
2) znalost školské problematiky a předpisů,
3) organizační a řídící schopnosti,
4) dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2009
Upozornění
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze
vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
se všemi úplnými požadovanými přílohami doručené nejpozději do 20.5.2009 na adresu:
Městský úřad Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou, k rukám
Mgr. Evy Ivanové, vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a kultury, nebo osobně doručené do podatelny Městského úřadu Kralupy nad
Vltavou., U Cukrovaru 1087.
Obálku označte slovy: „Konkurz – neotvírat“.
Více informací na www.mestokralupy.cz

Veřejné zasedání zastupitelstva
města se koná 13. května 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.
Termíny stánkových trhů v Lobečku jsou 13. 5., 27. 5.
Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041
25. 5. od 12.30 – 13.30 hodin
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Informace z radnice

Nové pasy s biometrickými prvky
Od 1. dubna 2009 došlo ke změnám při vydávání E-pasů. E-pas má
biometrické prvky, pořízení obrazu (fota) obličeje včetně laserového upravení
+ otisky prstů, a to již od 6 let věku.

O

tisk se dává z pravé ruky ukazováčku
3krát, stejně tak z levé ruky. Poté se
provádí ztotožnění (pro uložení) jednou prst
ukazováčku levé a jednou prst ukazováčku
pravé ruky.
Tyto otisky nejsou v pase vidět, jsou uloženy v čipu, který je po vizuální stránce
téměř neviditelný.
Fotografie již není potřeba k přinesení,
protože díky biometrickému zaznamenání
si fotografii pořizují pracovnice oddělení
sami přímo na místě.
Protože je celý proces poměrně zdlouhavý, prodloužila se čekací doba vyřízení na
úřadě asi na 20 – 30 minut, proto je potřeba
s tímto počítat a přijít s dostatečně velkou
časovou rezervou.
I nadále však platí všechny typy pasů
pro Českou republiku do doby platnosti,
tj. pasy zelené i vínové.
Doba trvání vystavení pasů je ze zákona
do 30 dnů, ale většinou je to asi o sedm
dní doba kratší.

Zrychlené pasy
Stále je možnost využití zrychlené formy výdaje pasů, ale
obecně se tato praxe
nedoporučuje. Dle zákona je zde lhůta do
15 dnů, ale obvykle
se doba plní dle přání a možností. Tento pas však platí pouze
půl roku. Nemá biometrické prvky. Stojí do
15 let 1.000 Kč a od 15 let výše 1.500 Kč.

Možnost zapsání dítěte do pasu
Do pasů lze
zapsat dítě
do 10 let věku. Je k tomu potřeba
občanský
průkaz rodiče, rodný list dítěte a pas k zapsání. Tato
služba je zpoplatněna 50 Kč.

Občané proti letišti
V

předešlém čísle Zpravodaje jste
se mohli dočíst o záměru proměnit podnikovou přistávací dráhu
Aera Vodochody na mezinárodní letiště.
Velkorysý záměr, který by s sebou jistě
přinesl nové pracovní příležitosti a zvýšil
by cestovní „komfort“ pro ty, kteří často
létají, by však přinesl výrazný zásah do životního prostředí. Vzhledem k hluku a ná-

růstu pozemní dopravy by letiště mělo silně negativní vliv na kvalitu bydlení, stejně
jako snížení cen nemovitostí v jeho okolí.
Pokud nesouhlasíte s projektem nového letiště a chtěli byste vyjádřit
svůj nesouhlas, spojte se prosím s námi prostřednictvím elektronické počty.
E-mail: protiletisti@seznam.cz
Jindřich Havlík

Pozvánka ◆ Pozvánka
Komise prevence kriminality RM Kralupy n. Vlt. pořádá pod záštitou Protidrogové centrály
České republiky konferenci pro pedagogy a pracovníky, kteří se zabývají vzděláváním mládeže.
Témata jednání:
1. Drogové závislosti a jejich prevence
2. Možnosti pedagogů při řešení případů rizikového chování školní mládeže
3. Závěr konference bude věnován diskusi k problematice drogových závislostí mládeže.
Termín konference: 3. června 2009
Čas: od 10:00 do 14:00
Místo konání: Kulturní a společenské středisko Vltava – kinosál

KZ

Moje dcera chce
být modelka

J

e vám tahle věta povědomá? Také si myslíte, že vaše krásná dcera může jednou pracovat v modelingu
a může svou dráhu modelky odstartovat profilem na netu, kde si jí třeba
někdo všimne?
Pak si určitě přečtěte tyto řádky:
Zcela náhodou jsem se dostala
k profilu na prohlížeči Seznam - lidé.
cz, kde se na mě usmívala „mladá nalíčená modelka“. Ovšem takhle modelka chodí do třetí třídy základní školy a kromě již zmíněných fotek uvádí
v profilu i své kontakty. Nevědomky
se tím nabízí bohužel i lidem, kteří by jí
dokázali ublížit. Povídá si možná s někým, kdo obdivuje její krásu, lichotí jí
a pravděpodobně se představí jako
...náctiletý pěkný kluk nebo kamarádka ochotná naslouchat. Ale může to
být klidně i padesátiletý pedofil. To si
tyhle dívenky neuvědomují.
Dostat se z jednoho profilu přes přátele na další a další již bylo velmi snadné
a opravdu jsem se nestačila divit, když
se přede mnou otevírala celá řada profilů slečen školou povinných s fotografiemi a popisy někdy dost šokujícími.
Zarážející je také, kdy je mnoho z nich
připojeno. Rozhodně není výjimkou, že
sedí u internetu ve 23 nebo 24 hodin ve
všední den.
Ale ani profily chlapců nejsou nezajímavé. Sice většinou odpovídají věku
a není na nich nic „závadného“, ale jen
do okamžiku, než se podíváte, s jakými přáteli komunikuje například třináctiletý kluk.
Proto rodiče, prosím, bděte! Zkuste se podívat, čím se vaše dítě večer
u počítače baví. Možná budete překvapeni. Ale možná i pochopíte, co třeba
vaši dceru nebo syna trápí a vy o tom
nemáte ani ponětí. Z některých výroků
pod fotografiemi až mrazí.
Pokud některým z vás tento příspěvek otevře oči a nějaké profily zmizí,
pak splnil svůj účel a možná i zachránil
budoucnost některých dětí.
J.Hereinová

Účast potvrďte prosím na adresu:
elektronicky na e-mail: lenka.mudrova@mestokralupy.cz nebo pencova@mestokralupy.cz
nebo na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Odbor sociálních věcí, školství a kultury;
U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Občerstvení bude zajištěno.

Uzávěrka INZERCE i ČLÁNKŮ
je ve čtvrtek 21. 5. v 18 hodin.
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Pro parky čistější
V Kralupech nad Vltavou se stejně jako v mnoha dalších městech naší republiky dlouhá
léta řeší, co je vhodné a co je nevhodné pro soužití se psy a jejich chovateli. Diskuze bývají
velmi rozporuplné, neboť pro někoho je pes postaven nad úroveň člověka, a proto je mu vše
dovoleno, pro druhého je nehorázností, která musí být okamžitě zakázána. I v přírodopise se
učí o psovi, jako nejlepším příteli člověka, náš právní řád však uznává psa jako věc.

M

ěsto Kralupy je moderním
městem, kde převážná
část obyvatel žije v panelových
a bytových domech. I tito obyvatelé ale mají lásku ke psům,
což patří nejenom k zálibám, ale
současně je moderním trendem
dnešní doby. Psi mají nárok se
proběhnout a vyvenčit, zvlášť
když za ně jejich majitelé odvádí městu poplatky. V minulém
roce bylo vybráno 590 tisíc Kč.
Samospráva města proto vydala vyhlášku o některých záležitostech veřejného pořádku,
do kterých pohyb psů patří, ve
které jsou stanovena pravidla,
kterými se chovatelé musí na
veřejně přístupných prostranstvích řídit. Je zde vymezeno,
kde jsou zóny pro jejich volný
pohyb a naopak, kde je režim
zpřísněn. Vyhláška byla vydána již v roce 2001, přesto jí ne
každý chovatel zná.

Nejvíce je téma chovu psů otevíráno na jaře. Po zimě, kdy není
ještě vzrostlá tráva, jsou parky
psími výkaly přímo vydlážděné.
Na jarní vyhrabání parků a travnatých ploch od odpadků, kde
jsou psí výkaly v silné přesile,
vynakládá město částku 259 tisíc
korun. Neznamená to však, že
by se v létě vše zlepšilo. Vzrostlá
tráva pouze nepořádek zakrývá.
Aby se tomuto předcházelo, je instalováno 250 odpadkových košů, některé z nich jsou výhradně
určeny na psí exkrementy. Chtěl
bych upozornit na skutečnost,
že psí výkaly je možno sbírat
a odkládat do všech těchto košů, včetně nádob na komunální
odpad! V současné době je mapováno plošné rozmístění těchto
nádob a v případě další potřeby
budou ještě doplněny.
Z výše uvedeného vyplývá, že
poplatky nemohou pokrýt veške-

ré náklady na pořízení preventivních opatření na čistotu města. Město Kralupy nad Vltavou
proto ve spolupráci s Městskou
policií zpřísní kontroly dodržování této vyhlášky. Za minulý
rok bylo řešeno 146 případů přestupků (psi bez vodítka, nesebrání exkrementů), na pokutách
bylo vybráno 8.500 Kč. Z tohoto
vyplývá, že hodně případů je řešeno domluvou nebo minimální
pokutou.
Aby nemuselo být přikročeno k zavedení vyšších poplatků, bude prováděna soustavná
a důsledná kontrola, aby vznikající nepoměr mezi investicemi
do mobiliáře a příjmu z poplatků zaplatila skupina těch chovatelů, kteří jsou neukáznění.
Pokuty mohou být ukládány až
do 1.000 Kč. Kontrola však není
pouze na strážnících. Občané,
kterým není čistota města lhos-

tejná, mohou kdykoliv bezplatně
zavolat na linku 156 a upozornit na páchané přestupky.
Abychom předešli nepříjemnostem a dohadům, apeluji na
všechny chovatele psů, aby si
přečetli vyhlášku č. 2/2001 a dodržovali pravidla v ní uvedená.
Seberte proto po svém miláčkovi
výkaly a ukliďte je do kterékoliv
nádoby na odpady, vyjma nádob
na odpad separovaný. Voďte své
psy na vodítku a s náhubkem.
Toho co je pro chovatele milé
a příjemné, může být pro druhého obtěžující nebo nebezpečné.
Jan Kobera
vedoucí odboru ŽP

INZERCE

☛ 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

KONKURZ NA VRCHNÍ SESTRU
Audacia klinik s.r.o. vypisuje konkurz na pozici vrchní sestry.
Požadavky: praxe ve zdravotnictví minimálně 5 let, organizační a komunikační schopnosti na vysoké úrovni, pracovitost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, časová
flexibilita, vyšší odborné vzdělání vítáno, zkušenosti s řízením kolektivu vítány.
Nabízíme: práci v mladém a přátelském kolektivu, volné víkendy, platové ohodnocení
odpovídající vykonávané funkci, profesionální růst, zaměstnanecké výhody.
Nástup: 09-10/09

Své nabídky a CV zasílejte na adresu: ziskalova@audaciaklinik.cz

ALZHEIMERCENTRUM ZLOSYŇ o.p.s.
přijme
ZDRAVOTNÍ SESTRY a ERGOTERAPEUTKY

Požadujeme: ● SŠ nebo VŠ vzdělání ● Registrace o výkonu
zdravotnického povolání (ZS) ● Empatii, iniciativnost,
samostatnost, organizační schopnosti, chuť se dále vzdělávat

DOPRAVNÍ FIRMA

PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSŮ
INFORMACE NA TEL.: 315 671 659, 326 911 522
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Nabízíme: ● Nadstandardní pracovní prostředí ● Příjemný
kolektiv ● Dvousměnný provoz (ZS) / denní směna (ERGO)
● Dobré platové podmínky ● Odborný růst ● Možnost
dalšího vzdělávání ● Příspěvek na dopravu ● Stravování
Životopis zasílejte na: vrchni.zlosyn@alzheimercentrum.cz
tel.č. : +420 774 774 021

Informace z radnice
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Revitalizace městského centra
Z historie
Celý tento záměr začíná architektonickourbanistickou soutěží na jaře 2007. Do druhého kola výběru postoupil architekt Haman (CASUA) a architekt Picek (PICEK
ARCHITEKTS).
V červnu 2007 na zasedání ZM byl většinovou volbou vybrán architekt Picek, který
má řešit celé centrum urbanisticky a následně řešit jednotlivé objekty i po stránce
projekční.
Zároveň s výběrem architektonického týmu ZM převzalo určitou koncepci celého řešení centra.
Vítězné urbanistické řešení
koncepčně řešilo odstranění
nekvalitních objektů se zachováním původních industriálních budov v centru města
a celého řešeného území.
Již v tomto návrhu je řešeno umístění nové kralupské
radnice do objektu balírny po
její adaptaci. To však podmiňuje vykoupení jediné nemovitosti v centru, která není
v majetku města. Tím je dům

na Palackého náměstí č. p. 5, včetně dvora
a dalších vedlejších staveb.
Od jara 2008, kdy z důvodů možného čerpání dotací z evropských fondů na objekty
charakteru městské administrativy-radnice,
se tento požadavek urychleně postoupil týmu architekta Picka. Ten začal rozpracovávat architektonický návrh stavby nové
radnice, aby jej mohl předložit zastupitelům
ke schválení.
Současně s tímto krokem představitelé
vedení města zvýšili úsilí ve snaze dojed-

Občané naprosto oprávněně kritizují, že nemají informace o postupu řešení
centra města.

V

Současnost
Nyní cca po roce snah jednání a kores
pondence, bohužel pouze z naší strany,
jsme dostali dopis od vlastníka, že nemá
žádný zájem toto řešit a jednat s městem, tím méně nemovitost prodat nebo
vyměnit.
V současné době má město projekčně připravenu rekonstrukci staré školičky,
objekt mlýna v adaptaci na kulturní centrum a z části objekt balírny.
U tohoto objektu z důvodů problematického jednání s vlastníkem
č. p. 5 jsme se v lednu 2009 pozastavili.
Nyní opět město stojí před problémem jak vzniklou situaci řešit.
Možnosti jiného umístění městské radnice jsou takovéto:
● Radnice mimo centrum města
● Radnice v objektu mlýna
● Radnice v OD Máj
	Ing. arch. Pavel Skalička

Jak dál s centrem města?
ýsledky za více než polovinu volebního
období jsou žalostné. Takže, vrátíme-li
se zpět na zem – je nutno provést přehled
majetku, stanovit priority a vymyslet způsob
reálného financování.
Zastupitelstvo města se sešlo na pracovním jednání a shodlo se na několika skutečnostech.
Vzhledem k tomu, že v současné době
není reálné vykoupit poslední statek na původní návsi, je třeba se smířit s myšlenkou,
že jej bude nutno zachovat a potom logicky
i budovu sousedního úřadu. Co město potřebuje, je vlastní radnice. K dispozici jsou
alternativy: návrat k hotelu Praha a k jeho dostavbě – pro což nebude dostatečná
podpora, provedení nové budovy cca na
jeho místě a případné propojení s bývalou
spilkou a ležákovými sklepy, což by umožnilo centralizovat některé kulturní aktivity
města (např. knihovnu), ale to je opět těžko
prosaditelné. Nový objekt mimo centrum
je opět složitý z pohledu umístění, nákladů apod.

nat podmínky odkupu či směny nemovitosti s vlastníkem objektu Palackého nám.
č. p. 5.

V úvahu připadá bývalý OD Máj, který
po nové fasádě a prověření dispozic by mohl být jednou z nových dominant náměstí.
Objekt je trvale prodělečný a k přestěhování hudební školy by mohl sloužit objekt
bývalé školičky, který projekt již má a lze
ho k tomuto účelu snadno upravit. Pro další aktivity, které tam v nájmu zbývají, má
město jiné volné objekty.
Ostatní objekty jsou spíše určené k nabídce developerům, s tím, že prodat lze
mlýn a hlavní budovu pivovaru, k využití
na polyfunkci s převažující plochou bytů.
Problémem je pouze méně vhodná doba
k prodeji…
Diskutabilní je balírna, která je relativně
úzká, byť s vysokou nosností konstrukce.
Pro parkování však bude nutno dopravit
vozidla nahoru a jako urbanistický počin
na náměstí se to jeví jako ne zcela odpovídající. Vlastní parkování je vždy nejlevnější,
je-li objekt monofunkční a na míru parkování. Místo se nabízí proti nádraží, kde by
řešil jak P+R, tak i zabezpečení parkování

celého centra tak, aby na náměstí opravdu
pronikla pouze zeleň….
Ostatní objekty pivovaru by se postupně likvidovaly a tím by se dispozice jednotlivých postupně uvolňovala. Otázkou
je dořešení bloku u náměstí, kde část zaujímají pozemky v soukromém vlastnictví
a otázka, zda-li by se spilka s ležákovými
sklepy nedala využít pro knihovnu a další
kulturní aktivity.
Je tedy nutno rozhodnout o postupu
a hlavně se shodnout a začít jej realizovat.
O tom by se mohlo rozhodnout již na příštím zastupitelstvu, kam všechny zveme.
Ivan Lipovský

Páteční žurnály
V/2009
15.05. dr. Nová
		

Nerudova 686
315 725 606

22.05. dr. Šťastná
		

Lobeček
315 726 654

29.05. dr. Švejdová
		

Kaučuk
315 718 007
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Komentář k rozpočtu města pro rok 2009
(Dokončení ze str. 1)
Původní rozpočet pro rok 2009 sestavený
rozpočtovou komisí během podzimu 2008
byl zastupitelstvem města v prosinci odmítnut. Díky tomu město opět vstupovalo do
nového kalendářního roku s rozpočtovým
provizoriem stejně jako v letech 2007 a v letech dřívějších. Mírně upravená verze rozpočtu pak byla schválena zastupitelstvem
v únoru 2009.
Nicméně, některé informace v době
schválení rozpočtu neměla rozpočtová komise a zastupitelstvo k dispozici, například
přebytek rozpočtu roku 2008. Z toho důvodu byl koncem března dodatečně schválen
tzv. upravený rozpočet. V další části komentáře vycházíme pouze z tohoto upraveného
rozpočtu.
Rozpočet města se sestavuje jako rozpočet vyrovnaný, tzn. že plánované příjmy
a výdaje se shodují.

Příjmy města
Příjmy města pro rok 2009 byly schváleny
v celkové výši 316,018 tis. Kč. Pro pochopení logiky sestavování příjmové stránky
rozpočtu je potřeba vědět, že do příjmů
města nevstupují příjmy příspěvkových organizací (TSM, KaSS, MBP, základní a mateřské školy).
Členění rozhodujících druhů příjmů je
patrné z následující tabulky č.1 :
Je zřejmé, že první a třetí položka jsou
příjmy ze státního rozpočtu, které nemůže
město ovlivnit a jsou dané externími vlivy.
Tyto příjmy tvoří celkem 63,45% celkových
příjmů.
Avšak i další položky jsou ovlivňovány
platnými zákony. Příkladem nechť je stále
regulovaný pronájem bytů (řádek 4), správní
a místní poplatky (řádek 5 a 8) nebo příjmy
z pokut (řádek 10). Z uvedeného vyplývá,
že odhadem výše 95% celkových příjmů je
městem neovlivnitelných a daných zvenku. Pouze odhadem 5% vlastních příjmů
města mohou zastupitelé města a jeho občané nějakým způsobem ovlivnit. Pozitivní zprávou je navyšování prakticky všech
kategorií příjmů.
V meziročním srovnání došlo k navýšení převáděného přebytku rozpočtu oproti
minulému roku o dalších 8% (v minulém
roce došlo k navýšení o 37% oproti stavu
roku 2007). Toto číslo může na jedné straně prezentovat úspory režijních výdajů, na
druhé straně pak nevyužití některých rozpočtovaných položek především pro akce
investičního charakteru. Vzhledem k to-
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TABULKA 1
Číslo
řádku

Druh příjmu

Výše příjmu
v Kč  2009

Výše příjmu
v %  2009

Výše příjmu
v Kč  2008

Výše příjmu
v Kč  2007

Porovnání
2009/2008

01

Daňové příjmy

173 169

54,80%

154 670

148 829

111,96%

02

Převod přebytku rozpočtu z min. let

42 018

13,30%

38 842

28 345

108,18%

03

Neúčelové státní dotace

27 343

8,65%

26 235

65 636

104,22%

04

Příjmy z majetku (pronájem bytů apod.)

