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Odpady ve městě  str. 8
Kam s Vaším odpadem a jak ho 

správně roztřídit? Uvádíme praktické 
rady, jak naložit s odpady, které 

vznikají doma, na zahrádce i na chatě.

Koncert  str.17
Taneční a pohybové studio Zuzany 
Štarkové pro Vás jako každoročně 
připravilo neopakovatelný zážitek 

na již 10. tanečním koncertě. 

Přehled ZÚ DDM  str. 24 
Podrobný rozpis zájmových  

útvarů pro školní rok 2009/2010 
v Domě dětí a mládeže.  

Vyberte si již dnes.
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Po zimě dlouhé přišlo krátké jaro a léto naskočilo 
tak nějak okamžitě.  Na své si přicházejí turisté  
i cyklisté, vyráží se na výlety i krátké procházky.  
Po městě i blízkém okolí. 

Bohužel cesty, po nichž se 
ubíráme, se musí také opravo-
vat. O některé komunikace se 
stará město. Těch je nejvíce,  
v rozpočtu na ně máme málo 
peněz, a tak je spíše záplatuje-
me a čas od času provedeme 
generálku. Ale jde to,  
v Kralupech máme už jen mizi-
vé procento tzv.“ bosých cest“.

Některé cesty patří sou-
kromníkům, například stavitelům nových zástaveb 
a čtvrtí rodinných domků. Ti by měli kupujícím 
pozemků zaručit běžný přístup k nemovitosti  
a stavbě, či opravu cesty, podle vzájemné smlouvy. 

Nejdůležitější komunikace – průjezdné městem 
a zvané také „páteřní“ - patří našemu kraji  
a spravuje je Správa a údržba silnic. Ta zajišťuje 
financování a hlavně i organizaci rekonstrukč-
ních prací. Tím se dostávám k hlavnímu cíli mé 
červnové úvahy a i k problému, který každého 
řidiče v několika týdnech a víkendech minulých 
při jízdách naším městem trápil. Ucpaný most 
a  fronty aut. Únikových skulin není, neboť most je 
jen jeden a ať člověk vjede do kterékoli uličky, stejně 
z jedné či druhé strany řeky se dostane k našemu 
– sice elegantnímu a sošnému - ale přece jen 
úzkému, osmdesátiletému mostu. Opravy vozovky 
v jeho okolí zbrzdily tempo dopravy. Firma, která 
pracovala na vozovkách, frézovala a asfaltovala  
i o víkendech. V noci dělníci nepracovali. Ve městě 
bychom se pro hluk nevyspali a ani kvalita prací za 
tmy by nebyla zaručena. Přesto jsem měl já  
i úředníci mnoho stížností od řidičů. Ty od těch 
slušných jsem trpělivě vysvětloval, vulgární 
neřeším. Průjezd naším městem je a bude větším 
a větším problémem. S modernizací průjezdní 
komunikace, se slíbenými kruhovými objezdy, 
kraj v letošním roce nepočítá. Obchvat města je  
- po zdárném rozjezdu v minulých letech – zatím 
pozastaven. Ale ani on by nebyl samospasitelným. 
Přibývá aut, ale přibývá, bohužel, i pohodlnosti lidí. 
Do kina, do práce, do restaurace, s dětmi do školy!, 
za sportem!!, na procházku se psem!!! – všude se 
jede autem. Stojíte – li ráno u některé ze škol? Ne-
vítá vás křik přicházejících dětí, ale klapání dvířek 
od aut, nadávání rodičů a prarodičů, že není kde 
zastavit a  tůrování motorů odrážejících limuzín. 
Lehko se řekne: „ Dělej něco s ucpanými silnicemi  
a s parkováním“, když městské ulice kopírují dřívější 
polní cesty a parkoviště na sídlištích jsou dimenzo-
vána na jedno auto pro bytovou jednotku,  
a když pro rohlík do supermarketu a na návštěvu 
známých přes dvě ulice se jede vozem. Pokud ne-
chcete mít všude asfaltové plochy místo trávníků  
a pokud se chcete dostat včas do práce, jestliže  
do ní není jiné dopravy než autem, musíte městu  
a jeho obyvatelům pomoci i vy sami.  

Hezké léto přeje Petr Holeček   

Dobrý den,  
vážení spoluobčané!

Aktuality

◆ Rada města Kralupy 
nad Vltavou schválila zho-
tovitele akce „Výměna oken 
v ZŠ Gen. Klapálka“ Kralupy 
nad Vltavou firmu RI Ok-
na, se sídlem firmy Bzenec 
za cenu 2 057.267,- Kč.
◆ Dále schválila zho-
tovitele na akci „Zateplení 
pavilonu „A“ MŠ Gen. Kla-
pálka“ Kralupy nad Vlta-
vou firmu Barsini, s. r. o., 
se sídlem firmy Praha za 
cenu 1.183.152,- Kč.
◆ Jako posledního 
zhotovitele akce „Vý-
měna oken v ZŠ 28. říj-
na v Mikovicích“ Kralupy 
nad Vltavou firmu GEUS 
okna, a. s., se sídlem fir-
my Kralupy nad Vltavou 
za cenu 957.701,- Kč.
◆ O údržbu zeleně  
na rok 2009 až 2011  
v Kralupech nad Vltavou 
a v Lobečku se bude starat 
firma BOTANICA za cenu 
cca 10 000.000,- Kč. Ra-
da města souhlasila, aby 
Město Kralupy nad Vltavou 
uzavřelo mandátní smlou-
vu s firmou OTIDEA, a.s. 
na zajištění údržby zeleně 
v Zeměchách, údržby záho-
nů, květinových mís a zele-
ně v ZŠ a MŠ, údržby zele-
ně v přírodních lokalitách, 

údržby zeleně podél komu-
nikací v územním obvodu 
Města Kralupy nad Vltavou 
na období 2009 – 2011 
za cenu 50.000,- Kč.
◆ 22. dubna proběhlo 
měření ultrazvukem ma-
lé ledové plochy na Zimním 
stadionu firmou DEFEK-
TA z Prahy. Rada města 
schválila vytvoření odborné 
pracovní skupiny, která při-
praví návrhy dalšího využi-
tí areálu ZS včetně hřiště 
SOUCH. Návrhy budou ob-
sahovat ekonomický rozbor 
provozu ZS vč. vstupních 
investičních nákladů na re-
konstrukci hotelu, restau-
race a malé ledové plochy 
v případě vlastního pro-
vozování a podmínky pří-
padného pronájmu celého 
areálu (podmínky pro za-
dání výběrového řízení). Za 
vytvoření a vedení odborné 
pracovní skupiny zodpovídá 
Libor Lesák, místostarosta 
města a Jindřich Merfait, 
ředitel zimního stadionu. 
◆ V Kralupech nad Vl-
tavou se brzy objeví od-
tahová služba, která bude 
řešit parkování ve městě. 
◆ Grantové schéma na 
podporu zájmových ak-
tivit v roce 2009 našlo 