18 372

5,81%

11 360

11 420

161,73%

05

Ostatní místní a správní poplatky

13 825

4,37%

11 013

10 817

125,53%

06

Místní poplatek-odpady

7 523

2,38%

8 450

7 507

89,03%

07

Ostatní příjmy

9 363

2,96%

6 965

5 878

134,44%

08

Příjmy dosažené Zimním stadionem

6 908

2,19%

6 845

6 338

100,92%

09

Příjmy Městské policie, pokuty

6 590

2,09%

3 492

2 700

188,72%

10 907

3,45%

10

Převod zisku z podnikání města z min. let
Celkem

316 018

2 592

13 472

420,79%

270 463

300 942

116,84%

TABULKA 2
Druh
výdaje

Popis výdaje

Výše výdaje Výše výdaje Výše výdaje Výše výdaje Porovnání
v Kč  2009
v %  2009
v Kč  2008
v Kč  2007 2009/2008

01 / Režie
náklady na činnost místní správy
02 / Školy
mateřské a základní školy
03 / Technická
technické služby,
správa města veřejné osvětlení, zeleň
04 / Financování
rezervy města, splátky úvěrů
		
a úroků, fond bydlení
05 / Sport
Zimní stadion, bazén, hala, koupaliště,
		
dotace sportovním klubům, dětská hřiště
06 / Doprava
provoz MHD, opravy komunikací
07 / Kultura
KaSS, muzeum, knihovna
08 / Bezpečnost
městská policie, požární ochrana, CO
09 / Bydlení
příspěvek MBP, opravy bytových domů
10 / Odpady
příspěvek TSM na svoz odpadu
11 / Zastupitelstvo odměny členů zastupitelstva, režijní náklady
12 / Péče o starší obč. Penzion+pečovatelská služba
13 / Zdravotnictví dotace zdravotnickým organizacím,
		
náklady na budovu nemocnice
14 / Ostatní		
15 / Sociální účely		
Celkem

mu, že se jedná spíš o druhou možnost,
nesvědčí toto číslo o efektivním využívání
zdrojů, které má město k dispozici. Rozpočtová komise plánuje spolu s vedením
města klást větší důraz na zdůvodnění
plánovaných výdajů ze strany správců
rozpočtových kapitol.
Stávající stav totiž reprezentuje situaci,
kdy město dlouhodobě není schopno využít až 13% svých prostředků. Tento luxus
si město v příštích letech nebude moci dovolit.
Pozitivním jevem je předpokládaný nárůst příjmů z hospodářské činnosti, který
je představován především příjmy z privatizace bytového fondu.

83 691
31 755
35 871

26,48%
10,05%
11,35%

70 805
34 439
33 226

63 632
28 704
30 369

118,20%
92,21%
107,96%

41 697

13,19%

25 269

24 144

165,01%

23 410

7,41%

24 791

30 263

94,43%

23 944
18 552
13 191
12 800
11 647
4 913
6 130
2 545

7,58%
5,87%
4,17%
4,05%
3,69%
1,55%
1,94%
0,81%

17 660
15 530
13 814
10 623
8450
4 856
5 211
2 653

13 125
12 760
19 042
12 145
7 950
4 167
5 089
2 898

135,58%
119,46%
95,49%
120,50%
137,83%
101,17%
117,64%
95,93%

4 255
1 617
316 018

1,35%
0,51%
100,00%

2 045
1 093
270 464

4 721
41 933
300 942

208,07%
147,98%

Výdaje města
Výdaje města (stejně jako příjmy) pro rok
2009 byly schváleny v celkové výši 316,018
tis. Kč. Rozpis výdajů je patrný z následující tabulky č. 2 :
Výše uvedená tabulka poskytuje dobrý
podklad pro získání rámcové představy, jak
a kam jsou ve městě směrovány finanční
prostředky.
Meziročně si nejvíce polepšili výdaje
v kapitolách Financování (nárůst 65,01%)
a Sociální účely (nárůst 47,98%). Největší
pokles je tradičně v kapitolách Bezpečnost
(o 4,51%) a Sport (o 5,57%). Nově je zaznamenán pokles i v kapitolách Zdravotnictví
(o 4.07%) a Školství (o 7,79%).

Informace z radnice
Alarmující je růst režijních výdajů, který
není sice v procentním vyjádření patrný,
ale ve finančním vyjádření dosahuje úrovně 12.886 tis. Kč.
V dalším textu bychom se chtěli podrobně
zaměřit na nejvýznamnější výdajové kapitoly.

1. výsledky personálního auditu se nepromítly do snížení nebo alespoň zastavení
výdajů vykládaných na tuto kapitolu,
2. vedení města bude muset učinit taková opatření, aby nárůst této kapitoly byl
zastaven.

Náklady na činnost místní správy

Náklady na školy

V této kapitole nákladů jsou uvedeny náklady na výkon nejen místní správy, ale také
na přenesený výkon státní správy, který je
částečně hrazen dotacemi ze státního rozpočtu. Tento výkon státní správy vykonává
městský úřad pro dalších 17 obcí. V této kapitole jsou zachyceny kromě čistě režijních
výdajů chodu úřadu (jako jsou například
náklady na kanceláře a nebytové prostory)
též výdaje související s propagací města,
s některými majetkovými vztahy apod.
Poměr těchto výdajů je zachycen v následujícím grafu č. 1:

Město je zřizovatelem a provozovatelem základních, mateřských a umělecké školy. Do
této kapitoly jsme zahrnuly také příspěvek
pro Dům dětí a mládeže. Mzdové náklady
na tyto školy jsou zpravidla hrazeny ze státního rozpočtu. Střední školy nejsou provozovány městem a nejsou tak financovány
z městského rozpočtu.
Meziroční pokles výdajů na tuto kapitolu
činí 2,684 tis. Kč. Tento pokles je z podstatné části způsoben tím, že v roce 2008 došlo
k významným investicím do rekonstrukcí
školních budov. Provozní financování tak bylo oproti minulým letům mírně navýšeno.

Výdaje na místní správu
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Z grafu je patrný strmý nárůst výdajů
na tuto kapitolu. Plánované navýšení na
rok 2009 oproti roku 2008 činí 18,20%,
oproti roku 2007 je to pak 31,52%. jelikož
podstatnou část těchto výdajů činí osobní
náklady na místní správu, lze zaujmout dva
podstatné závěry:

KZ

Výdaje na technickou
správu města
GRAF č. 2
4%

6%

11%
28%

51%

Náklady na technickou správu města
Tato výdajová kategorie, u které dosahuje
výše výdajů 35,871 tis. Kč ročně, obsahuje
především náklady na veřejné osvětlení,
údržbu městské zeleně a provozní příspěvek
Technickým službám města Kralup. Tato
kapitola neobsahuje příspěvek pro TSM na
odvoz komunálního odpadu, který je krytý příjmy z poplatku za odpady od občanů
města a jiných organizací.
Největší část z této kapitoly činí provozní příspěvek Technickým službám města
Kralup, který byl oproti předchozímu roku
zvýšen o 8,9%. Toto zvýšení bylo provedeno
z toho důvodu, že TSM byly pověřeny některými investičními stavebními akcemi, nejedná se tedy o navýšení provozních výdajů.
Významný nárůst byl proveden v kategorii péče o veřejnou zeleň. Oproti roku
2008 došlo k navýšení plánovaných výdajů o 27,1%.
Poměr mezi výdaji této kapitoly je zachycen v grafu č. 2:

Závěr
V komentáři jsme uvedli členění příjmů
a výdajů města v uspořádání, které by mělo
být zřejmé i laické veřejnosti. Na výdajové

příspěvek TSM
údržba zeleně
provoz veřejného osvětlení
výdaje na ochranu životního prostředí
ostatní investice

stránce jsme se podrobně věnovali třem
významným kapitolám výdajů.
Jak vyplynulo z diskuzí kolem schvalování rozpočtu a rozpočtového výhledu, bude
potřeba ze strany vedení města v nejbližších
letech přikročit k takovým strukturálním
krokům, které zastaví růst režijních výdajů
a omezí některé výdaje dané nevýhodnými
smlouvami z minulosti. Dále se bude vedení města muset zamyslet nad smyslem některých příspěvkových organizací, zejména
z pohledu jejich možnosti financování. Některé tyto návrhy rozpočtová komise předložila zastupitelstvu k projednání.
Smyslem komentáře mělo být nejen zpřístupnění rozpočtu široké veřejnosti, ale i poskytnutí podnětu k zamyšlení a k diskuzi, zda
jsou vynaložené prostředky efektivně vynakládány, zda nedochází k protěžování jedné
skupiny obyvatel před jinými, zda nejsou zbytečně preferovány jinak okrajové zájmy.
Jen tehdy, pokud bude veřejnost dávat
k dispozici zastupitelům, radě či rozpočtové komisi své podněty a názory, může dojít
k efektivnímu fungování správy města.
Úplným závěrem bych si dovolil poděkovat za práci vykonanou při sestavování
rozpočtu jak členům rozpočtové komise,
tak i odpovědným pracovníkům městského
úřadu a účetním a vedoucím rozpočtových
organizací.
Martin Štěpán
předseda rozpočtové komise

INZERCE

OBJEKT K PODNIKÁNÍ
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Městská knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111

Zábavný rok s knihovnou

se zpěvačkou a spisovatelkou

10. - květnové kolo:

EVOU HURYCHOVOU

„Smetana
a Dvořák – slavní Češi“
Ani jsme se nenadáli, máme tu květen
a s ním desáté, současně i poslední kolo
našeho soutěžního roku. A rozloučíme se
opravdu v dobré společnosti – ve společnosti našich významných hudebních skladatelů Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.
V tomto měsíci
totiž uplyne 125 a 105 let od jejich úmrtí.
Odpovězte na následující otázky:
1. Kde se Bedřich Smetana
a Antonín Dvořák narodili a kde zemřeli?
2. Mohl se A. Dvořák setkat s B. Smetanou?
Pokud ano, ve kterých letech?
3. V kterém pražském divadle oba skladatelé
působili? (Dvořák byl členem orchestru,
Smetana dirigentem.)
4. Jaká kulturní událost se každoročně koná
ve Smetanově rodišti?
5. Doplňte názvy Smetanových oper :
.................nevěsta; Čertova.........................
6. Jak se jmenuje hora, podle níž je nazvána
jedna ze symfonických básní Smetanovy
Mé vlasti?
a) Sněžka
b) Blaník
c) Říp
7. Čím byl otec Antonína Dvořáka?
8. Doplňte názvy Dvořákových oper :
Čert................................; .......................a uhlíř
9. Kterou symfonickou báseň vytvořil Dvořák
na motivy Erbenovy Kytice?
a) Česílko
b) Rusalka
c) Vodník
Odpovědi označené jménem a věkem odevzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení
kontaktu (adresa, tel. číslo).
Na hrací karty Vám potvrdíme účast v desátém kole soutěže. Odpovídat můžete i Vy,
kteří jste se do celoroční soutěže nezapojili.
Neváhejte a navštivte knihovnu, kde naleznete i odpovědi na naše otázky. Na někoho
z Vás čeká odměna.
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Vás zve NA SETKÁNÍ...

Beseda s názvem Domácí násilí
se uskuteční ve studovně Městské knihovny

26. května 2009 od 18 hodin.
Eva Hurychová má nejen osobní zkušenosti, ale jako první u nás téma domácího
násilí mediálně otevřela. Dokáže podat pomocnou ruku a zodpoví buď přímé nebo
anonymní otázky.
Účastníkům besedy vysvětlí možnosti, které dovoluje náš současný právní systém,
včetně dalších dostupných řešení. Sdělí,
v čem sama v průběhu prožitých situací chybovala a před čím chce oběti či jiné
osoby varovat.

MK rozšířila pro čtenáře nabídku časopisů
TŘETÍ VĚK – měsíčník zaměřený především
na aktivní využití volného času seniorů.
REFLEX – společenský týdeník, který přibližuje aktuální témata a zajímavé osobnosti
naší doby.
PŘÍRODA – magazín o přírodě od A do
Z s unikátními fotografiemi a populárně
psanými články přírodovědců, fotografů
a cestovatelů.
ŽIVÁ HISTORIE – časopis zprostředkovává
setkání s českou i světovou historií populární formou.

ČESKOPIS – měsíčník o České republice
pro vyznavače aktivního trávení volného
času a zdravého životního stylu.
RYBÁŘSTVÍ – český časopis pro rybáře.
MOJE ZEMĚ – titul zaměřený výhradně na
Českou republiku přináší historické či naučné sondy, výpravné reportáže atd.
UPOZORŇUJEME ČTENÁŘE DOSPĚLÉHO
ODDĚLENÍ NA UZAVŘENÍ KNIHOVNY
V SOBOTU 2. A 9. KVĚTNA 2009.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Městská policie
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MĚSTSKÁ POLICIE informuje
PREVENCE – pojem, statistika, slova, ale hlavně činnost.
Zdejší Městská policie zahájila pilotní projekt v oblasti prevence pod záštitou
společnosti Česká rafinérská, a.s. na ZŠ Komenského.

V

rámci projektu bylo na škole provedeno
16 hodin přednáškové činnosti. Začalo
se přednáškou pro 5. třídy s názvem „Chci
se cítit bezpečně“, kde hned v úvodu došlo
k seznámení s voláním na tísňová čísla (co
musím říci po vytočení tísňové linky, že
na tísňovou linku se nebojíme volat, avšak
zneužití je trestné!); dále byly nastíněny
zásady bezpečného chování (kontakt s neznámými lidmi, nález inj. stříkačky, ztráta
či nález psa apod.); bezpečného pohybu
chodců, vybavení a jízdy na kole (názorná
ukázka, že silnice není hřiště!); co dělat
a jak se chovat při mimořádných událostech
– oheň a povodeň (co patří do nouzového
zavazadla apod.). Závěrem byl promítnut
krátký animovaný film týkající se uvedené
problematiky.
Projekt pokračoval přednáškovou činností pro 6. třídy s názvem „Demokratická
společnost“ a mottem: „Slovo Já je zároveň
svědomí i slovo činu“. Obsahem bylo seznámení se základy práva a morálky a jejich
vzájemného porovnání; s vlivy, které se podílejí na vytváření osobnosti; uvedení do

problematiky mezilidských vztahů se zaměřením na nepřítele naší doby - lhostejnost,
vandalismus, šikanu, divácké násilí a rozdíl
mezi sprejerstvím a graffiti. Došlo k položení otázek „PROČ?“ k těmto nežádoucím
jevům dochází a jak se jim bránit, jak se
v daných situacích zachovat. Závěrem byla
provedena ukázka sebeobrany společně se
žáky uvedených tříd.
Pilotní projekt byl ukončen přednáškou
pro 8. třídy s názvem „Dokáži říci NE“
a mottem: „Ztrácíme jisté, zatímco usilujeme o nejisté“. Toto povídání bylo zaměřené
na rizika požívání alkoholu, tabáku a úvodu
do nealkoholové toxikomanie s nastíněním
faktu, že drogy jsou globální problém. Byla popsána současná drogová scéna, formy
závislosti, upozornění na rizika zneužívání
drog (hepatitida, A.I.D.S.) a kriminalitu spojenou s užíváním omamných a psychotropních látek. Jedinou možnou prevencí je, že
DOKÁŽI ŘÍCI NE. V průběhu přednášky
měli žáci možnost nahlédnout do zapůjčeného „výukového kufru Pozor Drogy“, který
byl pro tento účel získán přímo od Národní

Akce Hurikán

17. dubna ve večerních hodinách proběhla v Kralupech
nad Vltavou bezpečnostní akce
pracovně nazvaná „ Hurikán“.
Akce se účastnilo 57 policistů
z pořádkové policie a služby
kriminální policie a vyšetřování územního odboru PČR Mělník, dále policisté z inspektorátu
cizinecké policie a městští strážníci z Kralup nad Vltavou. Policisté z cizinecké policie přivezli
i pojízdnou laboratoř na kontrolu
pravosti dokladů (Schengenbus)
s obsluhou, kterou tvořili jejich
odborně vyškolení kolegové.
Akce se skládala ze tří částí.
V prvním kontrolním bloku se
policisté zaměřili na ubytovny
cizinců v Kralupech nad Vltavou a provedli ve třech z nich
hloubkové kontroly týkající se
pobytového režimu ubytovaných a dále zde pátrali po osobách vyhlášených v pátrání. Při
těchto kontrolách bylo zkont-

rolováno 85
osob. Nebyla zjištěna
žádná osoba
v pátrání. Policisté z cizinecké policie
při tomto opatření uložili tři blokové pokuty za porušení pobytového režimu.
Po přerozdělení sil a prostředků se policisté následně soustředili na místa, kde je riziko,
že se zde scházejí kriminálně
závadové osoby a kde dochází
k drobné kriminalitě. Bylo zkontrolováno okolí nádraží ČD,
centrum města (prostory před
restauracemi, nočními podniky,
parky) a dále několik nočních
podniků. Během těchto kontrol
nebyly zjištěny za strany policistů žádné nedostatky u lustrovaných osob.
V poslední části akce se policisté zaměřili na jeden z nej-

protidrogové centrály.
V současné
době probíhá
příprava v oblasti
bezpečnosti dětí
v silničním provozu
a ochrany veřejného pořádku obecně pro
4. třídy s názvem „Dětská Městská policie“,
kdy např. budou strážníci MP spolu s dětmi
odhalovat přestupky, přičemž je samotné
děti na místě budou ihned řešit.
Co říci závěrem – všichni pedagogové,
kteří se podílejí na výchově a vzdělávání
našich dětí mají můj obdiv a patří jim zcela
jednoznačně poděkování za možnost tento
pilotní projekt uskutečnit. Jsem osobně ráda,
že jsem se mohla na tomto projektu podílet a zjistit, že studenty nelze rozlišovat na
dobré a špatné, že mají svoje názory, které
chtějí vyjádřit, chtějí se prosadit a podílet na
své a tím i naší budoucnosti. Pro mne je tou
největší odměnou to, že při zveřejnění své
e-mailové adresy, jsem stále s žáky v kontaktu a mají odvahu mně napsat a svěřit se
o svých problémech. Z tohoto důvodu patří
také mé poděkování Vám studentům, protože to znamená, že tento pilotní projekt má
smysl a své opodstatnění Mgr. Eva Kostlivá

větších zábavních podniků
ve městě. Zde
provedli neohlášenou návštěvu, jejímž
výsledkem bylo zjištění, že
se v podniku
nachází deset
osob mladších osmnácti let pod
vlivem alkoholu. Největší naměřená hodnota byla 1,4 promile
alkoholu v dechu u šestnáctiletého chlapce. Tyto případy byly na
místě předány pracovnicím oddělení sociálně – právní ochrany dítěte při MěÚ Kralupy nad
Vltavou k dalším opatřením.
Při odjezdu z místa, po skončení této části, kontrolovali policisté osobní vozidlo Ford Escort,
jehož osádku tvořili dva muži
z Mělnicka. Při kontrole vozidla byl zjištěn chemický materiál, u něhož je podezření, že se
může jednat o prekursory (látky
potřebné k výrobě omamných
a psychotropních látek). Mate-

riál byl zajištěn a následně bude předán k řádnému rozboru
v laboratořích kriminalistického ústavu, který určí jeho druh
a množství. Oba muži jsou podezřelí z trestného činu nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek
a jedů.
Výsledkem celé akce bylo 189
zkontrolovaných osob, zjištění
jednoho trestného činu, zajištění dvou jeho pachatelů. Dále bylo zjištěno třináct přestupků. Tři
vyřešeny blokově a další předány věcně příslušnému orgánu.
Akce byla ukončena v brzkých
ranních hodinách dne 18. dubna. Policisté z územního odboru PČR Mělník budou i nadále
pokračovat v podobných preventivních akcích menšího či většího rozsahu, aby v co největší
možné míře předešli páchání
trestné činnosti na území svého
regionu. Výsledky této i předešlých akcí jasně ukázaly, že tyto
opatření mají své opodstatnění
i do budoucna.
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Informace z radnice

Pravidla provozu výherních automatů
Problematiku výherních hracích přístrojů upravuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
v platném znění. Provoz VHP má pevně stanovená pravidla, která je každý provozovatel povinen dodržovat. V tomto článku
se pokusíme ta nejdůležitější vyjmenovat a vysvětlit, neboť se neustále setkáváme s tím, že provozovatelé či vlastníci
provozoven, v nichž jsou VHP umístěny, tato pravidla vůbec neznají, nebo o nich mají velmi zkreslené představy.

T

edy – kdo je vlastně oprávněn provozovat VHP v České republice? Provozovatelem může být výhradně právnická
osoba bez zahraniční majetkové účasti se
sídlem na území ČR, která řádně zažádá
u příslušného správního orgánu o povolení provozu VHP a k žádosti doloží veškeré doklady potřebné k vydání rozhodnutí
o povolení VHP.
Kde mohou být výherní hrací přístroje provozovány? Provozovatel VHP – tedy
právnická osoba – provozuje VHP buď sám
ve vlastních provozovnách, nebo uzavírá
smlouvu o umístění VHP s vlastníkem jiné
provozovny. VHP nesmí být provozovány
ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, budovách
státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Obec má možnost
stanovit obecně závaznou vyhláškou místa
a časy určené pro provoz VHP, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech
je provozování VHP zakázáno.
Jaké jsou podmínky provozu VHP v hernách a v jiných (např. pohostinských) zařízeních? Co se týče heren, jednou z nejdůležitějších podmínek, která ovšem dělá
provozovatelům největší problémy, je ta, že
do herny je zákaz vstupu osobám mladším
18 let. Hernou se rozumí místnost nebo soubor místností určená zejména k provozování
VHP. Jakmile je tedy provozovna povolena
jako herna, nesmí do ní vstoupit osoba mladší 18 let, a to ani v případě, že by uvnitř
provozovny byl prostor s výherními hracími
automaty oddělen např. od baru. V praxi se

setkáváme velmi často s tím, že provozovatel
herny vpustí mladistvé osoby do prostoru
herny určeného k občerstvení s odůvodněním, že výherní hrací přístroje jsou umístěny
za rohem, tedy odděleny. Tímto ovšem porušuje zákon; herna je herna a osoba mladší
18 let v ní nemá co dělat. Další specifické
znaky herny jsou: možnost provozovat více
než 6 VHP, možnost napojit VHP na systém
kumulované výhry – jackpot, možnost provozovat VHP s nejvyšší vsazenou částkou na
jednu hru 5 Kč a možností nejvyšší výhry
z jedné hry 750 Kč.
VHP mohou být kromě heren provozovány též v pohostinských zařízeních a dalších
místech, která splňují podmínky zvláštního
provozního režimu. Na rozdíl od herny zde
může být max. 6 VHP, není zde možnost napojení VHP na kumulovanou výhru, nejvyšší
vsazená částka na jednu hru činí 2 Kč, nejvyšší výhra z jedné hry činí 300 Kč. Také zde
platí zákaz hry osob mladších 18 let, kterým
je z důvodu zamezení účasti na hře vstup
zakázán buď do celého prostoru provozovny,
do místnosti v provozovně výhradně určené
k provozu VHP nebo do oddělené části provozovny určené k provozu VHP. V tomto případě má tedy provozovatel možnost oddělit část
provozovny určenou k provozu VHP od části
určené k provozu hostinské činnosti, avšak
musí být splněny uvedené podmínky, v žádném případě se nesmí jednat o hernu.
Kdo je konkrétně odpovědný za zákaz vstupu a hry osob mladších 18 let? Každý provozovatel v žádosti o povolení provozu VHP
musí jmenovitě stanovit osoby, které budou

zodpovídat za zákaz vstupu a zákaz hry osob
mladších 18. Správní orgán tyto osoby uvede
v rozhodnutí o povolení provozu VHP. V otevírací době musí být v provozovně přítomna
vždy alespoň jedna z těchto osob. Pokud nastane situace, kdy se v provozní době žádná
z těchto osob na provozovně nenachází, jedná
se o porušení zákona.
Je osoba odpovědná za zákaz vstupu a hry
osob mladších 18 let oprávněna požadovat
průkaz totožnosti v případě pochybností
o věku návštěvníka provozovny? Oprávnění požadovat předložení průkazu totožnosti
vyplývá provozovateli VHP, resp. osobám
odpovědným, z § 17 odst. 2 zákona ČNR
o loteriích a jiných podobných hrách.
A další povinnosti provozovatele? Všechny VHP musí být viditelně označeny identifikační známkou vydanou příslušným
správním orgánem (v našem městě tedy
obecním živnostenským úřadem), v herně
by měly být k dispozici herní plány jednotlivých VHP a řád herny, musí být řádně
vedena evidence vyúčtování tržeb, počítadla VHP musí být provozuschopná, modely a čísla VHP musí odpovídat vydanému
rozhodnutí o povolení VHP.
V kostce jsme tedy zmínili ta nejdůležitější pravidla provozu VHP. Pro získání podrobnějších informací týkajících se
této problematiky mohou provozovatelé
VHP či občané města kontaktovat Obecní živnostenský úřad Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 908, 315 739 905, e-mail:
zdenka.bohmova@mestokralupy.cz
Z. Böhmová

Radost v LDN
D

ětské práce při výtvarných výchovách na základních školách
nejsou jenom výsledkem a přáním
práce vyučujících a snahy dětí, ale
jsou i motivem pro rozdávání radosti
a potěšení.
Děti ze základní školy Třebízského
ze školní družiny a 2. A se rozhodly, že kus své radosti z povedených
obrázků přenesou i na místa o poznání smutnější. Obdarovaly proto
svými výtvory a pracemi 4. oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných
v Kralupech.
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Sestřičky těmito obrázky ozdobily
společné prostory jako jídelnu a chodby a malý úsměv tak vykouzlily na tvářích svých klientů a jejich hostů.
Za příjemné a milé prostředí patří dík nejenom šikovným dětem, ale
i jejich pedagogům – paní Foučkové
a Pokorné.
Velký dík ale získávají i sestřičky
tohoto oddělení, kterým není lhostejné prostředí, kde pracují a kde tolik
péče věnují těm, kteří to opravdu potřebují.
ZBr.
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Sociální služby ve městě
ROZHOVOR s...

Miroslavou Beritovou, vedoucí sociálních služeb města

Pečovatelské služby ve městě
Kde sídlí Organizační složka sociální služby
města Kralupy nad Vltavou?
OS sociální služby města sídlí v Domě s pečovatelskou službou V Luhu 1181 v Kralupech nad Vltavou.
Čím se zabývá Organizační složka sociální
služby města?
OS sociální služby města poskytuje pečovatelskou službu terénní jak v domech s pečovatelskou službou tak i klientům v jejich domácím
prostředí po celém území města Kralupy nad
Vltavou. Snažíme se, aby naši klienti mohli co
nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí.
Jedná se o služby dopomoci občanům
při sebeobsluze, při běžném úklidu domácnosti, dovoz a donáška obědů, nákupy a pochůzky, pomoc při oblékání, praní a žehlení prádla, pomoc při úkonech
osobní hygieny, jak v domácnosti klienta
nebo v našem středisku osobní hygieny
v domě s pečovatelskou službou.
Cílem této služby je podporovat seniory, zachovávat důstojný život a soběstačnost v domácím prostředí a zajistit
pomoc a podporu osobám v nepříznivé
životní situaci.

Další poskytovanou službou OS sociální
služby města je odlehčovací služba terénní.
Tuto odlehčovací službu provádíme pouze
v rodině klienta. Naší odlehčovací službu nabízíme klientům, o které se stará jeho rodina,
nebo osoba jemu blízká. Nabízíme, aby klient,
pokud jeho rodina musí odjet, nemusel do zařízení poskytující péči a mohl zůstat ve svém
domově. Několikrát denně, podle potřeby klienta, dochází pečovatelky do domácnosti klienta a suplují péči, kterou mu jinak poskytuje
jeho rodina. Pokud klient potřebuje jen společnost, nabízíme tzv. asistenční návštěvu.

Cílem této služby je odlehčit pečující osobě o osobu blízkou a poskytnout jí nezbytný
odpočinek. Tato služba je hlavně využívána
osobou pečující o svého člena rodiny po
dobu jeho dovolené, v době jeho nemoci,
nebo po dobu nutnou k zajištění jeho potřeb
(návštěva lékaře, úřadů atd.)
Kolik má pečovatelská služba klientů?
Celkem má pečovatelská terénní služba 215
klientů.
Co musí klienti udělat pro to, aby tyto služby
mohli využívat?
Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány na základě žádosti klienta nebo
jeho blízkých. Po provedení místního šetření v domácnosti klienta
je s klientem uzavřena smlouva na
poskytování sociální služby. Všechny pečovatelské služby se účtují
na základě ceníku podle platných
předpisů. Zájemci o pečovatelskou
službu se mohou obracet na vedoucí
OS sociální služby města: Miroslava Beritová, tel. 315 704 264 mob.
731 917 804. Dům s pečovatelskou
službou, V Luhu 1181, Kralupy nad
Vltavou. e-mail:miroslava.beritova@
mestokralupy.cz.

Nouzové volání pro seniory a zdravotně postižené
Co je tísňová péče?
Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany je služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika
starých nebo zdravotně postižených lidí. Prvořadým přínosem této služby je to, že pomáhá zdravotně postiženým lidem
a seniorům prožít svůj život důstojně v místě jejich bydliště,
bez obav, že jim nebude poskytnuta neodkladná pomoc.
Každému se totiž může stát
nehoda, při které mu problémy
s hybností nedovolí vstát a použít telefon. Pro tyto případy je
zde domácí nouzové volání.
Komu je služba určena?
Použití této služby není limitováno věkem ani zdravotním
stavem. Službu mohou využívat lidé s pohybovými a jinými
zdravotními obtížemi, ale i osaměle žijící senioři, kteří se dostanou do situace, kdy si nebudou

schopni sami přivolat pomoc.
Pro úspěšné poskytnutí první
pomoci hraje čas velkou roli.
Několik ušetřených minut může znamenat pro postiženého
bezproblémový návrat do normálního života. Proto je využití Domácího nouzového volání
součástí preventivního opatření
pro záchranu lidského života.
Jak tísňová péče funguje?
Uživatel této služby je vybaven náramkovým tlačítkem ATOM, nebo
může mít toto tlačítko jako přívěsek na krku. V případě náhlé příhody, kdy uživatel není schopen
samostatného pohybu, stiskne tzv.
poplachové tlačítko na náramku
nebo na přívěsku. Signál z tlačítka aktivuje komunikační jednotku
NEO, která je připojena paralelně
k telefonnímu přístroji.
Po telefonní lince je signál
přenesen do centra poskytovatele služby, kde operátor se přes
hlasitý reproduktor a velmi cit-

livý mikrofon v jednotce NEO
domluví s klientem, případně
vyhodnotí akutní stav a zajistí
klientovi odbornou pomoc.
Jaké je technické vybavení
tísňové péče?
Předpokladem je stávající pevná
telefonní linka s telefonním přístrojem. K přístroji se připojí komunikační jednotka NEO s hlasitým reproduktorem a citlivým
mikrofonem. Klient je vybaven
náramkovým nebo přívěskovým
poplachovým tlačítkem ATOM.

Jaká je cena této služby?
Cena tohoto zařízení včetně připojení je 6.750,- Kč. Měsíční poplatek za poskytování této služby je 250,- Kč.
Kdo tuto službu zajišťuje?
Poskytovatelem této služby je Občanské sdružení „Most k domovu“
ve spolupráci se Záchrannou službou „Asociace samaritánů České
republiky“. Více informací na
www.mostkdomovu.cz nebo na
telefonním čísle: 603 239 255.
m. beritová

INZERCE

ČEŠTINA
l výuka českého jazyka pro cizince
l příprava k přijímacím zkouškám
l doučování
l odborné konzultace, poradenství
l korektury textů

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

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
V květnu 2009
významných životních jubileí.
92 let		 Čipera Ladislav
91 let		 Kellerová Marie
90 let		 Knotková Zděnka
		 Šlemrová Anežka
85 let 		 Kubala Vlastimil
		 Jindřichová Růžena
		 Zázvorková Majna
		 Frajtová Věra
		 Vojtěchovská Anna
		 Šinková Růžena
80 let		 Vosmík Karel
		 Berka Miloslav
		 Voljanská Jaroslava
		Tříšková Miloslava
Přejeme jim
hodně
zdraví,
radosti
a spokojenosti

Sdružení rodáků a příznivců města
V

e středu 8. dubna pořádalo naše Sdružení za vedení předsedkyně B. Fabiánové
výlet vlakem do Roztok u Prahy. Tam nás
pan Hájek vedl do muzea v zámku na výstavy Ornamentika a Loutky a marionety.
Vrcholem výletu byla prohlídka nedalekého ateliéru malířky Zdeňky Braunerové
s podrobným výkladem.
V květnu a červnu Vás zveme na zájezdy.
Pojeďte s námi!
První zájezd uskutečníme ve středu
13. 5. po trase Jilemnice – Kruh u Jilemnice
– Jičín. V Jilemnici navštívíme Krkonošské
muzeum i Zvědavou uličku a dobře poobědváme. V Kruhu u Jilemnice navštívíme
Subtropické i Krakonošovo zahradnictví
s možností nákupu dle osobního výběru.
V Jičíně půjdeme do Regionálního muzea,
můžete vystoupit na Valtickou věž, navštívit
Rumcajsovu ševcovnu či cukrárnu na Wald-

štejnově náměstí. Mimo program máme pro
účastníky malé překvapení – návštěvu velmi zajímavé expozice (viz. obrázek).
Odjezd autobusu v 7 hodin z konečné
MHD v Minicích a v 7.20 od KD Vltava.
Cena zájezdu je 180 Kč pro členy a 200 Kč
pro nečleny. Přihlášky přijímáme v úterý
5. května od 13 hodin v salonku Domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru. Tam obdržíte podrobné informace i katalogy obou
zahradnictví. Předpokládaný návrat kolem
19 hodiny. Zájezd je již připraven. Čekáme
jen na potvrzení krásného počasí v oblasti
Českého ráje. Na hojnou účast se těší vedoucí zájezdu.
Červnový zájezd Po stopách architekta Gočára se uskuteční až ve čtvrtek
11. června po trase Praha – Libodřice –
Lázně Bohdaneč. Přihlášky v úterý 2. června v salonku DPS. Vedoucí zájezdu Jan Kolátor pro Vás zajistí jistě
překvapení.
Jan Kolátor
– člen výboru
Sdružení rodáků

V této budově se ukrývá
zajímavá expozice jako
překvapení účastníků
zájezdu. Nevíte kde to je?
Pojeďte s námi!

VZPOMÍNKY
30. dubna 2009 by se dožila 100 let naše
milovaná a milující (maminka, panímáma, babička a prababička) paní Antonie
Strunecká z Chvatěrub.
Milá Toničko, vzpomínáme s láskou na Tebe a s námi
jistě všichni, kdo Tě znali. Všichni Tvoji Nováci a Ševčíci.

Blahopřání
Dne 4. května 2009 oslaví 80. narozeniny
pan Karel Vosmík. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, spokojenosti a rybářských
úspěchů.
Manželka, syn s rodinou
a vnučka s rodinou

Životního jubilea 90. let
se dožívá maminka, babička, prababička paní
Anežka Šlemrová. Do
dalších let přejeme hodně zdraví a pohody.
Syn Jaroslav
s manželkou a rodinou.
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Městský klub důchodců
V

ážení přátelé, březen se moc nepovedl, ale duben nám to vynahradil. Ale
takové počasí, které trhalo rekordy, jsme
opravdu nečekali. Těšili jsme se na pěkné
jaro, ale to tak rychle uteklo, proto nás moc
nepotěšily kvetoucí kytičky, které díky tomu
tak rychle odkvetly! Zato nás potěšily děti
z mateřské školy z Mikovic, které nám zazpívaly a zarecitovaly o jaru. Bylo to moc
pěkné a my jim za to děkujeme. Také nás
rozveselil pěvecký sbor Dvořákova gymnázia a i jim patří také dík.
Výrobky, které jsme poslali na výstavu do
Lysé nad Labem, měly opět úspěch, a proto

se již nyní rozhodujeme, co budeme prezentovat na příští výstavě.
V této době sbíráme pro charitu Uherské
Hradiště dioptrické brýle. Ta je pak pošle
do Středoafrické republiky.
Také se účastníme všech akcí pořádaných
městskou knihovnou. Je to velmi zábavné,
ale i poučné.
Ve Spořitelně obměníme Velikonoční výstavku za nějakou aktuálnější.
Již se moc těšíme na náš květnový výlet
do Podkrknoší. V příštím čísle zpravodaje
vám napíšeme, jak se nám líbil a co pěkného jsem viděli.
Členové MKD

Pietní zastavení u pomníků (2. světová válka)
5. května 2009
8:30...................... Minice (u kostela)
8:45...................... Mikovice (u školy)
9:00...................... Zeměchy
9:20...................... Hostibejk

09:40.................... Hřbitov
10:00.................... u kostela (Mostní ulice)
10:15..................... Sokolovna      
10:20.................... ZŠ Komenského (vestibul)      
10:40.................... Lobeček

Zajímavosti

KZ

Obce spadající pod působnost města
Kralup nad Vltavou, 11. díl
O
bec má dvě místní části Všestudy
a Dušníky.
Počet obyvatel: 315
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca
7km
Dostupnost: Do obce se dostaneme po silnici 101 mířící z Veltrus k obci Zlosyň. Před
mostem nad dálnicí D8 (E55) odbočíme doleva a po místní komunikaci dorazíme do
Všestud.
Zajímavosti obce (příroda, historie,…):
Nadmořská výška je 170 m.n.m. Lužní
lesy, které původně lemovaly řeku, v okolí v podstatě vymizely, na mnoha místech je tu částečně uchováno rostlinstvo
typické pro mokřady. Obec se rozkládá
na pravém břehu řeky Vltavy, byla postižena povodní v r. 2002 a to obě její
části. Část Všestudy navazuje na konec
veltruského parku, k obci patří Červený
mlýn (domov pro seniory), velmi pěkná romantická stavba, po povodni hezky
opravená. Všestudy jsou starou a historickou obcí, mající bohatou minulost, její vznik se datuje do 12. století, osídlení
území dnešních Všestud bylo již v mladší době bronzové, v období knovízské
kultury. Původ názvu obce není zcela
zřejmý, pravděpodobně nejdříve patřil
pouze části lesa, u něhož vznikla malá osada. Existuje však i legenda, podle
které název vznikl za husitských válek,
kdy tímto krajem táhla husitská vojska.
Podle legendy se vojáci zeptali svého velitele, kudy mají jít dále, a ten prý jenom
mávl rukou a pronesl: „Vše tudy“. Nejstarší částí obce je tzv. Buschenpelz nebo Puschenpelz. Dnes v těchto místech,
nazývaných Pošumpelec, leží již jen pár
rozvalin, původně zde však stával velký
zájezdní hostinec u staré Míseňské cesty, u něhož později vznikla již zmíněná

osada. První doložená písemná zpráva
o Všestudech pochází z roku 1325. Jedná se o listinu, potvrzující prodej řady
vesnic, mezi nimiž byla také „Wssestud“,
chomutovské komendě řádu německých
rytířů klášterem v Podbořanech.
Opuková skála proti Dušníkám, zvaná
Svině, je častým cílem výprav geologů. Katastrální území Dušník se nachází v zákrutu řeky Vltavy na náplavách, pod nimiž
leží vrstvy písku, jak o tom svědčí množství
pískoven v okolí.
Dušníky jsou zmiňovány poprvé už roku 1228, tehdy ves připadla klášteru sv. Jiří na Hradčanech. Od vzbouřených stavů
ves koupilo roku 1620 Nové Město Pražské,
ovšem po bitvě na Bílé hoře ji muselo (a taktéž Všestudy a Vepřek) vrátit proboštství
u svatého Víta. V této době patřily Dušníky
do panství Jeviněves-Veltrusy, které spravovala rodina Chotkových.
Ves byla vždy osídlena zemědělci a odedávna se tu hojně pěstoval i zpracovával
chmel. Většina nefunkčních sušáren (a jedna modernější, funkční) ještě stojí... Ve
20. století tu bydleli také dva malíři, Václav

všestudy

Pokorný a Jaroslav Herbst, načas po druhé
světové zde pobýval bývalý českoslov. letec
v Anglii Alois Šiška.
Občanská vybavenost, IS, podnikání:
Najdeme zde úřadovnu OÚ, dvě hospody,
fotbalové hřiště, malý krámek, ale i okrasné zahradnictví. Firmy např.: Pet Centre:
štěňata a koťata, Unim: pískovna, Stavling
Praha: levné řezivo, V. Vávra: voda, topení,
plyn, sanita, čerpadla, M. Vávra a M. Fidler:
truhlářství. IS: plyn, vodovod, elektrika.
Společenský život a aktivity občanů:
V obci působí fotbalový spolek SK Viktoria
Všestudy , který pořádá kromě sportovních
utkání také taneční zábavy, sportovní odpoledne se soutěžemi pro děti, nohejbalový turnaj. Obec uspořádává také maškarní
bály. Ve vsi funguje také místní knihovna
s možností internetového připojení.  L.P.
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Pozvánky

Všichni budou ZA VODOU!!!
Na pátek 22. května a na sobotu 23. května je pro vás připraven už 9. ročník festivalu (nejen) amatérského divadla ZA
VODOU! Stejně jako loni budou oba dny plné divadla, muziky a hlavně pohody – na své si přijdou malí, velcí, tlustí, i tencí...
prostě vy všichni!!!