své adresáty. Nad částku 
50.000,- Kč budou pod-
pořeni: „Hudební festival 
ZELENEJ ZÁKAL 2009“, 
koncertní činnost Komor-
ního orchestru Dvořákova 
kraje, „Taneční a světelná 
show 2009“ DDM a  pro-
jekt „Kralupská míle“, která 
se uskuteční v rámci le-
tošních Dnů Kralup. Cel-
kem se v letošním roce 
rozdělila, v grantovém ří-
zení, částka: 965.670 Kč.
◆ V loňském roce se 
od provozovatelů výher-
ních hracích přístrojů při-
jala částka 2,770.808,- Kč. 
Finanční prostředky bu-
dou použity na moderniza-
ci promítací techniky kina 
KD Kralupy nad Vltavou 
– dofinancování digitaliza-
ce kinosálu a zbylé finanční 
prostředky budou využity 
na rekonstrukci veřejné-
ho koupaliště ve městě. 
◆ V předsálí Informač-
ního centra je uspo-
řádaná výstava došlých 
návrhů na logo města.
◆ Bude vypsáno nové 
výběrové řízení na do-
dávku kamerového sys-
tému (MKDS) dle zadá-
vacích podmínek, které 
stanoví městská policie.

STříPKY z radnice města ◆ STříPKY z radnice města

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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Termíny sTánkových Trhů v Lobečku jsou 10. 6., 24. 6. 

sdružení zdravoTně posTižených, hůrka 1041
30. 6. od 12.30 – 13.30 hodin

VeřeJné zaseDání zastupItelstVa
města se koná 24. června 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.
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Uzávěrka InZerCe i čLÁnKŮ  
je v úterý 19. 6. v 15 hodin.

Příští číslo vyjde již 26. června! 

Ještě tři víkendy se bude jezdit na 
mostě v Kralupech kyvadlově.

Za sebou následující čtyři víkendy byly 
vybrány v Kralupech pro opravu mos-

tu T. G. Masaryka. Proto se jen obtížně 
dalo plynule projíždět centrem dolního 
Povltaví a tvořily se tu velké kolony. Jez-
dilo se totiž „kyvadlově“ podle semaforů 
a pouze po jedné straně vozovky mostu. 
Zácpa začínala u kralupského pohřebního 
ústavu, což je od tamního mostu dobrých 

pět stovek metrů a na druhé straně často 
končila až u kruhového objezdu u Areálu 
chemických výrob Kralupy nad Vltavou. 
Ale i tak to bylo časové řešení určitě ro-
zumné, kdyby se opravovalo za provozu, 
vznikl by určitě dopravní kolaps, uváží-
me-li, že městem údajně projede denně až 
neuvěřitelných 25 tisíc vozidel. 

První ze čtyř etap má liberecká firma 
Brex za sebou. Odstraní starý materiál 
ze spár na vozovce a „vyježděný“ pod-
klad její zaměstnanci doplní za tepla spe-

ciální těsnicí hmotou údajně dovezenou 
až ze zámoří. Zlikviduje se tak několik 
míst, kde se pneumatiky, hlavně osob-
ních vozů, už doslova propadávaly do 
zvětšujících se prohlubní a odnášely to 
hlavně tlumiče. 

Na opravu jsou po minulém víkendu 
vymezeny pro práce tři další soboty a ne-
děle - nesmí ovšem zapršet, to by musela 
být činnost přerušena a prodloužila by se. 
Technologie repase mostní vozovky vy-
žaduje aplikovat zálivku do jednotlivých 
pásů za horka, aby přilnula.

Tento proces opravy vyježděných spár 
na vozovce mostu T.G.M. se musí čas od 
času při vysoké frekvenci dopravy opa-
kovat. Jednou se k reparaci spár ve vo-
zovce dokonce využívaly i velmi odolné 
a pružné kapalné kaučuky, které se dosud 
vyrábějí v nedalekém Areálu chemických 
výrob Kralupy nad Vltavou. Uvidíme, jak 
dlouho současný zásah vydrží…

Jiří Herain

Rada města schválila zřízení parkovacích 
zón v Kralupech nad Vltavou. 

 Na sídlišti Cukrovar budou zřízeny  
3 parkovací zóny o celkovém počtu 20 par-
kovacích míst, na sídlišti Hůrka 2 parkova-
cí zóny o celkovém počtu 10 parkovacích 
míst a v Lobči 1 parkovací zóna o 5 parko-
vacích místech.

Parkovací zóny budou v provozu od  
1. 6. 2009 a cena za jedno místo je 7.000 
Kč/rok. Parkovací místo v zóně lze zakou-
pit na MěÚ v Kralupech n. Vlt. na odboru 
realizace investic a správy majetku. 

 Stávající vyhrazená místa pro ZTP 
a ZTP/P zůstávají i nadále v platnosti.

Město Kralupy nad Vltavou se 
rozhodlo uspořádat výstavu nazvanou 
„Kralupské kuriozity“

Máte doma nějaký předmět (fotografii, 
hmotné drobné předměty...), který se 

vztahuje k městu a zaručeně dokáže pobavit 
okolí? Pokud ano, přineste jej na podatelnu 
Městského úřadu, U Cukrovaru 1087 do  

19. června 2009 (se jménem, adresou, tele-
fonním číslem a e-mailem pro lepší a rych-
lejší spojení). Ze všech vybraných kuriozit 
bude uskutečněna dvouměsíční výstava 
(červenec, srpen) v prostorách předsálí In-
formačního centra. Veřejnost bude moci 
ocenit nejlepší kuriozitu a majitelé vítěz-
ných předmětů obdrží hodnotné ceny.

„Kralupské kuriozity“

Zřízení 
parkovacích zón 

omLuva
V minulém čísle jsme zapomněli uvést 
u fotek na stránkách Sportu str. 28 a 29 
– Galavečer sportovec roku a Sportovec 
Kralup nad Vltavou 2008 jméno autora 
fotek. Je jím paní Zdeňka Petrovičová. Moc 
se omlouváme a současně děkujeme za 
dosavadní spolupráci. Redakce

✱ výzva ✱ výzva ✱ výzva ✱ výzva
Do speciálně připravovaného listopadového čísla k 20 letům od Sametové 

revoluce sháníme fotografické i textové materiály té doby. 
Pokud vlastníte fotografie ze setkání s čelními představiteli tehdy nově vzni-

kajícího OF nebo vznikající politiky jako takové, prosíme Vás, abyste materiály 
zapůjčili na oskenování a uveřejnění. Sháníme také volební letáky, reklamy, 
výstřižky novin se zmínkou o návštěvě čelních představitelů v Kralupech...