A jaképak lahůdky máme letos na jídelníčku?
Pátek 22. května
20:00 Zahájení festivalu /sál KaSS/
20:05 Orchestr Komorní činohra (Praha) /sál KaSS/
Koncertní etuda s pěveckými a tanečními čísly o tragikomické existenci dámského orchestru kdesi v lázních, kde se
léčí zácpa...
21:30 Festivalový večírek /zahrada
před klubovnou DS Scéna/
Posezení pod lampiony, hudba, ňamky,
kamarádi, sklenka vína nebo čaj... co víc
si přát? Kouzelníka? Nebo by bylo libo
ohnivou šou...?!
23:00 Hrozné příběhy Divadlo Mimotaurus (Praha) /zahrada KaSS/
Variace na kramářské písně v šansonovém provedení. Sentiment a krev v krásných melodiích. Velké příběhy o malých
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lidech. Loutkový punk z doby národního obrození. Pro ty, kteří nemají televizi,
a přesto chtějí vědět, co je nového.
Sobota 23. května
12:30 Divadelní jarmark /zahrada
před klubovnou DS Scéna/
Dílny a soutěže pro malé i velké, ale hlavně pro ty, co si rádi hrají. Nenasytný myšák už se nemůže dočkat!!!
15:00 Pověsti pro štěstí DS Ty-já-tr
(Praha) /zahrada KaSS/
Krátká hudební pohádka o českém bájesloví. Bláznivé divadelní výlety do doby, kdy pražská kotlina oplývala mlékem
a strdím, kdy bylo běda mužům, kterým
vládla žena, kdy byl nejslavnějším kulturistou Bivoj, nejlepším jezdcem Horymír
a oblíbeným domácím mazlíčkem kůň
Šemík...

www.mestok ralupy.cz

16:30 Dentální rapsódie aneb Stomatologické revue Ztracená existence (Praha) /sál KaSS/ Sledujte rande
dívky originální orální perspektivou.
Představení doporučují čtyři z pěti nezávislých dentistů, a ti ostatní taky!
18:00 Slovákův kinematograf (Velvary) /klubovna DS Scéna/
Potemnělý sál, zurčení staré promítačky
a vůně připáleného celuloidu. Nejoblíbenější Slovákův kinematograf je tu opět
s další filmovou delikatesou. Co bude na
plátně? Nechte se překvapit!
19:30 Jabkenická léta Buranteatr
(Brno) /sál Kass/
„Smutná komedie plíživého realismu
a navíc špatný muzikál s podprůměrnou kapelou.“
Je těžké žít jako punker, když máte doma

mámu, která chce vysát obývák.
21:30 Jana Vébrová /klubovna DS
Scéna/
Koncert písničkářky z větrného mlýna.
Jana, harmonika, vy a krásný večer.
23:00 DS Scéna /klubovna a okolí/
Zakončení festivalu zbrusu novým
kusem domácího ansámblu. Bude to
něco, co jste ještě neviděli. A je dos
ti pravděpodobné, že to bude opět
horor.
Vstupné: 50 Kč na každé představení
Více informací na
www.kralupy.cz/zavodou
Ahoj Za vodou!
Už se moc těšíme, tak se těšte taky!!!
DS Scéna Kralupy

Zajímavosti

KZ

Výročí kralupské památky
Kralupy se mohou pochlubit jen několika kulturně historickými památkami. Jednou z nich je socha sv. Jana
Nepomuckého v městské části Kralupy nad Vltavou 4 – Minice. Najdeme ji na jihozápadním nároží starého minického
hřbitova, který dříve obklopoval kostel sv. Jakuba Staršího. Kult sv. Jana Nepomuckého má svůj původ v 18. století
a je tedy fenoménem doby barokní. Jeho sochy stály v téměř v každé obci Čech.

Ř

chovala dodnes. V letošním roce je soše právě 280 let. Farář
Karaysl, který zemřel deset let
po vztyčení sochy, je pohřben
v kostele pod kazatelnou. Jeho
hrob je označen kamennou deskou v podlaze.
Vlastní socha svatého je
umístěna na vysokém kamenném podstavci. Dlouhý latinský text na podstavci obsahoval chronogram. Upozornili
jsme na něj v prosincovém čísle Zpravodaje v roce 2001, ale
dodnes se nepodařilo žádnému
čtenáři jej rozluštit. Minická
socha sv. Jana Nepomuckého
byla již několikrát opravována.
V dnešní podobě je po poslední opravě v roce 2003. Na dvou
přiložených obrázcích je patrné, jak vypadala socha před
100 lety a jak vypadá dnes.
Původně, jak je vidět z prvního obrázku, měl sv. Jan Nepomucký kříž opřený o levou
ruku. Na restaurované soše je
tomu naopak.
Svatojánská legenda inspirovala četné umělce a jejich díla
zdobí dodnes mnohá místa naší
vlasti. Zachování těchto památek minulých dob není již otázkou náboženskou, ale historicko
kulturní.
Ing. Josef Stupka

▲ Socha sv. Jana Nepomuckého před
minickým kostelem na začátku
21. století.
Socha sv. Jana Nepomuckého
před minickým kostelem na začátku
20. století.
▲

ekněme si o tomto původu
více. V polovině 18. století
byl objeven ve vatikánském
archivu zajímavý spis. Byla to
žaloba arcibiskupa Jana z Jenštejna na krále Václava IV.
Jak známo, Václav IV. dal Jana
Nepomuckého zatknout, mučit a sám se mučení zúčastnil.
Nebylo to ale proto, že Jan Nepomucký nechtěl porušit zpovědní tajemství, jak se často
traduje, ale proto, že potvrdil
jmenování nového opata kladrubského kláštera. Učinil tak
na příkaz svého nadřízeného
arcibiskupa Jana z Jenštejna,
ale v rozporu s královou vůlí.
Mstivý a v té době patrně opilý král obrátil svůj hněv proti
podřízenému knězi.
Legenda o mučednické smrti Jana z Nepomuku v ústním
i písemném podání se udržela po několik staletí a vyvrcholila žádostí svatovítské
kapituly o jeho blahořečení.
Nakonec byl Jan Nepomucký
19. března 1729 prohlášen za
svatého.
V roce 1729 byl v Minicích farářem František Josef
Karaysl. Ten pod dojmem této slavné události dal postavit
Janu Nepomuckému vlastním
nákladem sochu, která se za-

Poděkování čtenářům
V

minulém čísle Kralupského zpravodaje byla k příspěvku „Vzpomínka na 22. březen
1945“ připojena prosba, zda by čtenáři mohli na připojené fotografii identifikovat
místo záchranných prací domu zbořeného při leteckém bombardování Kralup. Obrázek
bude součástí připravované knihy „Město v slzách“, kde budou podrobně ony tragické
dny konce války vylíčeny.
Pozorní čtenáři a hlavně pamětníci místo určili. Na uvedené fotografii jsou trosky domu č.p. 651 v ulici J. Palacha. Pod troskami zahynula celá rodina kralupského advokáta JUDr. Vojtěcha Hrnčíře. Matku se synem vykopali až za tři dny, ovšem bez známek
života. Vlasta Hrčířová a její syn Jan byli nalezeni v sutinách v rohu sklepa pod dekou.
JUDr. Hrnčíře našli hasiči z Černuce s kralupskými dělníky až 31. března. Bomba ho
srazila hlouběji pod podlahu sklepa.
Ing. Josef Stupka
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Pozvánky
Klub českých turistů a Asociace TOM Kralupy nad Vltavou
Pořádají v pátek 1. května 2009
13. ročník turistického pochodu

POZVÁNKA
DO GALERIE VK37,
Purkyňovo náměstí 228,
v Kralupech-Lobči
(naproti křižovatce na Hostibejk).

Srdečně zveme naše
spoluobčany na dvě
zajímavé kulturní akce:
Ve čtvrtek 21.5. od 18:00
vernisáž výstavy ak.
mal. Jiřího Brázdy.
Ve středu 27.5. od 19:30
koncert zpěvačky Evy
Svobodové s kapelou.
Děkujeme Městu Kralupy,
že finančně podpořilo
provoz galerie v roce 2008.

Srdečně zveme
nejen rodiče do galerie
VK37 v Kralupech – Lobči

na výstavu dětských
prací mateřské
školy Generála Klapálka
Zahájení výstavy
se uskuteční v pondělí
11. května v 17 hod.
Výstava potrvá
do 18. května.

DVOŘÁKOVA NELAHOZEVES
Start: 7.30 – 10.00 od nádraží ČD Kralupy n. Vlt.
Startovné: děti do 15ti let 5 Kč; ostatní 10 Kč
Trasy: 8, 11, 14 a 25 km
Cíl: Turistická základna KČT 10.00-15.00 hodin
(Ke Koupališti 182, Kralupy nad Vltavou)

Během pochodu Dvořákova Nelahozeves bude probíhat v cíli doprovodná
akce STAVBA STANU, soutěž dvojic ve stavbě a složení klasického stanu „A“ na čas.
Doba konání od 10.30 do 13. hodin na turistické základně v Kralupech nad Vltavou.
Kategorie: do 10ti let (1999 a mladší) ❍ 11 – 14 let (1995 – 1998) ❍ nad 15 let (1994 a starší)
Sledujte naše nástěnky umístěné v podchodu kralupského nádraží a na turistické základně.
Více informací na: www.kralupy.cz/kct

Orientální vítání sluníčka
V

měsíci dubnu ožil kralupský hotel Sport temperamentními rytmy Orientu. 4. dubna se uskutečnilo
historicky první Orientální
vítání sluníčka, kde se
představily široké kralupské veřejnosti žákyně i lektorky Belly
Dance Ivety Jirasové
a Martiny Jeleňákové.
Bohatý taneční program byl doplněn společnou výukou populární latinsko americké

Salsy a afrického kmenového tance „Bao - Babo“.
Hostem večera se stala
2. vícemiss orient 2007,
slečna Věra Lněníčková

a taneční skupina Sahar
ze Sedlčan. Městský úřad
Kralupy nad Vlt. podpořil
celou akci v rámci projektu Živá kultura grantem ve
výši 10.000 Kč, za což
jménem všech tancechtivých žen a dívek z celého srdce
děkujeme a příští rok
se těšíme touto dobou nashledanou.
Mgr. Iveta Jirasová
organizátorka 1. ročníku
Orientálního vítání sluníčka

33. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na prohlídku
Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr
Kdy? V sobotu 16. května 2009
Odjezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin. Z Masarykova
nádraží pojedeme metrem do stanice Skalka, Opatov nebo
Vysočanská a odtud autobusem 177 do zastávky Toulcův dvůr
nebo z Masarykova nádraží tramvají
26 do zastávky Na Groši. Ostatní se mohou připojit v 10.15 hodin
u Toulcova dvora.
Toulcův dvůr - středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy je
budováno v Praze - Hostivaři od konce roku 1994. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové sdružení Toulcův dvůr, které 4.
ledna 1996 uzavřelo s Hlavním městem Prahou padesátiletou
smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora. Toulcův dvůr
má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se nachází  
komplex památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní stáje), přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les,
skalní výchoz, javorový les, květnatá louka.) a zelené plochy
obhospodařované člověkem (sad, pole, ekozahrada, školka lesních dřevin.). Součástí areálu je hospodářský dvůr s huculskými
koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími zvířaty.
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V cíli možnost opečení vlastních buřtů, drobné hry
a soutěže, dobrodružné hřiště
Informace: Kateřina Malá, Kuzmínova 395,
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel: 315 742 258, e-mail: kct.kralupy@seznam.cz

www.mestok ralupy.cz

Po prohlídce bude možnost prohlédnout si starou Hostivař
- kostelík, zvonici, hezká venkovská stavení – dojít vycházkou
na konečnou tramvaje č. 26 a odtud zpět na Masarykovo nádraží
nebo zvolit variantu vycházky kolem meandrů Botiče do Záběhlic
- asi 3 km a odtud zpět busem na Skalku.
Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

Přehled zdravotnických služeb ve městě

KZ

LÉKAŘI A ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ V KRALUPECH NAD VLTAVOU
Praktičtí lékaři
MUDr. Otto Herber
Nerudova 686, tel.: 315 721 771
odběry, převazy, injekce každý den od 7:30
do 8:00
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 12:00
úterý.............7:30 – 12:00
středa.........14:00 – 18:00
čtvrtek...........7:30 – 12:00
pátek............7:30 – 11:00
MUDr. Pavla Hettychová
Vrchlického 636, 315 726 160
ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 13:00
úterý.............9:30 – 18:00
středa...........6:30 – 13:00
čtvrtek...........6:30 – 13:00
pátek............6:30 – 13:00
MUDr. Eva Málková
Prokopova 471, 315 725 210
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 14:00
úterý.............7:30 – 12:00
středa.........12:00 – 16:00
čtvrtek...........7:30 – 14:00
pátek............7:00 – 12:00
MUDr. Marie Hájková
Veltrusy, Chotkova 65, 315 781 156
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 13:00
úterý.............7:30 – 13:00
středa...........7:30 – 13:00
čtvrtek...........7:30 – 12:30
pátek............7:30 – 13:00
prevence návštěvy DD
pondělí........14:00 – 16:00
úterý...........14:00 – 15:00
středa -----------------čtvrtek.........13:00 – 15:00
pátek..........14:00 – 16:00
MUDr. Jana Homolová
Trojanova 755, 315 722 401
ordinační hodiny
pondělí........08:30 – 13:00
úterý...........10:00 – 13:00
středa.........10:00 – 13:00
čtvrtek.........14:00 – 17:00
pátek..........10:00 – 13:00
MUDr. Jan Thomaier
Nerudova 686, 315 725 603
ordinační hodiny
pondělí........12:30 – 18:00
úterý.............7:30 – 12:30
středa...........7:30 – 11:00
čtvrtek...........7:30 – 12:30
pátek............7:30 – 12:00
MUDr. Helena Nová
Nerudova 686, 315 725 606
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 12:30
úterý...........12:30 – 18:00
středa...........7:00 – 11:15
čtvrtek...........7:00 – 12:30
pátek............7:00 – 12:30

MUDr. Ilona Votavová
Nerudova 686, 315 724 720
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 12:30
úterý.............7:30 – 12:30
středa.........12:30 – 18:00
čtvrtek...........7:30 – 12:30
pátek............7:30 – 12:30

čtvrtek . .....11:00 – 12:00 15:00 – 18:00
pátek..........11:00 – 12:00

MUDr. Vladimír Horák
Dr. E. Beneše 695, 315 726 221
ordinační hodiny
pondělí.......7:30 – 12:00 ---------------úterý..........7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
středa........7:30 – 12:00 ---------------čtvrtek........---------------- 13:00 – 18:00
pátek.........7:30 – 12:00 ---------------MUDr. Hana Švejdová
ZS Kaučuk a.s., 315 718 007
ordinační hodiny
pondělí . ......7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
úterý ...........7:30 – 11:30 12:00 – 18:00
středa .........7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
čtvrtek . .......7:00 – 10:00 ---------------pátek ........12:00 – 13:00 ---------------MUDr. Zdena Mikušová
ZS Kaučuk a.s., 315 718 016
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 13:00
úterý.............7:00 – 18:00
středa...........7:00 – 13:00
čtvrtek...........7:00 – 10:00
pátek............7:00 – 12:00
MUDr. Emilie Šťastná
Dr. E. Beneše 695, 315 726 654
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 12:00
úterý...........11:00 – 18:00
středa...........7:00 – 12:00
čtvrtek...........7:00 – 12:00
pátek............7:00 – 12:00

Praktičtí lékaři pro děti
a dorost
MUDr. Zuzana Schnabelová
Nerudova 1093, 315 723 751
odběry každý den od 7:30 do 8:00
poradna pro kojence každý den
od 11:00 do 13:00
nemocné děti prevence pro zvané
pondělí.......8:00 – 11:00 14:00 – 18:00
úterý .........8:00 – 11:00 14:00 – 15:30
středa .......8:00 – 11:00 ---------------čtvrtek . .....8:00 – 11:00 14:00 – 15:30
pátek ........8:00 – 11:00 ---------------MUDr. Alena Turečková
Nerudova 1093, 315 723 251
odběry
nemocné děti
pondělí . ....7:30 – 8:00
8:00 – 11:00
úterý .........7:00 – 7:30
7:30 – 11:00
středa .......7:00 – 7:30
7:30 – 11:00
čtvrtek . .....7:30 – 8:00
8:00 – 11:00
pátek ........7:00 – 7:30
7:30 – 11:00
poradna
pondělí . ....11:00 – 13:00
úterý .........11:00 – 13:00
středa .......11:00 – 13:00

odpolední

MUDr. Zuzana Gelbičová
U Jeslí 520, 315 725 225 (do 31.5. 09)
(od 1. 6. 09) 739 450 377
pro nemocné
pro zvané
pondělí . ......7:30 – 12:30 13:00 – 14:00
úterý .........14:00 – 18:00 07:30 – 12:30
středa .........7:30 – 10:00 10:00 – 12:00
čtvrtek . .......7:30 – 12:30 --------------pátek ..........7:30 – 12:30 --------------MUDr. Edita Štruplová
Nerudova 686, 315 725 601
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 13:00
úterý.............7:00 – 14:00
středa.........13:00 – 18:00
čtvrtek...........7:00 – 13:00
pátek............7:00 – 13:00
MUDr. Ingeborg Vokálová
Dr. E. Beneše 695, 315 742 008
alergolog a imunolog pro děti a dospělé
odběry, disp.
ordinace péče, zvaní
nemocní
pondělí...........7:00 – 8:00 8:00 – 09:00
úterý .............7:00 – 8:00 8:00 – 09:00
středa ...........7:00 – 8:00 8:00 – 12:00
čtvrtek . .........------------- 7:00 – 12:00
pátek ............7:00 – 8:00 8:00 – 09:00
odpolední ordinace
pondělí . .....14:00 – 17:30
úterý......... ----------------středa.........14:00 – 17:30
čtvrtek....... ----------------pátek........ -----------------

Stomatologie
MUDr. Vladimír Miřacký
Veltrusy 222, 315 781 156
ordinační hodiny
pondělí..........8:00 – 16:00
úterý............--------------středa...........8:00 – 16:00
čtvrtek..........--------------pátek............8:00 – 16:00
MUDr. Václav Drdek
Trojanova 755, 315 722 707
odpoledne – pondělí, úterý pro objednané
ordinační hodiny
pondělí . .......7:00 – 11:00
úterý.............7:00 – 11:00
středa...........7:00 – 11:00
čtvrtek...........7:00 – 11:00
pátek............7:00 – 11:00
MUDr. Jaroslav Černušák
V Zátiší 1025/3, 315 724 140
ordinační hodiny
pondělí..........8:00 – 13:00
úterý.............8:00 – 16:00
středa...........8:00 – 12:00
čtvrtek...........8:00 – 16:00
pátek............8:00 – 12:00
MUDr. Kamila Lelková – Černušáková
- mateřská dovolená

MUDr. Kamila Guregová
Dr. E. Beneše 695, 315 742 468
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 18:00
úterý.............7:30 – 12:30
středa...........7:30 – 17:00
čtvrtek...........7:30 – 15:00
pátek............7:30 – 12:30
MUDr. Věra Navrátilová
Dr. E. Beneše 695, 315 724 100
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 18:00
úterý.............7:30 – 18:00
středa...........7:00 – 12:30
čtvrtek...........7:30 – 15:00
pátek............7:30 – 11:30
MUDr. Eva Bartošová
Prokopova 471, 315 725 198
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 13:30
úterý.............7:30 – 13:30
středa...........7:30 – 13:30
čtvrtek...........7:30 – 13:30
pátek............7:30 – 11:30
MUDr. Eva Hábová
Nerudova 686, 315 725 220
ordinační hodiny
pondělí.........7:30 – 12:30 13:30 – 16:30
úterý............7:30 – 12:30 13:30 – 16:30
středa..........7:30 – 12:30 13:30 – 15:30
čtvrtek..........7:30 – 12:30 ---------------pátek...........7:30 – 12:30 ---------------MUDr. Milena Afrámová
Nerudova 686, 315 725 400
ordinační hodiny
pondělí.........7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý............7:30 – 12:00 13:00 – 17:00
středa..........7:30 – 13:00 ---------------čtvrtek..........7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
pátek...........7:30 – 12:00 ---------------MUDr. Gottfried
ZS Kaučuk a.s., 315 713 287
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 17:00
úterý.............7:00 – 12:00
středa...........7:00 – 12:00
čtvrtek...........7:00 – 17:00
pátek............7:00 – 12:00

Dentální hygienistky
Kateřina Dandarová, Dis
V Zátiší 1025, 315 724 147
ordinační hodiny
pondělí..........8:00 – 12:00
úterý.............9:00 – 13:00
středa.............------------čtvrtek.............------------pátek............ -------------Ivana Wojtovičová
V Zátiší 1025, 315 724 147
ordinační hodiny
pondělí.........--------------úterý............--------------středa...........8:00 – 14:00
čtvrtek...........8:00 – 16:00
pátek...........---------------
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Přehled zdravotnických služeb ve městě
Stomatologické
laboratoře

Vlasta Drdková
Trojanova 755, 315 722 707
Jana Pipotová
V Zátiší 1025, 315 725 221
Jana Frýdková
Žižkova 81, 315 725 196
Václav Sedláček
Dr. E. Beneše 695, 603 491 092

Chirurgická ambulance
MUDr. Pavel Syrový
Nerudova 686, 315 725 125
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 18:00
úterý.............7:00 – 18:00
středa...........7:00 – 18:00
čtvrtek...........7:00 – 18:00
pátek............7:00 – 18:00

Orthopedie
MUDr. Pavel Ponert
Vrchlického 626, 315 724 061
ordinační hodiny
pondělí........16:00 – 20:00
čtvrtek...........8:00 – 15:00
pátek............8:00 – 14:00

Gynekologie
MUDr. Karel Pohl
Nerudova 686, 315 721 162

Interna
MUDr. Rostislav Kuklík
Hůrka 1039, 777 871 867
- pouze na objednání

Neurologie
MUDr. Stanislava Černušáková
Nerudova 686, 315 722 052
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 11:30
úterý.............7:00 – 11:30
středa...........7:00 – 11:30
čtvrtek...........7:00 – 11:30
pátek............7:00 – 11:30

Dermatovenerologie kožní
MUDr. Věra Felixová
Nerudova 686, 315 725 183
ordinační hodiny
pondělí........13:00 – 17:00
úterý.............8:00 – 16:00
středa...........8:00 – 12:00
čtvrtek...........8:00 – 12:00
pátek............8:00 – 12:00
MUDr. Šárka Herberová
Dr. E. Beneše 695, 315 741 487
ordinační hodiny
pondělí.......8:00 – 12:00 ---------------úterý..........8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
středa........8:00 – 12:00 ---------------čtvrtek........8:00 – 12:00 ---------------pátek.........8:00 – 12:00 ----------------

Otorinolaryngologie
– krční ORL
MUDr. Jiří Ptáčník
Nerudova 686, 315 725 177
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ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 13:00
úterý..........7:00 – 13:00
středa........7:00 – 11:00
čtvrtek........7:00 – 13:00
pátek.........7:00 – 13:00

---------------13:30 –15:30
------------------------------13:30 – 15:00

Psychiatrie
MUDr. Jan Flídr
Žižkova 81, 315 725 600
ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 14:00
úterý.............6:30 – 18:00
středa...........6:30 – 14:00
čtvrtek........... -------------pátek............6:30 – 14:00

Rentgen (oddělení)
RHG asistentky
Nerudova 686, 315 725 604
Vladimíra Černá, Helena Vořechová,
Irena Mičková
ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
úterý..........7:00 – 11:30 12:00 – 14:30
středa........7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
čtvrtek........7:00 – 11:30 12:00 – 14:00
pátek.........7:00 – 11:30 12:00 – 14:00

Kompletní rehabilitace

Logopedie
Mgr. Kateřina Vondráčková
Nerudova 1093, 723 028 933
ordinační hodiny
pondělí.......8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
úterý..........-------------- 13:00 – 17:00
středa........8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
čtvrtek........-------------- 13:00 – 17:00
pátek.........8:00 – 12:00 12:30 – 14:30
odpolední ordinace
pondělí . ..---------------úterý........ 17:30 – 19:30
středa......---------------čtvrtek...... 17:30 – 19:30
pátek.......----------------

Oční
MUDr. Jan Šťastný
Nerudova 686, 315 725 602
ordinační hodiny
pondělí..........8:00 – 15:30
úterý.............8:00 – 14:00
středa...........8:00 – 17:00
čtvrtek...........8:00 – 14:00
pátek............8:00 – 12:00
MUDr. Irena Kuželová
Palackého nám.1091, 315 726 776
Optika Skala
ordinační hodiny
pondělí.......8:30 – 12:00 13:00 – 15:30
úterý..........-------------- ---------------středa........-------------- ---------------čtvrtek........8:30 – 12:00 ---------------pátek.........8:30 – 12:00 ----------------

KLINLAB, spol. s r.o.
Laboratorní diagnostické centrum
Nerudova 686, 602 121 775
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 14:00
úterý.............7:30 – 14:00
středa...........7:30 – 14:00
čtvrtek...........7:30 – 14:00
pátek............7:30 – 14:00

Marie Kadlecová
ZS Kaučuk, a.s., 606 932 527
ordinační hodiny
pondělí..........7:30 – 12:30
úterý.............7:30 – 13:30
středa...........7:30 – 12:30
čtvrtek...........7:30 – 13:30
pátek............7:30 – 10:30
Danuše Kleinová
ZS Kaučuk, a.s., 315 718 022
ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 12:30
úterý.............6:30 – 12:30
středa...........6:30 – 12:30
čtvrtek...........6:30 – 12:30
pátek............6:30 – 10:30
Věra Zaiptová
Žižkova 81, 315 725 209
ordinační hodiny
pondělí..........8:00 – 15:00
úterý.............8:00 – 15:00
středa...........8:00 – 15:00
čtvrtek...........8:00 – 15:00
pátek............8:00 – 12:00

Lékárny
Lékárna „U Nádraží“
Žižkova 81, 315 725 197
otvírací doba
pondělí..........7:30 – 17:30
úterý.............7:30 – 17:30
středa...........7:30 – 17:30
čtvrtek...........7:30 – 17:30
pátek............7:30 – 17:30
sobota...........7:30 – 12:00
Lékárna „Panana“
Gagarinova 721, 315 741 642
otvírací doba
pondělí.......8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý..........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek.........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

MUDr. Otakar Hokynář
Žižkova 81, 724 982 803 (plicní ambulance)
724 982 845 (kalmetizace)

Lékárna „U Pošty“
Nerudova 1093, 315 727 315 , 315 723 637
otvírací doba
pondělí..........7:30 – 18:00
úterý.............7:30 – 18:00
středa...........7:30 – 18:00
čtvrtek...........7:30 – 18:00
pátek............7:30 – 18:00
sobota...........8:00 – 12:00

ambulance kalmetizace
pondělí.......8:00 – 15:30
úterý..........8:00 – 16:00
středa........-------------čtvrtek........8:00 – 15:30
pátek.........8:00 – 13:30

Lékárna „Vltava“
Seifertovo nám. 698, 315 729 555
otvírací doba
pondělí.......8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý..........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00

Plicní
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7:45 – 12:00
7:45 – 12:00
7:45 – 12:00
7:45 – 12:00
7:45 – 12:00

čtvrtek........8:00 – 12:00
pátek.........8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Optiky
Věra Řezníčková
Husova 495, 315 727 895
otvírací doba
pondělí.......8:00 – 12:00
úterý..........8:00 – 12:00
středa........8:00 – 12:00
čtvrtek........8:00 – 12:00
pátek.........8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00
13:00 – 17:00

Doctor optic
Jungmanova 75, 775 059 072
otvírací doba
pondělí..........9:00 – 17:00
úterý.............9:00 – 17:00
středa...........9:00 – 17:00
čtvrtek...........9:00 – 17:00
pátek............9:00 – 17:00
sobota...........8:00 – 11:00
Optika „Skala“
Pal. nám. OD Máj, 315 726 776
otvírací doba
pondělí.......8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý..........8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
středa........8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek........8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek.........8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Optika „Salač“ – Otvovice
Hůrka, Kralupy
otvírací doba
pondělí..........8:00 – 17:00
úterý.............8:00 – 17:00
středa...........8:00 – 17:00
čtvrtek...........8:00 – 17:00
pátek............8:00 – 17:00

Zdravotní pojišťovny
VZP ČR
Nerudova 1093
– Ing. Marie Klovrzová, Jarmila Slapničková
otvírací doba
pondělí.......8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý..........8:00 – 12:00 ---------------středa........8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek........8:00 – 12:00 ---------------Metal – Aliance
Nerudova 686, 315 729 520
otvírací doba
pondělí.......8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
středa........8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
čtvrtek........8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
ZP Ministerstva vnitra
Nádražní 55, 972 690 972, 972 257 457
otvírací doba
čtvrtek...........9:00 – 14:00

HELA – CZ, spol. s r.o.
Lékařské centrum Kralupy
- Poliklinika s lékárnou
Nerudova 1093
315 722 073, 315 722 074, 315 725 184
Návštěvu u lékařů je nutno objednávat
prostřednictvím recepční služby
Ortopedie
MUDr. Štefan Dojcsan
MUDr. Veronika Vaštová

Přehled zdravotnických služeb ve městě
Gastroenterologická
ordinace

Otorinolaryngologie
MUDr. Aleš Kejmar
MUDr. Roman Gruber
Urologie
MUDr. Miroslav Šincl
MUDr. Jiří Balák
Plicní
MUDr. Petr Strnad
MUDr. Martin Fuchs
Prof. MUDr. Václav Špičák, Dr. Sc.
Diabetologie
Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
MUDr. Marcela Szabo

RHG spol. s r.o.

telefonní spojení: 315 704 441
MUDr. Radek Pospíšil
ordinační hodiny
pondělí.......7:30 – 12:30 13:00 – 15:00
úterý..........7:30 – 12:00 13:00 – 15:30
středa........7:30 – 13:00 ---------------čtvrtek........7:30 – 12:00 13:00 – 14:30
pátek.........7:30 – 12:00 ----------------

Oční ambulance
telefonní spojení: 315 704 400
MUDr. Natálie Kandaková
ordinační hodiny
úterý..........7:00 – 12:00 12:30 – 16:00
středa........7:30 – 12:00 12:30 – 15:00
pátek.........7:30 – 13:00 ----------------

MUDr. Jiří Holan
ordinační hodiny
pondělí.......9:00 – 12:00
úterý..........7:30 – 13:00

Laboratoř – OKHB
12:30 – 18:00
----------------

Ortopedie
telefonní spojení: 315 704 430
MUDr. František Vurm, MUDr. Petr Horák
středa...........8:00 – 17:00
čtvrtek...........8:30 – 13:30

Sonografie
telefonní spojení: 315 704 417
MUDr. Pelantová,Tichá
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 12:30

Nemocnice s poliklinikou Mostní 934,
Kralupy nad Vltavou. Podrobněji
na internetových stránkách www.rhg.cz

prodejna zdravotnických potřeb
J. Neumannová, 315 704 412
otvírací doba
pondělí.......7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
úterý..........7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
středa........7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
čtvrtek........7:30 – 11:30 12:00 – 15:30
pátek.........7:30 – 11:30 12:00 – 15:30

Hana Slováčková, Helena Volšanská
– vodoléčba
ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 15:00
úterý.............6:30 – 15:00
středa...........6:30 – 15:00
čtvrtek...........6:30 – 15:00
pátek............6:30 – 15:00

Interní ambulance
telefonní spojení: 315 704 436
MUDr. Arnošt Řenč
ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý..........--------------- 13:00 – 17:00
čtvrtek........7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek.........7:00 – 12:00 ----------------

12:30 – 15:00

Gynekologie

Kardioambulance

Diabetologická ambulance
telefonní spojení: 315 704 427
MUDr. Romana Urbanová
ordinační hodiny
pondělí.......6:45 – 12:00 12:30 – 15:00
úterý..........7:00 – 10:30 ---------------středa........6:45 – 12:00 12:30 – 15:00
čtvrtek........6:45 – 12:00 ---------------pátek.........6:45 – 12:30

Magnetotherapie

MUDr. Otakar Deyl
ordinační hodiny
čtvrtek........7:30 – 12:00

telefonní spojení: 315 704 437
MUDr. Zdeněk Felix
ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 12:00 ---------------úterý..........7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
středa........7:00 – 12:00 12:30 – 16:30
čtvrtek........--------------- 12:30 – 15:30
pátek.........7:00 – 12:00 12:30 – 14:30

----------------

Rehabilitace
telefonní spojení: 315 704 421
MUDr. Jana Svatoňová
ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 12:00
úterý.............6:30 – 12:00
středa...........6:30 – 12:00
čtvrtek...........6:30 – 12:00
pátek............6:30 – 12:00

Anna Slezáková
– fyziatrie, balenologie, léč. rehabil.
ordinační hodiny
úterý...........10:30 – 19:30

Primář ambulantní části MUDr. Arnošt Řenč
315 704 429

MUDr. Jiří Líbal
ordinační hodiny
středa...........7:00 – 12:00

telefonní spojení: 315 704 454
Ing. Zuzana Kárníková
ordinační hodiny
pondělí..........7:00 – 11:00
úterý.............7:00 – 11:00
středa...........7:00 – 11:00
čtvrtek...........7:00 – 11:00
pátek............7:00 – 11:00

Ilona Trojanová
ordinační hodiny
pondělí........12:30 – 15:00
úterý...........12:30 – 15:00
středa.........12:30 – 15:00
čtvrtek.........12:30 – 15:00
pátek..........12:30 – 15:00

ústředna + objednávková kancelář
J. Vlčková, 315 704 411

MUDr. Petr Buček
ordinační hodiny
úterý.............9:00 – 12:00
středa.........13:00 – 17:00

KZ

telefonní spojení: 315 704 447
MUDr. Milan Cihlář
ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
MUDr. Pavel Kolář
ordinační hodiny
pátek.........7:00 – 12:00

12:30 – 14:30

MUDr. Fara Farajpour
ordinační hodiny
úterý..........7:30 – 12:30
středa........7:00 – 12:00
čtvrtek........7:00 – 12:00

13:00 – 14:00
12:30 – 15:30
12:30 – 15:30

Neurologická ambulance
telefonní spojení 7315 704 432
MUDr. Jana Svatoňová
ordinační hodiny
středa.........13:00 – 14:00
čtvrtek...........7:30 – 10:30

MUDr. Zdeněk Felix
ordinační hodiny
pondělí........12:30 – 15:30
MUDr. Arnošt Řenč
ordinační hodiny
úterý.............7:00 – 12:00

Klinická logopedie
telefonní spojení: 315 704 414
Mgr. Radka Šnýdrová
ordinační hodiny
pondělí.......7:30 – 12:30 13:00 – 18:00
úterý..........7:30 – 12:30 13:00 – 18:00
středa........7:30 – 12:00 ---------------čtvrtek........7:15 – 14:15 ---------------pátek.........7:30 – 12:00 ----------------

RTG
telefonní spojení: 315 704 418
Jaroslava Horáková
ordinační hodiny
pondělí.......7:00 – 11:30 12:00 – 13:00
úterý..........7:30 – 11:30 ---------------středa........7:30 – 11:30 12:00 – 15:00
čtvrtek........7:00 – 11:30 ---------------pátek.........7:00 – 11:30 ----------------

ordinační hodiny
pondělí..........6:30 – 14:00
úterý.............6:30 – 14:00
středa...........6:30 – 14:00
čtvrtek...........6:30 – 14:00
pátek............6:30 – 14:00
MUDr. Petr Buček
Primář lůžkové části, 315 704 408
Zdena Brázdová
vrchní sestra, 315 704 428
Anna Kochtová
LDN I, 315 704 435
Jana Turková
LDN II, 315 704 440
Monika Plášilová
LDN III, 315 704 402
Jitka Buková
LDN IV, 315 704 455

Lékařská pohotovost
Nemocnice s poliklinikou
Mostní 934, 315 722 855
ordinační hodiny
pondělí........17:00 – 22:00
úterý...........17:00 – 22:00
středa.........17:00 – 22:00
čtvrtek.........17:00 – 22:00
pátek..........17:00 – 22:00
sobota...........7:00 – 22:00
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Program KD Vltava

KD Vltava Kralupy – program na květen 2009
Náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30
neděle 10. v 15.00-18.00
TANCOVAČKA S KRALUPSKOU DECHOVKOU
pod vedením Radka Dvořáka
Přijďte si zatančit a pobavit se se svými přáteli.
Akce se koná na zahradě, v případě nepřízni50,vého počasí v sále.
pátek 15. ve 20.00
KONCERT SKUPINY U D G
předkapela: NO HEROES
Předprodej vstupenek od pondělí 20.4.
170,-/na místě: 220,sobota 16. v 18.00
Folková zahrada KD Vltava (v případě nepříz
nivého počasí velký sál)
REVIVAL MICHALA TUČNÉHO „POSLEDNÍ
KOVBOJ“ KONCERT A ZAHRADNÍ PÁRTY
k 15. výročí úmrtí Michala Tučného
Stanislav DROBEK Schwarz – zpěv, akustická
kytara; Horymír Míťa Vávrů - klávesové nástroje,
zpěv; Martin Marty Krčmář - el. kytara, zpěv.
Nenechte si ujít a pojďte strávit večer v příjemném prostředí zahrady KD s nezapomenutelnými písničkami, ale i dobrým jídlem a pitím.
Grilovaná masíčka a další dobroty zajišťuje
Uzenářství Loužecká – Loužecký Neuměřice.
90,-/děti: 30,pondělí 18. v 18.00
Zahájení výstavky amatérských keramických výrobků
„SKUPINA 1 + 5“ - HRÁTKY S HLÍNOU
(1) Jindřich Chyška + (5) Lenka Hofmanová, Pavlína Janulíková, Věra Pavlů, Karmela
Štrajtová a Zora Tůmová.
Výstava potrvá do 2. 6. a bude otevřena při
všech akcích v KD a v pracovní době KaSS
na požádání v kanceláři.
Uvedeno u příležitosti 60. výročí založení ZUŠ
v Kralupech.

ty, oživne prostřednictvím barevných plošných loutek a jedné herečky. Vytvořil Ateliér
30,Abrakadabra.
středa 20. v 19.30
TANČÍRNA
Oblíbený taneční večer pro všechny, co rádi
tančí. Provází taneční mistr Tomáš Mikulský.
60,-/pár 100,9. ročník festivalu (nejen)amatérského
divadla Za Vodou
(jen akce uvedené ve velkém sále
– další akce a podrobnosti na
www.kralupy.cz/zavodou)
pátek 22. ve 20.00 – zahájení
Jean Anouilh: Orchestr – Komorní činohra, Praha
„Jsem smějící se mrzout. Z nízkosti kolem sebe
se mohu popukat smíchy. A taky jsem obklopený svinstvem. Svět je samé svinstvo, to je jasné.“
pátek 22. ve 23.00
Hrozné příběhy – Divadlo Mimotaurus, Praha
Variace na kramářské písně v šansonovém
provedení.
sobota 23. v 16.30
Dentální rapsódie aneb Stomatologické
revue – Ztracená existence Praha
...rande v originální orální perspektivě
sobota 23. v 19.30
Lubomír Sůva: Jabkenická léta - Buranteatr,
Brno
„Smutná komedie plíživého realismu a navíc
špatný muzikál s podprůměrnou kapelou“.
Vstupné na všechna představení 50,-

REVIVAL MICHALA
TUČNÉHO
„Poslední kovboj“ – pořad
Standa DROBEK
Schwarz, jihočeský country zpěvák si
otevřel cestu do mnoha duší svou dobrosrdečností, přirozeností, upřímností, ale
i svým zajímavým hlasem, tolik připodobňovaným k hlasu nezapomenutelného Michala Tučného, kterého vždy
obdivoval, miloval jeho písničky a velmi rád je
i zpíval. Proto také v roce 1991 vznikl Drobkův Band, skupina, která hrála „modernější“
country. Drobek začal i jako host vystupovat
se skupinou Bryčka a později se stal součástí
kapely. Od roku 1995 do roku 1998 měl nucenou pauzu ze zdravotních důvodů, ale pak
přišla nabídka od vydavatelství Aplaus nazpívat na desku několik písniček od Michala Tučného. Bylo to úžasné naplnění jednoho z jeho
životních snů, a tak nabídku přijal a vzniklo CD
Dvojník. V roce 2007 se hrané písničky Michala
Tučného v Drobkově podání dostaly i na DVD,
které potěší každého příznivce příjemné muziky. Je plné i nádherné české krajiny, přírodních
scenérií, dobré zábavy a recese. Drobek je
i mezi předními interprety, kteří se podílejí na
velmi žádaných velkých country zpěvnících,
nahrál a nazpíval nový dětský zpěvník a pracoval i na dalších dětských projektech.
Co dodat závěrem. Přijďte se přesvědčit na
vlastní uši na koncert v sobotu 16. května od
18 hodin na zahradu KD Vltava, kde jsme pro
Vás připravili nejen potravu duševní, ale potěšíme i Vaše buňky chuťové. Ve společnosti příjemných písniček a dobrého jídla a pití strávíte
určitě příjemný sobotní večer.

úterý 26. v 19.00 malý sál
dne 20. 05. 2009
od 16:30 hod.
uvede pohádku
„Okurková pohádka“;
režie: I. Slabá.

NORSKO
Společně s průvodkyní Hanou Tomsovou navštívíme oblíbená i méně známá místa Norska,
od Oslo až po Lofotské ostrovy za polárním
kruhem. Přednáška je doplněna fotografiemi
a nabízí užitečné tipy pro cestovatele.  50,-

úterý 19. v 19.30
Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY
Uvádí Intimní divadlo Bláhové Dáši
V hlavních rolích: Dáša Bláhová, Míša Sajlerová, Anna Polívková
Dojemná, vtipná, rozpustilá, ale i ironická exkurze do poslední zakázané zóny ženského těla.
220,- /důchodci: 190,středa 20. v 16.30 – malý sál
POHÁDKY KOZY LUJZY
Představení pro předškolní děti je složené ze
čtyř příběhů. Množství zvířátek z Veselé Lho-
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neděle 31. v 16.00
KRALUPSKÝ SLAVÍK 2009 – 7. ROČNÍK
soutěže mladých zpěváků do 22 let
Moderuje diskžokej Radia Relax Aleš Švarc.
Přijďte podpořit své rodinné příslušníky, zná60,mé a kamarády.
pondělí 1.6. ve 20.00
JAN KRAUS A KAREL KAHOVEC v talk
show „HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE“
moderuje Václav D. Kosík
Předprodej vstupenek od 4.5., 280,-

Připravujeme na červen:
čtvrtek 7.

Tancovačka s Kralupskou
dechovkou
neděle 10. Tančírna
úterý 12.
Jiří Schmitzer – netradiční
písňový recitál
středa 13. Taneční koncert Pohybového
studia Zuzany Štarkové
sobota 16. Koncert sk. Nestíhámehosté The Wind Whistles (CAN)

Program kina

KZ

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

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
Marley a já

X-Men Origins: Wolverine
20.00

14. – 17. čt-ne
USA, 107 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

Byla to největší válka, která se odehrála před televizními
kamerami. Na jedné straně stál bývalý americký prezident Richard Nixon, který jako jediný obyvatel Bílého
domu rezignoval na svůj úřad, na straně druhé se ocitl
populární televizní moderátor David Frost. Jejich rozhovor byl napínavý jako ten nejprestižnější boxerský zápas
a měl i stejný cíl – udělit tomu druhému smrtící K. O.

20.00

„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.

Válka nevěst
26. – 27. út-st 
Bride war, USA, 88 min., T, 80,-Kč

Rekviem za sen – Projekt 100
4. po
Requiem for a dream, USA, 102 min., T, 60,-Kč

20.00

Představte si, že máte nejlepší kamarádku, která by
pro vás udělala cokoliv na světě. Myslíte si, že vás
nemůže nic rozdělit? Ale může – svatba! Emma a Liv
se totiž rozhodnou vdát se ve stejný den….