Pokud nějaké materiály vlastníte a rádi byste se na jejich prezentaci podíleli, 
kontaktujte, prosím, Mgr. Zuzanu Brožovou na telefonu 777 798 211 nebo na 
mailu: zpravodaj@mestokralupy.cz.

Oprava mostu T. G. Masaryka
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Na základě pravidel stanovených ve 
Smlouvě o přistoupení České repub-

liky k Evropské unii se na území České 
republiky volí do Evropského parlamentu 
24 poslanců. Pro volby byl vybrán systém 
poměrného zastoupení, strany musí překro-
čit pětiprocentní klauzuli.

Volby do Evropského parlamentu se ko-
nají ve dnech 5. června 2009 od 14 do  
22 hodin a 6. června od 8 do 14 hodin.

vznik a vývoj evropské unie
Evropská unie má své historické kořeny ve 
druhé světové válce. Myšlenka Unie se 
zrodila, neboť Evropané byli od-
hodláni zabránit, aby se podob-
né zabíjení a ničení někdy v bu-
doucnosti opakovalo. V prvních 
letech se spolupráce týkala pouze 
šesti zemí a probíhala hlavně v ob-
lasti obchodu a hospodářství. Dnes 
EU zahrnuje 27 zemí s 494 miliony 
obyvatel a zabývá se širokou paletou 
otázek, které mají přímý dopad na náš 
každodenní život.

Základní kámen integračního pro-
cesu byl položen 9. května 1950 podpi-
sem Schumanovy deklarace. Na jejím 
základě došlo k založení Evropského 
společenství uhlí a oceli (ESUO) a následně, 
po podpisu Římských smluv v roce 1957, 
také Evropského společenství pro atomovou 
energii (Euratom) a Evropského hospodář-
ského společenství. 

Záměrem bylo posílit ekonomickou spo-
lupráce mezi členskými zeměmi a zajistit 
jejich hospodářskou prosperitu na úkor tra-
diční rivality a nedůvěry minulosti. Díky 
prohlubující se integraci a postupnému roz-
šiřování členské základny tento proces ne-
vyhnutelně získal i politický rozměr.

Konkrétní podobu mu dala především 
Maastrichtská smlouva, podepsaná v roce 
1992, která dala vzniknout Evropské unii 
(EU) a jejím 3 pilířům. Spolupráce v eko-
nomické oblasti tak byla doplněna o koor-
dinaci kroků v oblastech zahraniční a bez-
pečnostní politiky a justice.

jak přijímá eu svá rozhodnutí
Třemi hlavními institucemi, které přijímají 
rozhodnutí jsou:
● Evropský parlament (EP)

● Rada Evropské unie
● Evropská komise

evropský parlament
Zastupuje občany EU. Je to jediná volená 
instituce občany EU, ostatní jsou voleni 
vládou země.

Mandát zvoleného poslance je 5 let. Po-
slanci se volí v přímých volbách po celé 
EU najednou.

EP se skládá ze 785 poslanců. ČR je střed-
ně velká země (14. země v pořadí z 27 ze-

mí EU). Podle počtu obyvatel jsme 
zařazeni do skupiny s Maďarskem, 

Portugalskem, Řeckem. ČR zastupuje 24 
poslanců. Do červnových voleb předložilo 
kandidátky do EP 33 politických subjektů. 
K tomu, aby se umístili, potřebují získat 
více než 5% hlasů.

Sídlo EP je ve Štrasburgu ve Francii, v Lu-
cemburku, kde je sídlo administrativních 
úřadů (generální sekretariát) a v Bruselu. 

Cyklus EP je čtyřtýdenní. Rozděluje se na 
2 týdny frakční v Bruselu v Belgii (frakce 
jsou pracovní skupiny sestávající z různých 
politických stran, na kterých se řeší to, co 
se poté bude chtít schválit na plenárním 
zasedání EP), jeden plenární v Bruselu a je-
den plenární ve Štrasburgu. 

Žádná instituce na světě nepracu-
je v tolika jazycích jako EP. Oficiálně 
schválených jazyků je 23. Každý občan 
EU může komunikovat s EP ve svém 
jazyce. To sebou samozřejmě přináší 
obrovské náklady na překladatele a tlu-
močníky, protože všechny potřebné do-
kumenty a jednání jsou překládány do 
všech těchto jazyků.

rada evropská unie
Stává se z premiérů všech zemí EU. Kaž-
dých půl roku předsedá jedna země. Dnes 
je to právě Česká republika v čele s odstu-
pujícím premiérem M. Topolánkem a nově 
zvoleným Janem Fischerem.

Rada má na starost zastupovat jednotlivé 
členské státy. Vždy zasedá rada premiérů, 
ministrů zemědělství, ministrů zahranič-
ních věcí…. Každé zasedání vede předseda-
jící země. Předsedajícího hlavním úkolem je 
zajistit shodu všech zúčastněných. 

evropská komise
Třetí instituce v protokolárním pořadí, 
která zastupuje zájmy EU jako celku. 
EK má 27 komisařů ze všech zemí, 
které navrhuje vláda. Naším komisa-
řem je nyní Vl. Špidla. 

EK má dva hlavní úkoly, a to připra-
vit legislativu a kontrolovat její dodržo-
vání v členských zemích. Legislativa 
se dále dělí do nařízení, která jsou 
platná pro všechny občany a směrnic, 
které zavazují členské země, co mají 
svojí legislativou zařídit. Pokud tak ne-
učiní, jsou velmi vysoké pokuty.

Evropský parlament, Rada Evropské 
unie a Evropská komise vytváří politiky 

a zákony, jež platí po celé EU. V zásadě platí, 
že Komise navrhuje nové zákony a Parlament 
a Rada je schvalují. Komise a členské státy je 
potom provádějí a Komise je vymáhá. 

symboly evropské unie
✓ vlajka
✓ hymna (Óda na radost ze závěrečné věty 
Deváté symfonie Ludvika van Beethovena
✓ euro – jednotná evropská měna
✓ evropské motto: „Jednotná v rozmani-
tosti“ nebo ekvivalent: „Sjednocení v roz-
manitosti“
✓ Den Evropy – v každém státě jinak

Více informací na www.evropska-unie.cz, 
www.evropsky-parlament.cz, www.euroskop.cz 
a další řada internetových odkazů.  ZBr.

Dne 8. června 2009 budou, z důvodů 
zpracování výsledků voleb do evropské-
ho parlamentu, úřední hodiny na budově 
MěÚ  u Cukrovaru od 12:45. Informační 
centrum otevřeno od 8:00 do 18:00.