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 tomto filmu.

Rychlí a zběsilí
Foto: Bontonfilm

Milionář z chatrče
5. – 6. út-st
20.00
Slumdog millionaire, VB, 120 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč
Nejoceňovanější film roku 2008!
Skutečný příběh indického chlapce, který vyhrál
v indické verzi soutěže „Chcete být milionářem?“.
8 Oscarů, 4 Zlaté glóby.
17.30

Líbáš jako Bůh

Loutkový animovaný film Na půdě je dobrodružnou
pohádkou plnou fantazie a hravosti, příběhem o staré zaprášené půdě, kde mají domov odložené hračky,
které se zabydlely v zašlém kufru.

18. - 20. po-st 
ČR, 115 min., 80,-Kč

20.00

2. repríza nejúspěšnější české komedie tohoto roku.
Sedm životů

Normal
7. – 13. čt-st
ČR, 93 min., 15, 90,-Kč

21. – 22. čt-pá
20.00
Seven pounds, USA, 123 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč

20.00

Režisér Štěstí na dosah a oscarový Will Smith přinášejí
poutavý a napínavý příběh muže s děsivým tajemstvím, který se rozhodne napravit své hříchy tím, že
zásadním způsobem změní život sedmi cizích osob.
Happy-Go-Lucky

Foto: Bontonfilm

23. – 24. so-ne 
GB, 118 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Thriller natočený podle skutečného případu sériových
vražd, které ve 30. letech minulého století otřásly celou
Evropou. Výpravný dobový film zachycuje vražedné
řádění i dramatický střet uvězněného vraha a jeho
obhájce. Šílený a geniální vrah totiž i po uvěznění rozehrává svůj další smrtící scénář a příběh spěje ke
strhujícímu finále.

28. – 30. čt-so 
20.00
Fast and Furious, USA, 107 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Po mutantní trilogii X-Men přichází sólo pro jednoho z nich
– Wolverina, obdařeného zázračnou schopností regenerace a s adamantiovými drápy na rukou. Příběh se odehrává
v 70. letech minulého století a vrací se k počátkům Wolverinovy hrdinské kariéry i tragickým událostem jeho života.

Na půdě
7. – 10. čt-ne
ČR, 74 min., 80,-Kč

20.00

20.00

Film, který vykouzlí úsměv na vaší tváři.
Festivalové překvapení minulého roku o nezkrotné a bezstarostné učitelce, která vnáší nakažlivý a neutuchající optimismus do každé situace, která ji potká,
a nabízí tak působivý, pravdivý a velice lidský průzkum
jedné z nejzáhadnějších a často nejprchavějších předností lidského života: ŠTĚSTÍ.
Duel Frost/Nixon
25. po 
Frost/Nixon, USA, 122 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

20.00

Foto: Bontonfilm

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

Dokonale poladěný model. Luxusní vybavení, nablýskaná kapota a pod ní osvědčené součástky... Čtvrtý a jednoznačně nejnabušenější díl o vytuněných autech.
Psycho
31. ne 
USA, 109 min., T, 60,-Kč

20.00

Majstrštyk mistra filmové hrůzy Alfreda Hitchcocka. Norman Bates jako archetyp filmového sériového vraha.
Maminka....vycpaná zvířata....bažina....sprcha...
Pátek třináctého
1. - 3. po-st 
Friday the 13th, USA, 98 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

20.00

Hororovou vyvražďovací klasiku z 80. let se pokusil
znovuoživit producent Michael Bay (Transformers, Bad
Boys, Skála...), takže opět přichází na scénu Jason
Vorhees s hokejovou maskou na obličeji a rafinovaně
bolestivě likvidující nic netušící rozjívené teenagery.
Vysvětlivky:
15............mládeži do 15 let nepřístupno
12............mládeži do 12 let nepřístupno
T.............české titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA červen 2009: Der Baader Meinhof Komplex, Gran Torino, Andělé a Démoni, Star Trek, Předčítač, Občan Havel
přikuluje, Terminátor Salvation, Monstra vs Vetřelci, Znovu 17, Pohádky tisíce a jedné noci
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Z kultury

Městské muzeum – program na KVĚTEN 2009
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
- do 5. 6.

- 21. 5., 17.00

trvá výstava – ak. mal. Martin Frind
- Výběr z díla 1999 – 2009
- 5. 5., 17.00

koncert žáků ZŠ Komenského

koncert žáků ZUŠ

koncert žáků ZUŠ

- 26. 5., 17.00

Anketa KaSS – výsledky
D

ěkujeme za vaši účast v anketě. Celkem jsme obdrželi 175 lístků
s vašimi názory na kralupskou kulturu. Na 20 z vás se usmálo štěstí
a byli jste mezi vylosovanými, kteří obdrželi volné vstupenky na vybrané
pořady. Některé názory byly zábavné („chceme aby v Kralupech vystupovala zpěvačka Madonna nebo kapela U2“), jiné byly zase podnětné. Každopádně nám naznačily, kudy se ubírat v budoucí nabídce kulturních pořadů
KaSSu. A zde je již stručné shrnutí, podrobnější výsledky se objeví na našich webových stránkách:
Účast v anketě podle věku:
1. ANO................................ 116 hlasů
do 20ti let ......................94 účastníků 2. NE............................................. 54
20-30let ........................31
Začátky rodinných filmů mi nejvíce
30-40let ........................26
vyhovují v:
40-50let ........................7
Všední dny:
50-60let ........................10
17:30......................................... 21%
nad 60let .......................7
17:00......................................... 17%
Hodnocení služeb:
Víkendy
(známkovalo se jako ve škole)
1. Šatna . ..................................... 1,5 15:00, 16:00, 17:00.................... 13%
2. Toalety ..................................... 1,9 17:30......................................... 12%
3. Pronájmy ................................. 1,9 PROPAGACE AKCÍ
4. Pořadatelé ............................... 2,1
5. Občerstvení ............................. 2,9 Jak jste informováni o námi
pořádaných akcích?
Hodnocení pořádaných akcí:
1. občas si nějaké akce či pořadu
(známkovalo se jako ve škole)
všimnu....................................... 54%
1. Plesy ..................................... 1,45
2. vím o všech akcích včas a vím, kde
2. Taneční .................................. 1,61
je hledat..................................... 38%
3. Ostatní akce (tančírna, workshop)
3. je problém se o některých akcích
.................................................. 1,67
dozvědět....................................... 7%
4. Kino ....................................... 1,94
4. o akcích se dozvídám pozdě,
5. Pořady pro děti ...................... 1,97
6. Přednášky ............................. 2,22 nevím kde hledat.......................... 2%

Co chybí v nabídce nebo chcete vidět?:

Kde získáváte informace o akcích?
1. z plakátů na výlepových plochách
................................................. 25%
2. z poutačů před KD.................. 20%
3. z Kralupského Zpravodaje....... 20%
4. řeknou mi o tom známí........... 18%
5. z webových stránek................ 15%
6. jinak (www.seznam.cz, škola).... 1%

01. Divadlo Járy Cimrmana, 2. Jarek
Nohavica, 3. Divokej Bill, 4. Vypsaná
Fixa, 5. Lucie Vondráčková, 6. Rock
a pop koncerty, 7. Chinaski, 8. Kabát,
9. Tři sestry, 10. Jiří Schmitzer,
11. Kryštof, 12. UDG, 13. Lucie Bílá

Jak na vás působí prostředí kulturního
domu?:
1. kladně („příjemně, dobře, pěkné
prostředí“)..................................... 84
2. záporně („zastarale, nutná
renovace, studeně“)....................... 44
3. neutrálně („průměrně, jde to“)..... 6

7. Divadelní představení ............ 2,44
8. Koncerty vážné hudby . .......... 2,50
9. Koncerty ostatní . ................... 2,51
10.Koncert folkové . ................... 2,54
11.Výstavy . ............................... 2,61
12.Koncert popové . ................... 2,92
13.Koncert rockové . .................. 2,92
(nejžádanější)

Ovlivnilo by vás v návštěvě kina
zvýhodněné vstupné (rodinné,
studentské, věrnostní, pro seniory)?:
1. ANO ............................... 159 hlasů
2. NE ............................................ 16
Uvítali byste v kině provoz občerstvení
s možností konzumace v sále?
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Co zlepšit ve službách?:
1. Větší nabídka a rychlost
občerstvení
2. Popcorn a občerstvení v kině
3. Lepší údržba WC při plesech
4. Přívětivější ochranku u vstupu
5. Levnější pronájem sálu KD

www.mestok ralupy.cz

Upozornění: ve dnech státních svátků 1.5. a 8.5. je muzeum uzavřeno.

„PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN: Muzejní noc s překvapením III.,
která se uskuteční ve čtvrtek 4. června 2009 od 18 hodin, přinese „derniéru“ výstavy
akademického malíře Martina Frinda - OBRAZY. Návštěvníky čeká zajímavý hudební
program, jarmark na malém nádvoří, noční prohlídky muzea, doplňovačka
pro malé i velké, pravěká dílna a další překvapení.“

Hrátky s hlínou

Výstava profesionálních a amatérských výrobků z keramiky skupiny „1+5“.
Před několika lety byl v kralupské ZUŠ otevřen kroužek keramiky pro děti i dospělé. Vede
ho Jindřich Chyška a v současné době do kurzu pro dospělé dochází každé pondělí pět
žen a vytváří různorodé výrobky, které se rozhodly představit veřejnosti. Třeba jejich tvorba bude i pro vás inspirací, jak vyplnit volný čas nebo si zkusit něco vymodelovat, či vytočit
na kruhu. Zahájení se uskuteční v pondělí, 18. 5. v 18 hod. v malém sále KD Vltava.

Přihláška
3. ročník
Kralupské neckiády
neděle 21.6.09
od 13:00 – tůň u vltavy
sportovní klání netradičních plavidel

Název plavidla:........................................................................
Členové posádky:....................................................................
..................................................................................................
Kontakt (e-mail, tel.):.............................................................

pořádá Kass Kralupy
Přihlášky zasílejte faxem: 315 723 664, mailem: reditel.kass@kralupy.cz
nebo poštou na: KaSS, nám. J.Seiferta 706, 278 01 Kralupy n.Vlt.
Po obdržení přihlášky zašleme podrobnější informace

Dům dětí a mládeže

KZ

Dům dětí a mládeže
Co se nám povedlo
Zájmové útvary DDM Kralupy n./Vlt. Se letos zúčastnily již řady soutěží a představení. Jedním
z nich bylo i Slánské tančení, kterého se děti zúčastnily již podruhé.
Děti z Taneční průpravy a Taneční skupiny Naděje pod vedením paní Veroniky Novákové získaly jedno 1. a dvě 2. místa, břišní tanečnice pod vedením
Miroslavy Pupíkové přivezly ocenění za 2. místo.
Dalším velkým úspěchem je 3. místo břišních tanečnic ve II. ročníku mezinárodní soutěže Talent
Awards. Vítězové soutěže jsou pozváni na slavnostní galavečer, který se koná 23. 5. 2009 od
16 hodin ve Spolkovém Domě. Po vystoupení zde
bude děvčatům předáno ocenění.
Nezahálely ani děti z výtvarných a keramických
ZÚ, které spolupracovaly s Národním institutem
dětí a mládeže MŠMT na projektu Klíče pro život.
Děti během měsíce února a března kreslily a modelovaly na téma „klíč“. Práce „našich“ dětí byly
velmi kladně hodnoceny pracovníky NIDM a budou
dále v rámci tohoto projektu použity na propagaci
a ilustraci tištěných materiálů.
Členové keramických zájmových útvarů se
14. března zúčastnily soutěže ve Slaném „O keramickou pícku“. Zde jsme získaly celkem 9 cen: jedno
1. místo, dvě 2. místa, dvě 3. místa a 3 ocenění poroty.
1. 4. se ve Sportovní hale Na Cukrovaru uskutečnil
1. ročník Středočeského tanečního poháru. Jednalo se o okresní kolo, které pořádal DDM v Kralupech nad Vltavou.

Soutěžilo se v moderním tanci - disko dance,
street dance, hip hop, moderní tanec, atd.
Tanečního poháru se zúčastnilo celkem 176 soutěžících z celého okresu. Z každé kategorie postoupily první dva týmy do krajského kola, které se bude
konat 13. 5. 2009 ve Slaném.
Všem zúčastněným a jejich vedoucím děkujeme
za dobrou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů
v dalších soutěžích.
Dne 18. 4. děti z Krůčku, Rytmiky a Orientálních
tanců II. navštívily statek pana Jožana Houdka v Minicích, kde si za odměnu za jejich krásná vystoupení
na akcích DDM a umístění na mezinárodní soutěži
Talent Awards, mohly prohlédnout statek, výběh
koní a na některých se i svézt.
V rámci Velikonoční výstavy DDM proběhla soutěž „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“.

Den dětí
Den dětí pořádá DDM Kralupy v pátek 29. 5. před
a v budově DDM. V letošním roce jsme pro děti
připravili řadu novinek. Před budovou děti přivítá
střelnice, na dvoře vstoupí do zvířecího ráje, jehož
se stanou součástí. A to není vše. Ale nechme si
taky něco jako překvapení.
Budeme se na vás těšit od 14 hodin. Vstup zdarma.

Hry a soutěže pro děti
V rámci Dnů Kralupy DDM pořádá společně se ZŠ
Komenského Hry a soutěže pro děti 5. června od
9. do 15 hodin. Při pěkném počasí na hřišti TJ Sokol, v případě deště v tělocvičně V Zátiší, v ZŠ Komenského a v DDM.
Zveme rodiče s dětmi, jednotlivce i kolektivy dětí.
Může se skákat v pytlích, házet, hrát volejbal, florbal,
fotbal, jezdit na koloběžkách, překonat překážkovou
dráhu, vyzkoušet novou lezeckou stěnu, zahrát si
stolní tenis. V případě špatného počasí si budou moci
děti zahrát kulečník, šipky, stolní fotbal a stolní hokej.
Připravené budou pro ně i výtvarné aktivity.
Vstup zdarma. Pro děti jsou po splnění úkolů
připraveny sladké odměny.

Turnaj století
Soutěže se zúčastnili jednotlivci i kolektivy ze ZÚ
DDM, ZŠ praktické, školních družin při ZŠ Generála
Klapálka a ZŠ Revoluční. Nechyběli ani jednotlivci
z řad dětí a dospělých. Všem za jejich snahu děkujeme. A vítězům gratulujeme.
A zde jsou výsledky:
1. místo: Školní družina při ZŠ Generála Klapálka
2. místo: rodina Košťálova
3. místo: Školní družina při ZŠ Revoluční
Zvláštní cena: Jaroslav Nezbeda

Co připravujeme
Záměrem projektu bylo nabídnout žákům ZŠ, domům dětí a mládeže a dětských domovů pozitivní
program využití volného času a zároveň působit
jako aktivní prostředek prevence sociálně patologických jevů na školách.
Děti byly rozděleny do kategorií:
• I. kategorie 4. - 6. třída ZŠ
(mini týmy a skupiny)
• II. kategorie 7. - 9. třída ZŠ
(mini týmy a skupiny)
• III. kategorie 1. - 3. ročník SŠ
(mini týmy a skupiny)

ulice Lutovítova. Děti budou plnit na jednotlivých
stanovištích úkoly tématicky související s ekologií a hledat poklad podle tajemné mapy. Zveme
všechny, přijďte s námi prožít příjemné odpoledne.
Vstupné 30 Kč.

Nohejbalový turnaj
Vyhlašujeme 1. ročník Nohejbalového turnaje, který
se uskuteční 14. 5. 2009 na víceúčelovém hřišti na
Zimním stadionu v Kralupech od 16 hodin. Zúčastnit
se mohou všichni od 15 let věku. Je nutné se předem přihlásit v kanceláři DDM do 6.5. Rozlosování
do skupin bude podle počtu přihlášených. Nesmí se
hrát v kopačkách. Startovné pro družstvo 300 Kč.

Cesta za pokladem
Akce se koná pro malé i větší děti 21. 5. od 16 hodin
v Lutovníku. Začátek cesty bude na horním konci

9. ročník Turnaje století se koná 6. června na fotbalovém hřišti Čechie. Vyzýváme proto všechny
kolektivy a organizace, které se ještě nepřihlásily
a mají zájem se Turnaje zúčastnit, aby tak co v nejkratším termínu učinily v kanceláři DDM.

Recitační soutěž
Recitační soutěž na památku básníka Jaroslava
Seiferta v rámci 14. ročníku festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2009“ se koná 9. června
v budově DDM od 9 hodin.
Soutěž pořádá DDM Kralupy ve spolupráci
s Městem Kralupy nad Vltavou. Soutěžící jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle věku:
I. kategorie: 1. – 3. ročník
II. kategorie: 4. – 5. ročník
III. kategorie: 6. – 7. ročník ZŠ a prima a sekunda
víceletých gymnázií
IV. kategorie: 8. – 9. ročník ZŠ tercie a kvarta
víceletých gymnázií
V. kategorie: střední školy, SOU
Každý soutěžící bude přednášet jednu báseň
podle svého volného výběru a druhou báseň od
Jaroslava Seiferta.
Vítězové a vybraní recitátoři budou přednášet
v září 2009 na Festivalu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 2009“.
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Školy

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

ZŠ gen. klapálka

Negativní jevy

Nejmladší nejstarším

Konference k projektu

V soutěži „Negativní jevy ve městě Kralupy nad Vltavou očima dětí“ obsadili žáci
naší školy 2. místo a každá třída, která se
zúčastnila, dostala dort.

Když děti dělají něco pro starší lidi, je to
vždycky hezké. Tak když paní Císařová
přišla s nápadem, aby naše děti vyzdobily
obrázky oddělení LDN v naší nemocnici,
kde pracuje jako zdravotní sestra, byla jsem
hned „pro“. Děti se dozvěděly, proč taková
oddělení existují, jací lidé tam leží, a že
každá maličkost jim udělá radost.
Malovaly obrázky v hodinách výtvarné
výchovy a také ve školní družině s paní
učitelkou Petrou Pokornou, která je duší
tvořivosti a výtvarných nápadů naší školy.
Moc mě dojímal přístup dětí, paní učitelky a hlavně paní Císařové, které není jedno,
jak se pacienti na jejím oddělení cítí.
Určitě dojde i na další spolupráci, kdy
se děti vypraví na své obrázky podívat do
nemocnice a vezmou s sebou flétničky, aby
starším lidem zpříjemnily jednotvárnost
dnů v nemocnici.

,,Rozvíjíme školní vzdělávací program“
7. května 2009
Začátek je v 10 hodin v KaSS Vltava
v Kralupech
nad Vltavou.
Naše škola je od ledna
2009 zapojena do projektu ,,Rozvíjíme školní
vzdělávací program"

Mgr. M. Kohoutová
zástupce ředitele

Mgr. Lenka Foučková
tř. uč. 2.A

Den Země na ZŠ Třebízského
22. dubna se na celém světě slaví mezinárodní Den Země. Tento svátek životního
prostředí slavíme také v naší škole.
Starší ročníky uklízely prostranství kolem
školy a my mladší jsme plnili jiný úkol.
Dostali jsme za úkol vytvořit si nějakého žrouta, který by ve třídě nebo na
chodbě požíral námi vyhozené odpadkyvíčka, plasty, papíry nebo hliník. Každý si
mohl vybrat a podle své fantazie vytvořit,
jakého žrouta chtěl. Já a moje kamarádka
jsme se rozhodly, že vyrobíme víčkožrouta
Vilíka. Připravily jsme si krabici od bot,
kterou jsme polepily bílými papíry, na víko jsme namalovaly oči a nos. Pusa byla
okraj víka, který jsme polepily červeným
papírem. Pod pusou jsme vystřihly otvor pro vhazování víček. Na celou krabici
jsme namalovaly barevná víčka a napsaly
nápis „víčkožrout“.

O velikonocích se mluví jako o svátcích jara.
To, že Vánoce slavíme díky narození Ježíška,
věděly v zimě všechny děti. Proč slavíme
Velikonoce, věděly jen některé. Proto jsme
ve škole četli různé příběhy z dětské Bible,
které se vztahují k ukřižování Krista.
Hodně mě překvapilo, kolik detailů si
děti ze čtení pamatovaly a jak pozorně příběhům naslouchaly.
Těsně po Velikonočních svátcích nás navštívil v naší třídě i pan farář, který si s námi o Velikonocích povídal.
Bylo to moc hezké, děkujeme.

Tereza Popová, 4. A

Mgr. Lenka Foučková
a děti 2.A

Poděkování
Děti a učitelky školní družiny děkují paní
Novákové a manželům Foltánovým za sponzorské dary, které jsme využili na vybavení a materiál na výtvarnou činnost v naší
družině.
Poděkování patří i některým rodičům,
kteří školní družině často pomáhají.
Petra Pokorná a Pavla Slavíčková
vychovatelky ŠD
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Tento projekt má dvě hlavní aktivity:
1) Na 1. stupni zavedeme ve druhém ročníku estetickou výchovu jako volitelný předmět. Žáci
si budou volit mezi hrou na flétnu, dramatickou
a výtvarnou výchovou. Zúčastní se mnoha zajímavých činností, výstav a různých vystoupení.
2) Na 2. stupni si tímto projektem dáváme za úkol pozvednout úroveň výuky cizích jazyků, včetně rozšíření
spektra nabídky volitelných a nepovinných i netradičních jazyků. V rámci projektu se promění prostředí výuky, získáme prostředky na vybavení jazykové
pracovny, ale promění se hlavně styl vyučování, kdy
do vzdělávacího programu budou zařazeny různé
projekty. Zde budou vedle výuky jazyků realizována
i průřezová témata. Žáci budou mít možnost zúčastnit
se výměnného zájezdu a dalších aktivit.
Rádi bychom se s vámi podělili o naše zkušenosti, a proto si vás dovolujeme pozvat na konferenci
k realizovanému projektu „Rozvíjíme školní vzdělávací program“. Tento projekt probíhá v rámci globálního grantu CZ. 1. 07/1.1.06 Zvyšování kvality
ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Program:
✓ zahájení konference, přivítání hostů
✓ vystoupení žáků polské a naší školy
- účastníků mezinárodní výměny v rámci projektu
✓ přestávka
✓ informace o projektu
✓ vystoupení p. Vlčkové, projektové manažerky– informace o tvorbě projektů
✓ zástupci odboru regionálního rozvoje, oddělení grantů KÚ Středočeského kraje
✓ představení klíčové aktivity estetická výchova
✓ představení klíčové aktivity inovativní postupy při výuce cizích jazyků
✓ vystoupení polských účastníků výměnné akce
✓ přestávka – občerstvení
✓ diskuze, výměna zkušeností
Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách
naší školy http://zsgenklapalka-etwinning.wz.cz/
nebo se přihlásit i elektronicky na adrese:
skola.klapalek@tiscali.cz
Mgr. Dagmar Knöpfelmacherová
ředitelka školy

Školy
ZŠ REVOLUČNÍ

základní umělecká škola
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Noc s pohádkou
Dne 27. 3. jsme se my, žáci 9. A a 9. B, set
kali s nejmladšími žáky na škole, abychom
uskutečnili další z našich společných projektů - ,,Noc s pohádkou‘‘.
Jakmile jsme se sešli, prvňáčci si začali
rozkládat své spacáky a karimatky. Shromáždili jsme se na chodbě a všichni jsme se
vydali do velké tělocvičny, kde byly připraveny všelijaké hry a soutěže. Sportovní zápolení nám vydrželo téměř do půl osmé.
Po tak vyčerpávající činnosti jsme se
všichni posilnili svačinkami, které nám
připravily maminky.
Poté se prvňáčci rozdělili do trojic a bylo
odstartováno noční dobrodružství. Škola byla
ponořena do tmy a prvňáčci měli pouze svoje
baterky, pomocí nichž se pohybovali po chodbách naší školy. Jejich úkolem bylo najít obrázky, jejichž pomocí posléze vyřešili tajenku.
Trojice, která splnila úkol, ještě musela
řešit pohádkový kvíz plný známých postaviček z pohádek a večerníčků.
Pak se naši malí svěřenci uložili ke spánku a my jsme se pustili do čtení pohádek
v domnění, že malé děti rychle usnou. To
jsme se ale přepočítali! Některé děti strašily
dlouho do noci, ale nakonec spali všichni.
Ráno. Dojedli jsme zásoby buchet a bábovek, které nám napekly maminky. Sbalili
jsme si naše mobilní postele a rozešli jsme
se domů dospat „proflámovanou“ noc.
Na závěr bychom chtěli poděkovat paní
učitelkám Robkové, Řádové a Novákové,
které pro nás tuto noc připravily.

2. kategorie: 4. – 5. třída
✓ 1. místo: Michaela Březinová 5.A
- La, la, laj
✓ 2. místo: Karolína Váňová 4.A
- The girl can rock
✓ 2. místo: Tereza Kasalická 4.A
- We where movie?
✓ 3. místo: Daniel Náhlovský 4.A
– Stín katedrál
3. kategorie: 6. - 9. třída
✓ 1. místo: Lenka Dudková 8.A
– Ó, řebíčku, zahradnický; Podvod
✓ 2. místo: Markéta Vránová 9.B
– Černé oči; Přátelství
4. kategorie: zpěv duo, trio (1. - 9. třída)
✓ 1. místo : Aneta Matějová + Anna Švábová 6.A – vlastní autorská píseň Osud
✓ 2. místo: Jan Suk + Vojtěch Novák 4.A
– Krtek
✓ 3. místo: Martin Prokopič + Zuzana
Marková + Kristýna Lužná 4.A – Pátá
Všem vítězům blahopřejeme!

Kateřina Šiková, žákyně 9. A

Mgr.Blanka Šebestová,
Mgr. Irena Himlová a paní učitelky z I. Stupně

Krajské kolo Zeměpisné
olympiády

Velikonoční pěvecká soutěž
„O VESELÚ NOTU“
Na škole proběhl již druhý ročník této soutěže, kde žáci soutěžili od 1. - 9. ročníku.
Z 55 mladých zpěváků byli oceněni pěknými věcnými cenami tito vítězové:
1. kategorie: 1. - 3. třída
✓ 1. místo: Adéla Kohoutová 1.B
- Jahodová
✓ 2. místo: Radovan Zajíc 2.A
- Dva roky prázdnin
✓ 3. místo: Vanessa Wagnerová z 1.A
- Statistika
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amila Kandlerová
ze třídy pana učitele Jindřicha Gombose získala v celostátním kole soutěže
MŠMT ve hře na
zobcovou flétnu druhé místo. Gratulujeme
k tomuto velkému úspěchu, neboť umístění
v celostátním kole mezi úzkou špičkou mladých muzikantů, navíc v té nejvyšší a nejtěžší kategorii, je velkým vyznamenáním
pro Kamilu i jejího pana učitele.
Z celostátní soutěže Jirkovské klávesy ve
hře na keyboard přivezl ocenění stříbrného
pásma Antonín Votava ze třídy paní učitelky Ludmily Kavanové. Též gratulujeme
k tomuto pěknému úspěchu. Oběma žákům
i jejich učitelům moc děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy.
V letošním školním roce slaví ZUŠ (dříve
LŠU) 60 let působení. Povídání o tom, jak
se škola měnila od založení po dnešní dny
je zpracované podle školní kroniky na našich webových stránkách www.zuskralupy.cz
Kromě nejdůležitější akce, což je na plakátku zmiňovaný společný koncert s KODK
připravujeme ještě následující:
Čtvrtek 4. 6. od 17. 00 hod.: Slavnostní podvečer literárně dramatického a tanečního
oboru ZUŠ, sál ZUŠ ve 2. patře OD Máj
27. 5. - 30. 9. 2009: ,,Kouzlo linie, tvaru,
barvy a materiálu.“ Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Kralupy nad Vltavou, OD
Máj (ve vitrínách u schodiště v 1. patře).
Kromě toho jste všichni srdečně zváni i na
Slavnostní koncerty absolventů do Městského
muzea v Kralupech nad Vltavou, které plánujeme na 26. 5. a 2. 6. vždy od 17 hodin.
Více o našich akcích opět na:
www.zuskralupy.cz

V úterý 14. dubna se v Benešově u Prahy
konalo krajské kolo zeměpisné olympiády.
Tři žáci z naší školy v tomto kole reprezentovali okres Mělník. Samuel Špaček 6. A, který byl v okresním kole v kategorii
A na 1. místě a Martin Pražienka - 6. A,
který postoupil do tohoto kola v kategorii A
z 2. místa, dále nás zastupoval Adam Brindzej - 8. B v kategorii C, který byl v okresním
kole na 2. místě.
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA: Samuel
Špaček - kategorie A - 3. místo, Martin Pražienka - kategorie A - 20. místo, Adam Brindzej - kategorie C - 16. místo.
Samuelovi, Martinovi i Adamovi gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci nejen naší školy, ale celého okresu
Mělník.
			

Mgr. Simona Gruberová
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ZŠ komenského

Mistrovství České republiky škol
Ve dnech 23. - 25. března 2009 se
uskutečnilo v Malenovicích nedaleko
Frýdlantu nad Ostravicí v Beskydech
MČR školních šachových družstev,
kategorie 1. - 5. třída.

N

a tuto šachovou akci se předchozími
skvělými výkony v podzimních kolech (suverénní vítězství v okresním a krajském kole) kvalifikovali
i naši žáci.
Hotel Petr Bezruč v Malenovicích,
který ležel ještě pod téměř metrovou
vrstvou sněhu a ze kterého byl nádherný výhled na nedaleký nejvyšší
vrchol Beskyd – Lysou horu, se stal
na 2 dny domovem mým a mých
pěti svěřenců.
Tentokrát jsme již měli mnohem
lepší a zkušenější soupeře než v lokálních kolech. Chlapci z 26 škol
z mnoha míst české republiky byli
vesměs již zkušení borci, kteří často
sbírají medaile i na celorepubliko-

vých soutěžích jednotlivců mládežnických
kategorií a musím přiznat, že s těmi nejlepšími by měli problémy (jak jsem pozoroval
jejich hru) i mnozí dospělí šachisté.
Kluci naší školy však statečně bojovali
a podařilo se jim první ze dvou hracích
dnů 2x remizovat 2:2 (Humpolec a Uničov)
a 2x dokonce vyhrát 3:1 (Sokolov a Most)

a tím se po prvním hracím dnu dostali na
3. místo!
Druhý den se tak velký úspěch již nekonal, ale přesto po prohrách s Frýdlantem
0,5:3,5, s Pardubicemi 1,5:2,5 a po vítězství
nad Uherským Hradištěm 3:1 obsadili konečné 6. místo, což je myslím jeden z největších sportovních úspěchů žáků naší školy v celé její historii.
O tento výborný výsledek se zasloužili žáci 5. tříd - Lukáš Simon,
Petr Vondra a Jan Kotrč, dále Filip
Vodička ze 4. třídy a Tomáš Gruber
ze 3. třídy.
Konečné pořadí:
1. Frýdlant...........................................21,5
2. Uherské Hradiště.............................21,5
3. Uničov................................................18
4. Most...................................................16
5. Jihlava................................................16
6. Kralupy...............................................15
7. Frýdek-Místek.....................................15
…
(celkem 26 škol)
Mgr. Miloš Gruber

Školní akademie ZŠ Komenského
P

o úspěšném loňském projektu, kdy druhý stupeň vycestoval do Afriky, se letos
celá škola vypravila do Asie. Žáci k přípravě projektu přistoupili zodpovědně, věnovali tomu mnoho času i úsilí. Příjemným
překvapením pro ostatní spolužáky i učitele
byla únorová prezentace v kině Vltava. Byla
by škoda, kdyby práci žáků nemohli vidět
také rodiče, a proto vedení školy rozhodlo
předvést některé výstupy na školní akademii, která se uskutečnila 1. dubna v sále
kulturního domu. Mladší žáci přítomné na
úvod provedli všemi státy Asie, předvedli
několik pozdravů v různých jazycích, připravili si pásmo písniček a říkanek. Přítomní shlédli i scénku, ve které byla unesena
princezna. Starší
žáci si připravili
ukázku břišních
tanců, předvedli
rituál přípravy čaje, uvařili typické
čínské jídlo kungpao, představili některá asijská bojová umění, vydali
se na poznávací
výlet do Himalájí.
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V rámci školní akademie byla také velikonoční výstava prací, kterými se žáci připravovali na příchod velikonočních svátků
v hodinách pracovních činností a výtvarné výchovy. Každá třída připravila alespoň
jeden výrobek. Převažovaly originálním
způsobem připravené dekorace z vajíček
vyfouklých, papírových či zhotovených
škrobovou technikou. Nechyběly také všem
dobře známé symboly Velikonoc – zajíčci,
kuřátka i ovečky. Vše vhodně doplňovaly barvy jara, pečený beránek a věnečky
z proutí. Již před touto akcí i během ní
mohli nejen žáci, ale i rodiče či prarodiče
vybírat z jejich pohledu nejhezčí velikonoční výrobek. Na 1. stupni zvítězila třída 4.A
a na 2. stupni
třída 7.A.
Ti, co se
školní akademie zúčastnili,
nešetřili chválou na adresu dětí, ti, co
přijít nemohli,
si mohou alespoň prohlédnout fotogra-

fie či video na webových stránkách školy:
www.zskomenda.cz
Mgr. Markéta Pražáková

zš nelahozeves
Poděkování
Děkujeme zaměstnancům Muzea Kralupy nad Vltavou
a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě pořadu
„Putování za klubíčkem a Velikonocemi“. Tyto velikonoční dílny nás velmi zaujaly a potěšily. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavých informací o zpracování vlny a dalších materiálů a sami jsme si vyrobili i drobné dárečky
pro sebe a své blízké. Byl to velmi příjemný den.
Žáci a učitelé Základní školy Nelahozeves

Školy
INZERCE

dvořákovo gymnázium

Výměnný pobyt
v Holandsku

Slyšeli jste někdy o eTwinningu? Pokud ne, nyní pozorně
čtěte. Dne 15. 3. 2009 večer odjela skupina českých studentů
z Dvořákova gymnázia z pražské Florence do Maastrichtu
v Holandsku. Holandští studenti byli už od začátku velmi
přátelští a pohostinní. Holanďané pro nás připravili bohatý
program a my se vám ho teď pokusíme přiblížit.

H

ned po příjezdu jsme posnídali s holandskými studenty a profesory a proběhlo stručné seznámení v jejich škole. Poté
jsme se všichni rozjeli do rodin
„našich“ holandských studentů.
Odpoledne, po osobním čase
v rodinách, jsme se vydali na
prohlídku centra Maastrichtu.
Druhý den jsme nejprve měli
hodinu matematiky a výtvarné
nebo dramatické výchovy. Po
svačině jsme došli do blízkého
Afrického muzea, kde jsme se
naučili hrát na africké bubny
a také jsme dali prostor své fantazii v podobě různých výrobků
z nepotřebných materiálů. Večer
nás skupina holandských studentů vzala do blízkého bazénu.
Třetí den nás čekalo putování po
Amsterdamu. Výlet začal vyhlídkovou plavbou po místní řece,
pokračoval Rijskmuzeem, kde
jsme mohli vidět obrazy předních holandských umělců. Dále
jsme se prošli „nejdražší uličkou“ a poté jsme měli rozchod
končící zajímavou návštěvou
McDonaldu, kde se rozpoutal
konflikt fanoušků fotbalového
klubu Ajaxu. Díky včasnému zásahu policie se nestalo nic vážného. Poslední společný den
s Holanďany jsme prožili zajíma-
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vou hodinu holandštiny a poté
jsme si, již bez našich partnerů,
jeli prohlédnout hřbitov 8.000
amerických vojáků Margraten
Cemetery. A následně jsme jeli na návštěvu do německých
Cách (Aachen). V Cáchách jsme
se podívali po památkách a měli
jsme rozchod. Po skončení rozchodu jsme odjeli zpátky do školy, kde jsme zhodnotili náš výlet,
a poté jsme se všichni báječně
najedli a pobavili na závěrečné večeři. Rozjeli jsme se každý
do svých domovů a zabalili si
a naposledy jsme posnídali s našimi rodinami. Příští den jsme
se všichni sešli na nádraží. Loučení bylo smutné, ukáplo i pár
slziček, avšak všichni byli plni
naděje, že výlet do Čech bude
stejná zábava. Z nádraží jsme
jeli přímo do Bruselu, kde jsme
se snažili podívat na Entropu,
ale bylo už po návštěvních hodinách. Také jsme se rozhlédli
po areálu Evropského parlamentu a poté jsme šli na náměstí
Grand Place, kde jsme se podívali na čůrajícího chlapečka. Po
rozchodu jsme se šli podívat i na
čůrající holčičku. Poté jsme si šli
vyzvednout naše zavadla a jeli
autobusem domů.
Vajnerová, Nosková 3.G

Pro naše koupelnové
a kuchyňské studio hledáme
pani na úklid 2x4hod. týdně.
Odměna cca 2500Kč/ měsíčně.
V případě zájmu kontaktujte p. Kejmara 603 531 842
nebo info na adrese Přemyslova 521, Kralupy
Nabízíme na prodej 3 nové byty 2 x byt 2+kk a 1x 3+kk

do osobního vlastnictví v novostavbě domu v Kralupech nad Vltavou.
K nastěhování červenec 2009. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj
+ kuchyňský kout, kouplena, samostatné WC, chodba, pokoj /u bytu 3+kk
2 pokoje/,úložný
prostor (místnost).
V ceně dokončený byt
včetně podlahových
krytin, (plovoucí
podlaha, dlažba,
koberec),vnitřních
dveří, obkladů, sanity,
plynové topení (kotel).

Kontakt:
602 271 672

DŘEVOSTAVBY
ZAHRADNÍ DOMKY
ALTÁNY, PERGOLY
PLOTOVÁ PRKNA

slevy 10% (DO 30.5.)
www.delta-luzec.cz

LUKÁŠ NOVÁK – TRUSAK,
ROUDNICE NAD LABEM, KANCELÁŘ KRALUPY
TEL./FAX : 315 691 126, MT: 602 688 117, kpbc@seznam.cz
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Galavečer sportovec roku –
Basketbal ve třech kategoriích
Na 1. galavečeru Sportovce Kralup byl
nominován BK Kralupy nad Vltavou

C

elkem ve třech kategoriích. Nakonec
ženy získaly krásné 1. místo (kategorie kolektiv 16-51 let), starší minižákyně
výborné 2. místo (kategorie do 15 let)
a ještě členka družstva starší minižákyně
obsadila pěkné 5. místo v jednotlivcích
do 15 let. Byl tak oceněn úspěch žen 3. místo v 1. lize, úspěch starších minižákyň - 2. místo na Festivalu ČR,

postup do žákovské ligy mezi 8 nejlepších družstev Čech, 3. místo v náročném mezinárodním turnaji v Belgii,
a individuální úspěch Magdy Šlehoferové, která byla na Festivalu nejlepší
střelkyní, a dále i v sezóně je nejlepší střelkyní celé ligy České republiky.
Takovou třešničkou na dortu pro klub
bylo vyhlášení trenérky mladších žákyň
- Martiny Moravcové, dříve Liptákové
do Síně sportovní slávy Města Kralup
nad Vltavou. Basketbal se tak při vy-

hlašování zařadil mezi nejúspěšnější
sportovní odvětví v Kralupech, což je
pro klub jednak velké ocenění a dále
i značnou motivací do další práce při
vyhlašování Sportovce roku 2009.
Na závěr je nutno říci, že galavečer
se velmi povedl, i když byl uskutečněn
vůbec poprvé, nelze mu nic vytknout,
moderátoři i sám předseda sportovní
komise Jan Špaček byli super.
Za BK Kralupy Junior
JUDr. Šlehoferová

INZERCE

PRODEJ
ZA 1/2 CENY
DRAŽBA 25.6.2009 v Litoměřicích
RD v Hostíně u Kralup n./V.
Nejnižší podání: 850.000,- Kč
Tržní odhad: 1.600.000,- Kč
Min.příhoz: 20.000,- Kč
KP – real CZ Litoměřice
www.kp-real.cz, 777 269 906

==ÚKLIDOVÝ SERVIS==
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
Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

Studio Něha
V Luhu 1171, Kralupy nad Vltavou
Poradenství ✲ Esoterika ✲ Kranio ✲ Meditace
✲ Energetické obrázky
tel. 737 531 242 www.nezneleceni.cz
Po telefonické domluvě je možno i v sobotu.
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Sportovec Kralup nad Vltavou 2008
V

pátek 17. dubna 2009 proběhl v kulturním a společenském domě Vltava
první Galavečer kralupského sportu. Sedm
cen bylo připraveno pro vítěze jednotlivých kategorií. Pět bylo v rukou dvacetičlenné poroty, která tajným hlasováním
určila pořadí, o jedné ceně rozhodovala
sama kralupská veřejnost formou hlasování anketními lístky. Udělení posledního
ocenění bylo plně v kompetenci starosty
města Petra Holečka, který vybral držitele svého poháru ze všech nominovaných
sportovců. Otevřena byla za zvuků fanfár
z Libuše Síň slávy kralupského sportu.
Hlavní scénu kralupského kulturního stánku ovládlo obří promítací plátno se zadní
projekcí, světelný park vystavěný domácí
prověřenou agenturou Rockweb i červený
koberec z nelahozevského zámku, který
byl nezbytnou dekorací pro nástup vítězů.
Skvělí moderátoři Aleš Švarc z rádia Relax
a Hanka Bozděchová, známá jako redaktorka Kralupského televizního zpravodaje,
se spolu s návštěvníky sportovně-společenské akce podíleli na vytvoření atmosféry.

Ohlasy od zúčastněných jsou zatím velmi pozitivní, takže je hodně nadějné, že
se v roce 2010 dočkáme pokračování této „společensko-sportovní estrády.“ Záměr
pořadatelů přiblížit si úspěchy různých
oddílů a společně propagovat sport jako
alternativu volnočasové aktivy a připomenout postupně sportovce, kteří proslavili
naše město, byl naplněn.