VOLBY DO EP V ČESKÉ REPUBLICE 
V České republice jsou volby do Evropského parlamentu upraveny Zákonem o volbách do Evropského parlamentu z roku 

2003. Právo volit má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného 
členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a v České republice pobývá nejméně 

45 dnů. Poslancem Evropského parlamentu může být zvolen každý občan České republiky či občan jiného členského státu 
Unie, který pobývá na území České republiky nejméně 45 dnů. 
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děTský den s nadačním 
fondem porozumění

30. května proběhl na ZŠ Třebízského Den dě-
tí, který společně připravily nadační fond Po-
rozumění a firma MERO ČR, a. s. Oslavy byly 
organizovány v rámci firemního dobrovolnictví 
společnosti MERO ČR pro děti z několika dět-
ských domovů v regionu Kralupy nad Vltavou 
a Prahy.

Vystoupilo několik hudebních interpretů (včet-
ně účastníků Superstar), BeatBoxu či rapu, svůj 
um předvedli hasiči z místního hasičského sbo-
ru. Pro chlapce byl připraven turnaj v kopané. 
Dívky se mohly zúčastnit aerobiku s věhlasnou 
cvičitelkou nebo se nechat zkrášlit v „kosme-
tickém“ koutku, kde měly možnost se některé 
dovednosti naučit (malování henou apod). 

pRODeJ nOVýCh  
MaGnetů
V informačním centru MěÚ máte mož-
nost zakoupení nových magnetů s moti-
vem města Kralupy nad Vltavou. Náměty 
jsou: celkový pohled na město z Hostibejku 
a kostel Sv. Jakuba Staršího v Minicích.

Cena 20,-Kč za kus.

Návštěvníci mají možnost si vybrat i z no-
vých druhů pohlednic našeho města. 

Protože bydlím na levém břehu Vltavy, 
chodím nejčastěji nakupovat do Penny 

marketu vedle DDM. Musím říci, že po 
přestavbě prodejny, kdy došlo ke sloučení 
řetězců Penny a Plus, vypadá obchod mno-
hem lépe než dříve, čistě, zboží je přehledně 
a logicky vyrovnáno v regálech, a pokud 
něco momentálně schází, nemůžeme to dá-
vat za vinu pouze prodavačkám a rozhodně 
jim nemusíme hrubě nadávat a urážet je. 
Jak by se to líbilo Vám, kdybyste byl/a na 
jejich místě?

Naše republika rozhodně netrpí nedostat-
kem potravin a v našem městě máme k dis-
pozici tři supermarkety a velké množství 
malých obchodů s potravinami, nevidím 
problém v tom, zajet nebo zajít si pro chy-
bějící produkt ke konkurenci, než se vyčer-
pávat nadávkami a šířit blbou náladu. 

Co je ale markantnější, tak poslední dny 
bývám neplánovaně svědkem krádeží v ob-
chodě, kdy samy prodavačky, někdy po 
upozornění všímavého zákazníka, navíc 
s rizikem agresivního vystupování zloděje, 
danou osobu osloví, zjistí množství a obsah 
kradeného zboží a často je k celému případu 

volána Městská policie. Už k tomuto činu 
je potřeba dost odvahy a nezřídka zloděj 
na prodavačky fyzicky zaútočí.

Rovněž se najdou mezi nakupujícími tací, 
kterým velice vadí, když se musí vyhnout 
místu, kde prodavačka vybaluje zboží. Velmi 
často jsou opět slyšet hrubé nadávky, v tom 
horším případě najede zákazník nákupním 
vozíkem přímo do prodavačky a bez omluvy 
pokračuje v honu za akčním zbožím. Nikdo 
si však neuvědomuje, že dotyčné způsobil 
úraz, ať už to jsou pohmožděniny, naražené 
ledviny, chudák prodavačka má na dlouhou 
dobu zdravotní potíže, atd.…

I prodavačky jsou jen lidé se svými právy 
a potřebami, jen jsou ve svém zaměstná-
ní lidem více na očích. Tak jako úřednice 
v kanceláři si kdykoli odskočí na toaletu, 
uvařit si kafíčko, či dát si malou svačinku, 
na to vše (jistě dle smluvených pravidel) 
má právo během pracovní doby i jakýkoli 
zaměstnanec obchodu. Vždy je však na pla-
ce k dispozici plno osob k případným dota-
zům. Respektujme tedy práva a povinnosti 
prodavaček, jsou tu pro nás! Není lehký 
život obchodníka... r. Saláková

05.06. .....dr. Tomaier...............Nerudova 686   
...............................................315 725 603 

12.06. .....dr. Votavová .............Nerudova 686   
...............................................315 724 720

19.06. .....dr. Málková ..............Prokopova ulice  
...............................................315 725 210

26.06. .....dr. Hájková ..............Veltrusy    
 ..............................................315 781 156

03.07. .....dr. Hettychová ..........Vrchlického ulice  
...............................................315 726 160

páteční žuRnály VI/2009

Nepěkné chování zákazníků v Penny

✱ souTěž ✱ souTěž ✱ souTěž
není vám lhostejné prostředí a okolí, kde žijete? 
chcete zkrášlit město a obdržet hodnotné ceny?

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje 

souTěž o nejhezčí kvěTinovou výzdobu ve měsTě.
Do soutěže je možné zaslat přihlášku do 30. června tohoto roku a pak již čekat, zda 
porota Váš dům, okno, balkón či předzahrádku vybere za nejhezčí. Přihlášky naleznete 
na www.mestokralupy.cz, v informačním centru MěÚ a v Kulturním a společenském 
středisku. Porota bude v průběhu července procházet přihlášené domy a hodnotit ty 
nejlepší ze všech. Výsledky budou vyhlášeny v září 2009 v rámci festivalu Seifertovy 
Kralupy. Výherci obdrží hodnotné ceny. 

kategorie: ...... rodinný dům (hodnotí se pouze pohled z ulice od hlavního vchodu) 
......................... panelový dům (hodnotí se celý vchod dohromady)
......................... činžovní dům (hodnotí se celý vchod dohromady)

Přihlášky se jménem, adresou, telefonním, případně e-mailovým kontaktem můžete 
podávat v informačním centru městského úřadu, v Kulturním a společenském středisku 
a nebo elektronicky na e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz do 30. 6. 2009.