Matula, Šupolík (kanoistika), 2. družstvo starších minižákyň BK Kralupy junior (basketbal),
3. osmá třída HK Kralupy (lední hokej). Kolektiv nad 16 let: 1. ženy „A“ BK Kralupy junior
(basketbal), 2. OUTDOOR TEAM (turistický
závod), 3. junioři HK Kralupy (lední hokej). Pohár starosty: Lukáš Kolc (jízda na bruslích
v ledovém korytě), Cena kralupské veřejnosti: Blanka Rosáková (turistický závod)

Jindřich Kohm

UDÉLENÉ CENY A POŘADÍ
V JEDNOTLIVÝCH ANKETÁCH
Jednotlivci do 15 let včetně: 1. Roman Matula (kanoistika), 2. Daniel Štrop (judo), 3. Nikola Kohoutová (tenis), 4. Blanka Rosáková
(turistický závod), 5. Magda Šlehoferová (basketbal), Jednotlivci od 16 do 50 let: 1. Jan
Střeska (hokejbal), 2. Michal Pešek (kanoistika), 3. Lukáš Kolc (jízda na bruslích v ledovém
korytě), 4.Vladimír Vymětalík (futsal), 5. Ivan
Souček (racketlon), Jednotlivci nad 51 let:
1. Eliška Krejčová (stolní tenis), 2. Václav
Tomšík (vzpírání), 3. Stanislav Myšík (judo).
Kolektiv do 15 let včetně: 1. Koblencová,

NOMINAČNÍ TELEVIZNÍ MEDAILÓNKY
SPORTOVCŮ NA INTERNETU
VIDEOSTUDIO KRÁTKÝ vyrobilo všem nominovaným sportovcům televizní medailónky
o délce cca 2-3 minuty, které byly odvysílány
v rámci programu sportovního Galavečera. Medailónky máte možnost zhlédnout na
oficiálních internetových stránkách města
www.mestokralupy.cz v sekci TV KRALUPY a pod odkazem SPORTOVEC KRALUP
N.VLT. 2008 - tv medailónky.
Celá adresa:
http://www.mestokralupy.cz/Mesto/TV-Kralupy/Default.aspx?CategoryId=13

Foto zleva: (kategorie nejlepší
kolektiv do 15 let včetně): Vítězové
Matula, Koblencová, Šupolík
(kanoistika), Šlehoferová za druhé
Starší minižákyně BK Kralupy
(basketbal) a Vrchota za třetí tým
HK Kralupy 8.třída (hokej).

Ocenění sportovci, kteří byli uvedeni do kralupské sportovní
síně slávy. Jsou mezi nimi Eliška Krejčová (stolní tenistka) – na
fotografii 4. zleva, Václav Tomšík (vzpěrač) – na fotografii 2. zleva,
Pavel Petřikov (judista) – 3. zleva, Martina Moravcová – dříve
Liptáková (basketbalistka) – 5. zleva, Luboš Šuda (kickbox)
– na vyhlášení se nemohl dostavit kvůli soutěži a Václav Syrový
(vzpěrač) – na vyhlášení se nemohl dostavit pro svůj zdravotní stav.
Dále na fotografii 1. zleva předseda sportovní komise Jan Špaček
a poslední zleva starosta města Petr Holeček.
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Kralupský volejbal před koncem sezony
Kralupský dívčí volejbal již řadu
let úspěšně reprezentuje město
v krajských a celostátních soutěžích
a v neposlední řadě i na turnajích
doma i v zahraničí.

K

oncem března 2009 skončila soutěž pro
ligové juniorky. V první části (hrálo se
od října do prosince 2008) skončily na druhém místě ve skupině „B“. Nestačily jen na
pozdější vítězky ligy - Tatran Střešovice,
jednou pak ještě zaváhaly s Orionem Praha. Ve druhé části (od ledna 2009) hrály
o umístění ve skupině „K“. I zde si počínaly
velice zdatně. Tabulku vedly po celý zbytek
soutěže, z 24 zápasů mají 20 vítězství. V celorepublikovém účtování skončily kolem
desátého místa. Je třeba ocenit, že dokázaly
vyhrávat nad soupeřkami z volejbalových
bašt – Libercem, Jabloncem, Ústím nad La-

bem a dalšími. Nezbývá, než děvčatům pogratulovat a popřát mnoho zdaru v dalších,
nejen volejbalových, činnostech. Čekají je
turnaje v Komárně a Kralupech, některé
k tomu ještě maturity a přijímací zkoušky
na vysoké školy. Držíme palce.
Starší žákyně dohrály na výbornou Krajský přebor. Staly se vítězkami Kraje, když
dokázaly v závěrečném kole porazit největší
rivalky – dívky z Příbrami. Postoupily na
kvalifikaci Přeboru republiky, kterou absolvovaly ve druhé polovině dubna. Vzhledem
k výrobní lhůtě Zpravodaje nebylo možné
zařadit aktuální výsledky.
Mladší žákyně po skončení zimní části
vedou průběžnou tabulku Krajského přeboru. Pokračují v květnu a budou obhajovat
loňské celkově první místo.
Soutěž skončila i ženám a mužům. Obě
družstva hrají Krajský přebor. Ženy obsadily
třetí místo, muži dohráli na pátém místě.

Nejbližší domácí akce je turnaj finálové
skupiny mladších žákyň 2. května 2009.
Bude se hrát na Sokolišti, při nepřízni
počasí v tělocvičnách ZŠ Generála Klapálka.
V rámci Dnů Kralup proběhne 6. června 2009 již 17. ročník „Memoriálu Simony
Machanové“. Pořádají juniorky a pozvány
jsou vybrané ligové týmy z Čech, tradičně
se zúčastní slovenské Komárno a věříme, že
opět přivítáme i volejbalistky z německého
Hennigsdorfu.
PS
Aktuální informace:
ženy: www.vkkralupy.wz.cz/web
juniorky: www.kralupskevolejbalistky.org
žákyně:
http://web.telecom.cz/volejbalkralupy
přípravka:
http://www.webareal.cz/volejbalkralupy

Jarní výsledky kralupských sjezdařů
I v měsících březnu a dubnu
se kralupští sjezdoví lyžaři,
členové Ski klubu Kralupy,
zúčastnili mnoha závodů.

P

ro družstvo předžáků byla
vyvrcholením letošní zimy
účast na závodech v Jablonci nad
Jizerou. Na start závodů se postavilo celkem 8 dětí z kralupského
Ski klubu ve věku 5 – 11 let.
Na extrémně dlouhé a náročné
sjezdovce Kamenec obsadili v kategoriích přípravek druhá místa Michaela Šindelářová a Karel
Richter (oba 7 let). Třetí místo
v kategorii předžáků obsadil Tomáš Dub (10 let). Nezbývá než
doufat, že se děti (i jejich rodiče)
budou chtít tomuto po více stránkách náročnému sportu věnovat
i v dalších letech. Je předpoklad,
že početné družstvo kralupských
předžáků může navázat na minulé i současné úspěchy starších
kolegů.
V žákovské kategorii si i nadále udržel výbornou formu Martin Štěpán (13 let). Na mezinárodních žákovských závodech
v chorvatském Záhřebu, kterých
se Martin zúčastnil jako člen české reprezentace na přelomu úno-

30

ra a března, obsadil z více než
40-ti účastníků z různých zemí
18. místo ve slalomu a 22. místo
v obřím slalomu. Slušná umístění
jsou o to cennější, jelikož se závody konaly na sjezdovkách Světového poháru a stavitelem tratí
byl Ante Kostelnič, trenér a otec
Janici Kosteličové, několikanásobné olympijské vítězky. V půlce března pak proběhlo v Peci
pod Sněžkou žákovské mistrovství České republiky. Zde Martin
obsadil 7. místo v obřím slalomu
a 9. místo v super-G, přičemž ho
od 6. místa dělilo pouhých 9 setin
sekundy. Sezonu Martin zakončil čtvrtým místem ve finálovém
závodu VIST cupu, který proběhl začátkem dubna na sjezdovce
Stoh ve Špindlerově Mlýně. Další
člen žákovského družstva Jirka
Rambousek se zaskvěl druhým
místem na krajském přeboru ve
slalomu, který se konal koncem
března na Horních Mísečkách.
Družstvo juniorů a dospělých
i na dále objíždělo mezinárodní FIS závody v České republice
a zahraničí na nichž si postupně zlepšovalo své FIS body. Své
postavení na světovém žebříčku
sjezdových lyžařů si tak zlepšili
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junioři Michaela Franková a Matěj Jirka a v seniorské kategorii
i Michal Topinka. Poslední týden
v březnu toto družstvo zúčastnilo
mistrovství České republiky ve
Špindlerově Mlýně, kde poměřilo
své síly s našimi nejlepšími sjezdaři, např. Kryštofem Krýzlem,
Filipem Trejbalem. Nejlepších
výsledků však dosáhli na dobře
obsazených mezinárodních závo-

Martin Štěpán
před startem
obřího slalomu
v Záhřebu

dech, které se konaly na Pradědu první týden v dubnu. Michal
Topinka zde obsadil 11. místo ze
109 startujících mužů a Michaela
Franková dokonce 6. místo ze 44
startujících žen. Matěj Jirka pak
svých nejlepších výsledků dosáhl
v půlce dubna na závodech v italském Lizolla.
Martin Štěpán
SKI klub Kralupy

Sport

Do Okoře bez oře
V sobotu 4. dubna 2009 se
uskutečnil již 38. ročník
populárního turistického
pochodu Do Okoře bez oře.

P

očasí podpořilo dlouhodobou snahu pořadatelů,
a tak jeden z důležitých faktorů
úspěšnosti akce byl naplněn.
Od ranních hodin proudili
účastníci pod hrad Okoř, kde
byl připraven cíl akce, hry a soutěže pro nejmenší, občerstvení,
kolotoče, houpačky.
Účastníci dostávali
v cíli diplom, placku akce a propagační materiály.
Fungovala autobusová doprava na
vlaky do Zákolan,
kde byl hlavním lákadlem historický
motorák „Hurvínek“ pendlující od
rána do večera na
trati Kralupy – Zákolany a částečně
i do Noutonic.

Čtyřicet pět pořadatelů z KČT
Kralupy a TOM 3511 Vltavský
paprsek mělo celou dobu skutečně napilno.
Oficiálně se registrovalo 1930
účastníků – ze startu v Kralupech, Zákolanech a Noutonicích. Řada účastníků vyrazila
i z jiných míst a přihlásila se
k pochodu v cíli akce. Jednalo
se o druhou největší účast, pouze v roce 1981 vyrazilo ještě
o 25 účastníků více.

Pozvánka

Zajímáte se o vodní sporty?
Oddíl kanoistiky pořádá

9. – 10. 5. 2009 od 9 hodin
Veltruské slalomy – 28. ročník

a 30. – 31. 5. 2009

KZ

se
Přijďteat!
podív

3. a 4. Národní kvalifikační závod
na umělé slalomové dráze ve Veltrusech.

Máslovické Skotačení
Sobota 6. června 2008
na návsi v Máslovicích 13 – 18 hodin
Program:
✓ dudáci na skotské dudy a bubny The Rebel Pipers
✓ taneční skupina Caledonian Club
ukázky, výuka a společné tančení skotských tanců
✓ hudební skupina HRADNÍ DUO
✓ tvořivá dílna na výrobu jednoduchých hudebních nástrojů
✓ soutěž v hodu kládou a o skotského siláka
✓ občerstvení, skotská whisky – široký výběr
✓ veselé čaje pro skotačící od čajovníka Huberta
✓ pečení skotského chlebíčku
Bližší informace na www.maslovice.cz nebo na tel: 603 431148
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Turistický závod – Mistrovství Středočeského kraje
V

sobotu 28. března 2009
se uskutečnil v Kralupech
nad Vltavou Turistický závod,
který byl jednak Mistrovstvím
Středočeského kraje a závodem
krajského poháru, ale zároveň
i závodem pro veřejnost. Jde
o outdorový sport zaměřený na
běh s orientačními prvky a základními turistickými dovednostmi (orientace mapy, azimutové úseky, odhad vzdálenosti,
hod na cíl, poznávání stromů
a keřů, turistické značky,…)
Na závod se sjelo 12 oddílů, což
obnášelo 149 závodníků. Též tu
bylo na 20 vedoucích a okolo
zabezpečení závodu a na kontrolách se pohybovalo 25 lidí.
Právě proběhlý závod byl
malou generálkou na vrchol sezony, který bude právě v Kralupech nad Vltavou ve dnech
19. – 21. června, sejdou se zde
nejlepší závodníci na Mistrovství České republiky.

Z domácího TOM-KČT Kralupy nad Vltavou si 1. místo,
zlatou medaili a mistrovský titul domů odnesli:
Nejmladší žákyně:

Petra Nová
Nejmladší žáci:

Vojtěch Pröschl
Mladší žáci:

Ondřej Elgr
Starší žákyně:

Lucie Nová
Mladší dorostenky:

Blanka Rosáková
Starší dorostenky:

Adéla Veselská
Starší dorostenci:

Jan Kareš
Muži A: 
Vít Procházka
Ženy B: 
Iveta Matějková
Muži B: 
Zdeněk Vejrosta
Jak je z výsledků patrné, nejlepším oddílem se stal TOMKČT Kralupy nad Vltavou.

INZERCE

P R A C O V N Í P Ř Í L E Ž I T O S T
Společnost Salesianer Miettex ČR spol. s r.o. se sídlem .
v Kralupech nad Vltavou, působící v oblasti servisního
pronájmu prádla a textilií

hledá kandidáty/ky na pozici:

Pracovník oddělení
fakturace
Požadujeme:
✗ uživatelské schopnosti práce na PC (Word, Excel, internet)
✗ minimálně základní přehled o účetnictví
✗ ochotu učit se novým věcem
✗ znalost německého jazyka na konverzační úrovni je výhodou
Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
✗ vystavování faktur v daném systému a s tím spojené úkony
✗ zadávání zakázek do systému
✗ komunikace s klienty
✗ evidence všech výjimečných případů (splatnosti faktur,.
bonusy, ...)
Nabízíme:
✗ zajímavou práci v perspektivní firmě
✗ zaškolení
✗ finanční ohodnocení odpovídající dané pozici
Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na adresu:
SALESIANER MIETTEX ČR, Lobeček 1160
278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 724 221
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Zprávy z roje světlušek
L

oni v září se v našem roji
světlušek, což je společnost
děvčat od 6 do 11 let, objevila
šestka vlčat. Došlo k tomu po
pečlivé úvaze, kdy kluci vyrostli
z řad Benjamínků. Roj světlušek
se tedy rázem změnil na koedukovaný oddíl světlušek a vlčat.
Děti si vybraly název Dráčata
a vymyslely pokřiky, z těch potom vybraly jeden, který přijaly za svůj: ,,Dráčata jsme, zuby
máme, vždy se hodně nalítáme.
Dokud budem ohněm plát, chceme lidem pomáhat.“
Od září tedy pracují v našem oddíle 4 šestky (skupiny)
a to Orli, Žlůny, Straky a Sojky.
Společně na schůzkách, které se
konají každé pondělí od 16.30
do 18 hodin na skautském domě
Bára, se učí pracovat ve skupině, hrají hry, zajímají se o přírodu a tábornické dovednosti.
Pravidelně pořádá náš oddíl
2x do měsíce výpravy.
V březnu jsme navštívili kralupské muzeum a jeho výstavu
Řemesla našich předků aneb

putování za klubíčkem a velikonocemi. Zde jsme na výtvarných dílnách strávili 4 hodiny
usilovné nadšené práce a to
tkaním a filcováním. Chceme
poděkovat pracovnicím muzea,
že se nám tak pečlivě věnovaly
a nezalekly se ani naší horlivosti a počtu.
Naše zatím poslední výprava
byla do Šestajovické svíčkárny.
Zde si děti prohlédly výrobu
svíček a samy si svíčky zkusily nabarvit ponořováním svíčky do vosků jiných barev. Venku si potom prohlédly zvířecí
farmu.

Co nás ještě čeká?
V květnu výprava s vařením
a poslední tajná výprava. V červenci se pak náš oddíl chystá na
tábor do Lužických hor. Tam budeme moci využít všechny znalosti a dovednosti, které jsme se
přes rok naučili a hlavně užít si
společně strávený čas.
Více o kralupských skautech
najdete na www.strelka.cz

Inzerce

KZ

Pro Vaše balkóny a záhony nabízíme :
✓ muškáty, petunie, verbeny, begónie, impatiens, bacopu,
   fuchsie, milion bells, surfínie, diascie,
✓ široký sortiment záhonových letniček
✓ sadbu zeleniny
✓ sadbu jahod - stáleplodící, .
převislé, klasické
✓ sazenice chryzantém k řezu
✓ vinnou révu, kiwi, borůvky .
kanadské i kamčatské
✓ růže od firmy KORDES
Otevřeno :
✓ trvalky, okrasné keře, stromy, osivo
po-pá
8.00 - 17.30
✓ substráty, mulčovací kůra, hnojiva, .
so
8.00 - 16.00
postřiky, textílie aj.
ne
9.00 ✓ rostliny do jezírek, lekníny
v květnu do 17.00
ve svátky 1.5. a 8.5.
otevřeno 8.30 - 17.00

BORNÉ
D
O
O
R
P
SI
PŘIJĎTE
ADNIC.
R
H
A
Z
ŠICH
RADY NA
www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

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

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

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

Tel: 603 246 037

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění) i dopravně psychologické vyšetření řidičů
objednávky na telefonu: 773 533 777, 603 538 419

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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Inzerce
DRAŽBA PROSTORNÉHO BYTU
V CENTRU LIBČIC NAD VLTAVOU

Předmětem dražby dobrovolné je bytová jednotka 3+1 s balkonem
a sklepem se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu
a pozemku o velikosti 10701/129381. Bytová jednotka s vlastním vchodem
je umístěna v 1. NP v bytovém domě č.p. 491 v Letkách, městské části města
Libčice nad Vltavou, v ulici Letecká. Celková výměra bytu je 85,41 m2 +
balkon (5m2) a sklep (21,60 m2).
Prohlídky: 20. 5. 2009 ve 13.30 hod. a 27. 5. 2009 ve 13.30 hod.
Termín dražby: 4. 6. 2009 v 11.00 hod.
Odhad předmětu dražby: 1,693.560,- Kč
Nejnižší podání: 990.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Více informací rádi poskytneme: RAK CZ a.s., Havelská 500/25, Praha 1
tel. 226 006 201,724 121 285, fax 224 810 029
www.rak.cz, e-mail: info@rak.cz, poschlova@rak.cz

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620

ZBAVTE SE STAROSTÍ!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?
ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku
na zpracování vašeho účetnictví.
Tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát.
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Inzerce
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Soukromá inzerce
➥ Prodám štěňata labradorského
retrívra bez PP, čtyři černá a čtyři
smetanová, budou očkovaná a odčervená, odběr květen-červen.
Cena 3.000,- Kč
Tel.: 777 046 011
➥ Prodám řadový rodinný dům
4 + 1 v Kralupech – Minice, celý
podsklepený, garáž, terasa, zahrada, krytý bazén, krásné místo.
Cena: 4,800.000 Kč.
Tel: 777 021 958
➥ Prodám byt 2 + kk na Cukrovaru. Cena 1,250.000 Kč.
Tel: 777 622 995
➥ Prodám dětskou postýlku na
kolečkách vč. matrace. Dále prodám pro zahrádkáře kovo. nádrž
na vodu (600 litrů).
Tel: 602 949 808 od 16 do 19 hodin
➥ Pronajmu garáž na Kochmance.
Tel: 728 044 208

  ➥ Pronajmu garáž v Kralupech
„Na Žebrech“
Tel: 721 861 500
➥ Pronajmu byt 2 + 1, Hůrka.
Volný ihned. 9000 Kč + 2000 Kč
energie.
Tel: 603 762 290
➥ Nabízím pronájem vilky na nábřeží v Lobečku – se samostatnými dvěma byty s vlastními vchody.
Přízemí 1 + 1, velká nová koupelna, nová kuchyně s vchodem
na zahrádku s bazénem. V patře
1+3 s balkonem s výhledem na
řeku. Garážové stání v objektu +
1 garáž.
Tel: 602 615 223 nebo 315 742 136
➥ Chcete si zlepšit známku na
vysvědčení? Máte šanci! Doučím
anglicky žáka základní školy v Kralupech n. Vlt. a přilehlém okolí.
Tel: 721 290 232,
e-mail: k.vyvadilova@seznam.cz

KUPÓN PRO SOUKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI

AUTOŠKOLA

Ingrid Zajíčková
Výcvik na skupinu B – osobní automobil
Cena: 9.500 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po Praze, parkování, tankování.
Pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.
Praktický výcvik je prováděn na vozech Škoda Octavia a Škoda Roomster 1,4.
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: 777 201 088, fax 315 742 020
Sídlo: Mostní 747 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou
Úřední den: pondělí 17.00 - 19.00, středa 15 – 17 hodin

Více informací na www.autoskolazajickova.cz
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Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)
Datum:.....................................................
Jméno a příjmení:........................................................................................... Telefon:.....................................................
Adresa:............................................................................................................. Podpis:......................................................

PURTEX s.r.o.,
český výrobce matrací, Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy,

přijme:
✘ pracovníka na obsluhu textilního prošívacího NC stroje
Mammut.
Pracoviště Klecany, Parkerova 617.
Nabízíme: nástupní plat 25.000,-Kč + prémie, obědy, .
25 dní dovolená.
Informace u p.Kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823,
e-mail: korinek@purtex.cz
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GE Money Bank, a. s.
Nerudova 1094, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 728 010