Obálku nadepište heslem „výzdoba“
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Zdravotnické služby ve městě – opravy a upřesnění

Praktičtí lékaři
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  .........7:00 – 11:30 12:00 – 13:00

MUDr. Jan Tomaier – oprava jména

Stomatologie
MUDr. Vladimír Miřacký

Veltrusy 222, 315 781 159

Dermatovenerologie - kožní
MUDr. Věra Felixová

Dermatologie - žilní
MUDr. Šárka Herberová

otorinolaryngologie 
– krční orl

MUDr. Jiří Ptáčník
Nerudova 686, 315 725 177
ordinační hodiny
pondělí ......7:00 – 13:00 13:30 –16:00
úterý .........7:00 – 13:00  13:30 –15:30
středa .......7:00 – 11:00  ----------------
čtvrtek .......7:00 – 13:00   výkony
pátek ........7:00 – 13:00  13:30 – 15:00

logoPeDie
Mgr. Kateřina Vondráčková i EEG 
Biofeedback

rentgen (oDDělení)
RTG 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 – 16:30
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

oPtiky
telefonní spojení: 315 721 485
 Optika „Salač“ – Otvovice

Hůrka, Kralupy

ZDravotní Pojišťovny
telefonní spojení: 315 725 510
 VZP ČR

Nerudova 1093
ZP Ministerstva vnitra

Nádražní 55, 972 690 972, 972 257 457
otevírací doba
čtvrtek ..........9:00 – 16:00

rHg SPol. S r.o.
Nemocnice s poliklinikou Mostní 934, 
Kralupy nad Vltavou. Podrobněji  
na internetových stránkách www.rhg.cz

úStřeDna + objeDnávková 
kancelář 

telefonní spojení: 315 704 411
J. Vlčíková

ProDejna ZDravotnickýcH 
Potřeb

telefonní spojení: 315 704 412
J. Neumannová

otevírací doba
pondělí ......8:00 – 11:30 12:00 – 15:20
úterý .........8:00 – 11:30 12:00 – 15:20
středa .......8:00 – 11:30 12:00 – 15:20
čtvrtek .......8:00 – 11:30 12:00 – 15:20
pátek ........8:00 – 12:30

Primář ambulantní části MUDr. Arnošt Řenč
telefonní spojení: 315 704 429

interní ambulance
telefonní spojení: 315 704 436
MUDr. Arnošt Řenč, MUDr. Petr Buček,
MUDr. Jiří Líbal

ordinační hodiny
pondělí ......7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý .........9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
úterý .........7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
čtvrtek .......7:00 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek ........7:00 – 12:00 ----------------

karDiologie
telefonní spojení: 315 704 437
MUDr. Zdeněk Felix

ordinační hodiny
pondělí ...7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 echo
úterý ......7:00 – 12:00  ----------------
středa ....7:00 – 12:00  12:30 – 16:30
čtvrtek ....7:30 – 12:00 echo  12:30 – 15:30
pátek .....7:00 – 12:00  12:30 – 14:30

Diabetologie
telefonní spojení: 315 704 427
MUDr. Romana Urbanová

ordinační hodiny
pondělí ......6:45 – 12:00  12:30 – 15:00
úterý .........7:00 – 10:30  odběry+edukace
středa .......6:45 – 12:00  12:30 – 15:00
čtvrtek .......6:45 – 12:00  ----------------
pátek ........6:45 – 12:30  ----------------

gaStroenterologie
telefonní spojení: 315 704 441
MUDr. Radek Pospíšil

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

ordinační hodiny
úterý .........7:00 – 12:00  12:30 – 15:00
středa .......7:30 – 12:00  12:30 – 16:00
čtvrtek .......7:30 – 12:00  12:30 – 15:00
pátek ........7:30 – 12:00  ----------------

gynekologie
telefonní spojení: 315 704 447
MUDr. Milan Cihlář, MUDr. Fara Farajpour

ordinační hodiny
pondělí ......7:00 – 12:00 13:00 – 18:00
úterý .........7:00 – 12:30 13:00 – 14:00
  ultrazvuk
středa .......7:00 – 12:00 12:30 – 14:30
...............14:30 – 15:30 ultrazvuk
čtvrtek .......7:00 – 12:00 12:30 – 15:30
pátek ........7:00 – 12:00 12:30 – 14:30
...............14:30 – 15:30 ultrazvuk

neurologie+reHabilitace
telefonní spojení 315 704 432
MUDr. Jana Svatoňová

ordinační hodiny
úterý .........10:30 – 19:30  ----------------
čtvrtek .......10:00 – 13:00  ----------------

neurologie
telefonní spojení 315 704 430
MUDr. Jiří Holan

ordinační hodiny
pondělí ......9:00 – 12:00  12:30 – 18:00
úterý .........7:30 – 13:00  ----------------

ortoPeDie
telefonní spojení: 315 704 430
MUDr. Petr Horák

středa .......8:00 – 17:00   ----------------
čtvrtek .......8:30 – 13:30   ----------------

Sonografie
telefonní spojení: 315 704 417
MUDr. Renata Pelantová
MUDr. Kateřina Paučková

ordinační hodiny
pondělí .........8:00 – 12:00
středa ..........8:00 – 12:00
pátek ...........8:00 – 12:00

ecHokarDiografie (ecHo)
telefonní spojení: 315 704 417
MUDr. Arnošt Řenč, MUDr. Zdeněk Felix

ordinační hodiny
pondělí ......---------------- 13:30 – 15:00
úterý .........7:30 – 12:00 ----------------
čtvrtek .......7:30 – 12:00 ----------------
pátek ........---------------- 13:00 – 14:00

logoPeDie
telefonní spojení: 315 704 414
Mgr. Radka Šnýdrová

ordinační hodiny
pondělí ......8:00 – 12:00 12:30 – 18:00
úterý .........7:30 – 14:30 ----------------
středa .......7:30 – 15:30 ----------------
čtvrtek .......7:30 – 14:30 ----------------
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 .......7:30 – 11:30  ----------------
pátek ........7:30 – 11:30  ----------------

laboratoř – okbH
telefonní spojení: 315 704 454
Ing. Zuzana Kárníková, ved. laboratoře

ordinační hodiny
pondělí .........6:00 – 15:00
úterý ............6:00 – 15:00
středa ..........6:00 – 15:00
čtvrtek ..........6:00 – 15:00
pátek ...........6:00 – 15:00

reHabilitace
telefonní spojení: 315 704 421
Ilona Trojanová, vedoucí rehabilitace

ordinační hodiny
pondělí ......7:00 – 12:00  12:30 – 15:00
úterý .........7:00 – 12:00  12:30 – 15:00
středa .......7:00 – 12:00  12:30 – 15:00
čtvrtek .......7:00 – 12:00  12:30 – 15:00
pátek ........7:00 – 12:00

magnetotHeraPie
telefonní spojení: 315 704 403
ordinační hodiny
pondělí ......6:00 – 12:00  12:30 – 14:00
úterý .........6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
středa .......6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek .......6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
pátek ........6:00 – 12:30 ----------------

voDoléčba
telefonní spojení: 315 704 403
ordinační hodiny
pondělí ......6:00 – 12:00  12:30 – 14:00
úterý .........6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
středa .......6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
čtvrtek .......6:00 – 12:00 12:30 – 14:00
pátek ........6:00 – 12:30 ----------------

EEG, EMG laboratoř po předchozím 
objednání u odborného lékaře.

MUDr. Petr Buček
Primář lůžkové části, 315 704 408
Zdena Brázdová

vrchní sestra, 315 704 428
Anna Kochová, staniční sestra LDN I

LDN I, 315 704 435
Jana Turková, staniční sestra LDN II

LDN II, 315 704 440
Monika Plášilová, staniční sestra LDN III

LDN III, 315 704 402
Jitka Buková, staniční sestra LDN IV

LDN IV, 315 704 455

lékařSká PoHotovoSt
Nemocnice s poliklinikou, Mostní 934,
telefonní spojení 315 722 855, 606 182 213
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
neděle ..........7:00 – 22:00

léKařI a zDRaVOtnICKá zařízení V KRALUPECH NAD VLTAVOU
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Městská policie a Policie ČR

Kamerový dohlížecí systém je na městské 
policii již od roku 1997, kdy byla zapo-

čata první etapa, která obnášela umístění  
4 kamerových bodů. V roce 1998 byla za-
počata 2. etapa s rozšířením o další 2 ka-
merové jednotky. V roce 2003 po přestěho-
vání MP do ul. Hálkova č. 991 byl systém 
částečně modernizován. Tato akce spočí-
vala především v převedení z analogového 
systému záznamu na záznam digitální. Na 
sklonku roku 2007 bylo dokončeno propo-
jení kamerového systému městské policie 
Kralupy nad Vltavou v Hálkově ulici s ob-
vodním oddělením policie ČR v Lutovítově 
ulici. V letošním roce 
obdrželo město Kralu-
py na základě projek-
tu dotaci od minister-
stva vnitra na rozšíření 
kamerového systému 
o jeden kamerový bod. 
Tento projekt bude rea-
lizován do konce roku 
společně s částečnou 
rekonstrukcí systému, 
v které se bude po-
kračovat i následující 
období. I nadále bude 
městská policie ve spo-
lupráci s prevencí kri-
minality vyvíjet maxi-
mální úsilí o rozšíření 

a zkvalitnění celého kamerového dohlí-
žecího systému.

Do současné doby tvoří tento systém šest 
kamer, které jsou rozmístěny v následujících 
lokalitách: ul. Nádražní na sloupu veřejné-
ho osvětlení, Palackého nám. na OD Máj, 
sídliště Cukrovar č.p.1063, ul. Dr. E. Beneše 
č.p. 610, sídliště Hůrka č.p.1060 - 1062, ul. 
Štefánkova č.p. 645. Všechny kamery jsou 
barevné a pohyblivé. 

odtahová služba
Jak jsme již informovali občany v předmi-
nulém vydání zpravodaje, bude ve veli-

ce dohledné 
době zajištěna 

odtahová služ-
ba pro potře-

by městské policie 
a správce místních 

komunikací. 
Do současné doby bylo ze strany měst-

ské policie ve spolupráci s odbory města 
předpřipraveno nařízení města, kterým se 
upraví maximální cena za nucený odtah 
vozidla. Dále byly vytipovány firmy, které 
budou obeslány v rámci zjednodušeného 
poptávkového řízení. Vítězná firma, která 

bude na základě připravené 
smlouvy provádět odtahy, 
bude tyto odtažená vozidla 
umisťovat do areálu mlýnů, 
kde budou pod stálým do-
hledem a kde si je mohou 
případní majitelé následně 
vyzvednout.
která vozidla budou 
odtahována?
Převážně ta, která závaž-
ným způsobem svým umís-
těním ohrožují bezpečnost 
provozu a především chod-
ců. Dále vozidla, která bu-
dou znemožňovat blokové 
čištění města.

  MicHal cíSler

Kamerový dohlížecí systém

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí ...... 8.00 - 11.30 .......... 12.30 - 18.00
Čtvrtek ..................................... 12.30 - 18.00
Pátek ......... 8.00 - 11.30
Oddělení pro děti
Pondělí ...... 8.00 - 11.30 .......... 12.30 - 17.00  
Čtvrtek ...... 8.00 - 11.30

studovna
ČERVENEC: ZAVŘENO
SRPEN:
Pondělí ...... 8.00 - 11.00 .......... 12.30 - 18.00
Čtvrtek ...... 8.00 - 11.00
Pátek ......... 8.00 - 11.00 

pobočka lobeček
ČERVENEC: Středa ................... 11.30 – 16.00
SRPEN: ZAVŘENO 

DOPRAVNÍ FIRMA 

PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSŮ

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

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

měsTská knihovna kraLupy n. vLT. ✕ prázdninový provoz ✕ 29. červen – 30. srpen 2009

INZERCE
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využitelné složky odpadu jsou:
Využitelné složky odpadu jsou papír a lepenka, plasty, sklo, 
nápojový karton, kovy (plechovky a hliník), kompostovatel-
ný kuchyňský odpad, atd. Do kontejnerů na tříděný odpad 
patří a nepatří: 

papíR: ✔ noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, seši-
ty, papírové obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí 
papír, lepenka, kancelářský papír, sešity
✗ do kontejneru nepatří papír s vrstvou plastové nebo hli-
níkové fólie (např. tetrapakové krabice od mléka), mokrý, 
mastný či jinak znečištěný papír

plasty: ✔ PET lahve (důkladně sešlápnuté), plastové 
nádoby a lahve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly 
od mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, 
kelímky od jogurtů, výrobky z plastů
✗ do kontejneru nepatří bakelit, guma, PVC, linoleum, pneu-
matiky, silně znečištěné nebo mastné obaly

sKlO: ✔ bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, 
zavařovací sklenice, výplně oken (patří do kontejneru na 
sklo barevné)
✗ do kontejneru nepatří zářivky, porcelán, keramika, plexi-
sklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, drátěné sklo, zrcadla, 
plné nebo znečištěné lahve nebo nádoby

nápOJOVé KaRtOny: ✔ všechny nápojové kartony (te-
trapack) od mléka, džusů, vína, atd. 
✗ do kontejneru nepatří různě znečištěné kartony např. 
oleje, barvy atd.

Další využitelný odpad odevzdávejte do sběren surovin.
sběrny surovin:
• České sběrné suroviny, a. s., U Dýhárny 916, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 734 128,
e-mail: info@sber-suroviny.cz,
provozní doba: po-čt 7.00-16.00 h, pá 7.00-15.00 h,

Zde od vás vykoupí popř. odeberou: kovové odpady, 
kovové obaly, železné kovy, měď, bronz, mosaz, hliník, 
olovo, zinek, cín, směsné kovy, papír a lepenku, plasty 
a celou řadu jiných odpadů nebo je zdarma odevzdejte ve 
sběrovém dvoře Technických služeb města (adresa a kon-
takty viz. níže)

 
nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad neházejte do popelnic na směsný ko-
munální odpad, ale odevzdejte ve sběrovém dvoře (adresa 
a otevírací hodiny viz. níže) nebo při mobilním svozu ne-
bezpečného odpadu. Nebezpečným odpadem jsou zbytky 
rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky 
znečištěné obaly, rozbité teploměry, zbytky barev, lepidel 
a všechny neúplné elektrické a elektronické spotřebiče, 
které nelze odevzdat ke zpětnému odběru.

prošlé léky a obaly od léků
Odebírají bezplatně všechny lékárny ve městě.

 
autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen ho předat pou-
ze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení 
k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Ke schváleným provozovatelům zařízení ke sběru, vý-
kupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků 
patří např.:

• České sběrné suroviny, a.s., U Dýhárny 916, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, tel.: 724 046 400, 315 734 128,  
e-mail: info@sber-suroviny.cz,

Kam s vaším odpadem?
Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve 
vaší domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat:

zbytkový odpad a kam s ním? 
Odpad z domácnosti po vytřídění využitelných složek a ne-
bezpečného odpadu, tj. např. kuchyňské odpadky, smetí, 
popel, znečištěný papír, znečištěné plasty, papírové ple-
ny, apod., patří do popelnic na směsný komunální odpad. 
Zbytkový komunální odpad je sbírán na místech k tomu 
určených do typizovaných sběrných nádob. Svoz směsného 
komunálního odpadu zajišťují Technické služby města Kra-
lup nad Vltavou na základě smluvního vztahu uzavřeného 
s městem Kralupy nad Vltavou. Nakládání s komunálním 
a se stavebním odpadem na území města upravuje obecně 
závazná vyhláška č.9/2001 (změna – č. 8/2005). Město 
Kralupy nad Vltavou vybírá za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu místní poplatek ve výši 500 Kč za 
každého občana a každou stavbu určenou nebo sloužící 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba. Toto upravuje obecně závazná 
vyhláška města č. 4/2003 (změna – č.6/2004 a 9/2005) 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů.

Podnikatelé musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu ko-
munálních odpadů s oprávněnou osobou. V žádném případě 
nesmějí využívat zavedeného systému sběru, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů města Kralup 
nad Vltavou. MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního 
prostředí provádí kontroly podnikatelských subjektů, ja-
kým způsobem nakládají s odpady a zda mají řádně za-
jištěno jejich odstraňování tak, jak jim to ukládá zákon  
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění. V pří-
padě zjištěného porušení tohoto zákona, ukládá odbor ŽP 
podnikatelským subjektům pokuty, tak jak je stanoveno 
v § 66, zákona o odpadech, v platném znění.

stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a kera-
mické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolač-
ní materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích 
a odstraňování staveb. Tento odpad lze odevzdat buď pří-
mo na skládce odpadů nebo ve sběrovém dvoře Technic-
kých služeb města, Libušina 123, 278 01 Kralupy n. Vlt.,  
tel.: 315 726 589

Provozní doba: pondělí – neděle: 9,00 – 17,00 h
Vybírání tohoto druhu odpadu je zpoplatněno.

rostlinný odpad ze zahrádek?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• odkládat je do přistavených kontejnerů v době mo-

bilního svozu
• odvážet do sběrového dvora
• spalovat jen suchý rostlinný materiál s maximální 

ohleduplností a s přihlédnutím k místním a povětrnostním 
podmínkám (kouř nesmí obtěžovat sousedy)

• využít možnosti pronájmu biopopelničky se svozem 
1x za 14 dnů v období od dubna do listopadu. Náklady 
si hradí zájemce sám. Informace na tel.: 315 739 944,  
MěÚ Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí.

Spalování rostlinného materiálu, který není suchý, je 
zakázáno.

použité výrobky podléhající  
tzv. zpětnému odběru? 
Použité výrobky, jako jsou elektrospotřebiče pocházející 
z domácností, elektrické akumulátory, galvanické články 
a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové 
oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve 
sběrovém dvoře Technických služeb města. 

Baterie je možno odevzdat na sběrovém dvoře, malé 
boxy pro sběr těchto dosloužilých výrobků jsou umístě-
ny v budovách MěÚ a také ve všech školách v Kralupech 
nad Vltavou.

V červenci minulého roku bylo po našem městě roz-
místěno 10 červených kontejnerů na sběr drobného elek-
trického a elektronického zařízení jako jsou fény, kulmy, 
mobilní telefony, elektrické a elektronické hračky , hodiny, 
budíky, žehličky, a jiné. Do těchto nádob můžou občané 
odevzdávat své dosloužilé elektrické a elektronické spotře-
biče. Tyto výrobky je možno odevzdávat také ve sběrovém 
dvoře. Drobné elektrické a elektronické zařízení je možné 
odkládat také ve všech třech budovách Městského úřadu. 
Zde jsou umístěny malé E-BOXY, do kterých se mohou 
vhazovat např. kalkulačky, mobilní telefony, drobné elek-
tro-hračky a jiné.

praktické rady 
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad, stavební 
suť, odpad ze zeleně apod.?

• Technické služby města, Libušina 123, 278 01 Kralupy 
n. Vlt, tel.: 315 726 589

co dělat když? 
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji na:

• Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové 
hospodářství, tel.: 315 739 944

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo 
nádobu na odpad?

Pro okamžitý zásah volejte Městskou policii, linka 
156.

Jinak ohlaste na:
• Městský úřad, odbor životního prostředí, odpadové 

hospodářství, tel.: 315 739 944
• Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpa-

dového hospodářství, tel.: 266 793 340. 
Zapište si SPZ, barvu a typ vozidla, čas, datum, případně 

druh odpadu, popřípadě pořiďte fotodokumentaci.

provozní doba: po-čt 7.00-16.00 h
 pá 7.00-15.00 h

objemný odpad a kam s ním? 
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, obaly větších 
rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, různé přístroje, 
apod. odevzdávejte do sběrového dvora.

Spalování objemného odpadu jako je např. nábytek - 
je zakázáno!!!

sběrový dvůr:
• Technické služby města, Libušina 123, 278 01 Kralupy 

nad Vltavou, tel.: 315 726 589
Provozní doba: pondělí – neděle: 9,00 – 17,00 h
Sběrný dvůr slouží občanům města Kralup nad Vltavou, 

kteří prokáží dokladem své bydliště.
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Odstřel kralupského komínu
Rozumí se velkého továrního komínu. Došlo k němu v sobotu 25. dubna 2009 v areálu bývalého kralupského lihovaru. 

Tato akce byla předem ohlášena a vzbudila velký zájem občanů i sdělovacích prostředků.

Lihovarský komín patřil již 
mezi poslední zachovalé 

komíny, které ještě uprostřed 
města zbývaly. Každý průmys-
lový závod postavený v době od 
poloviny 19. století do polovi-
ny 20. století, musel mít velký 
tovární komín, neboť jediným 
zdrojem energie byla tehdy pá-
ra. Parní stroje vyžadovaly ko-
telnu a ta zas podle předpisu 
musela mít vysoký komín.

Známý akademický malíř 
Karel Libscher zachytil na za-
čátku minulého století pohled 
na Kralupy. Na obrázku je vi-
dět celý les továrních komínů 
již tehdy vyspělého průmyslo-
vého města. Jaroslav Seifert, 
který měl Kralupy rád, je vi-
děl jako město, „ve kterém to-
várny otravovaly vzduch 
tak, že všude byl kouř 
a prach.“ Dnes by si již 
nestěžoval. Komíny byly 
postupně rušeny, a to ne-
jen proto, že se rušilo vy-
tápění uhlím a přecháze-
lo se na ušlechtilá paliva, 
ale hlavně proto, že se 
rušily průmyslové závo-
dy. Na levé straně Vlta-
vy již prakticky neexis-
tuje žádný průmyslový 
závod a jako vzpomín-
ka na průmysl Kralup 
zde zůstalo jen několik 
továrních komínů. Spo-
čítáte je na prstech jed-
né ruky.

Vraťme se ale do liho-
varu. Byl založen v roce 

1912 a výroba byla slavnostně 
zahájena 2. listopadu 1913. Za-
kládajícími členy společnosti 
byl Josef Hubert, Richard Cici-
marra, James Landau, Armand 
Solvay a Edgar Hulin. Již sa-
motná cizí jména prozrazují, 
že kralupský lihovar nebyl 
v českých rukou. K tomu došlo 
mnohem později pod patronací 
Živnostenské banky. 

Lihovar byl postaven na 
místě zaniklé chemické továr-
ny vyrábějící kyselinu sírovou 
a superfosfát. Celý podnik bylo 
nutné přestavět, některé objek-
ty zbourat a postavit nové. Sta-
vební práce prováděla známá 
kralupská firma Aloise Nové-
ho. Protože výpočty ukazovaly, 
že spotřeba páry bude okolo 

400 kg na 100 litrů lihu, byla 
postavena nová kotelna. Ta byla 
pak připojena na stávající ko-
mín, o kterém se v literatuře 
uvádí, že byl postaven v roce 
1890.

Komín postavený „Rakous-
kým spolkem pro chemickou 
a hutní výrobu“ měl osmiboký 
cihelný základ. Cihly na něj 
dodala cihelna Josefa Hájka 
z Lobče založená v roce 1883. 
Do výšky pak pokračoval kru-
hovým půdorysem vzhůru se 
zužujícím. Místo plných cihel 
použitých v podstavci, byl dřík 
sestaven z dutých radiálních 
cihel. Takové se však začaly 
běžně používat až na začátku  
20. století. Komín byl postave-
ný důkladně a odolal i letecké-

mu bombardování v roce 1945, 
kdy bylo v Kralupech poškoze-
no téměř tisíc obytných budov, 
ale nezřítil se ani jeden továr-
ní komín, i když bomby dopa-
daly v jejich těsné blízkosti. 
Pouze dva tovární komíny by-
ly poškozeny na svém vrcholu 
střepinami bomb. Byl to komín 
rafinerie (petrolejky) a komín 
lihovarský. Poškozená koru-
na komínu s věncem byla po 
druhé světové válce opravena 
a současně, pro zlepšení tahu, 
byl komín o šest metrů prodlou-
žen. V roce 1989 byla již horní 
část komínu ve špatném stavu, 
a tak byla přistavěná část zase 
odbourána a komín snížen na 
původních 60 metrů. Na jeho 
vrchol byla umístěna litinová 

hlavice složená z dílčích 
segmentů.

Komín, dávný symbol 
průmyslu, ztratil svůj vý-
znam a byl určen k de-
molici. K té došlo, jak již 
bylo v úvodu uvedeno, 
v sobotu 25. dubna 2009 
ve 12.50 hod. Střelmistr 
použil 13 kilogramů tr-
havin a 60 rozbušek. Ot-
vory byly vyvrtány tak, 
aby komín padl směrem 
na východ do volného 
prostoru. Z velké hro-
mady komínových ci-
hel zůstaly na zemi ještě 
stahovací ocelové obru-
če a po celé délce lano 
hromosvodu.

ing. JoSef Stupka

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.

INZERCE

Lihovarský komín 
pět minut před odstřelem

Lihovarský komín 
několik sekund po odstřelu
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Dny Kralup

Mistrovství republiky v barmanské show 
6. června je na oslavách Dnů Kralup v bohatém programu pro návštěvníky připravena barmanská 
soutěž v míchání koktejlu a to ve velkém stylu. Jedná se o barmanskou show. Vše má na starosti 
známý barman a Kralupák OnDřeJ slapnIčKa, kterého jsme zpovídali, aby nám přiblížil, na co 
se máme těšit.
Ondřeji co máme očekávat od soutěže a jak bude probíhat?
Jedná se o mistrovství republiky v barmanské show, kde se budou míchat čtyři porce drinku a to 
stylem-free stylu. Tato soutěž je hodnocená do barmana roku. To znamená, že barmani získávají 
po celý rok ze soutěží body a ten, který jich za rok nasbírá nejvíc, má právo reprezentovat Čes-
kou republiku na mistrovství světa, které se koná každým rokem v jiném státě po celém světě.
na jaké koktejly se můžeme těšit?
Soutěžící mají v pravidlech vyrobit jeden drink z vodky 42 s Red Bullem a tři koktejly s likérem 
Squash. Tyto drinky půjdou do chuťové komise, ale samozřejmě máme připraveny dva mobilní 

bary, na kterých si budou moci 
za skvělé ceny dát drink návštěv-
níci. Jsou to ty nejlepší koktejly!
Jak vznikla vůbec myšlenka 
uspořádat soutěž v Kralupech?
Tuto myšlenku jsem v sobě nosil 
už dlouho. Jen stále nebyl ten 
správný okamžik a příležitost. 
Jsem moc rád, že to vyšlo na 
Dny Kralup. Tímto bych rád 
poděkoval hlavně celému vedení 
města za důvěru. Já doufám, že 
všichni co se přijdou podívat, se 
budou dobře bavit;)
uvidíme v akci i vás?
Bohužel já jsem v České republi-
ce kariéru zakončil a budu v roli 
moderátora, ale 14. června 2009 
odlétám na mistrovství světa na 
Taiwan, tak doufám, že Kralupy, 
ale i Českou republiku budu 
reprezentovat co nejlépe.

Jako v předchozích letech i letos se kra-
lupská turistika zapojuje do Dnů Kralup 

a to hned třemi akcemi. Jde o ukázky toho, 
co zdejší turisté, zejména děti a mládež, 
dělají.

Ve středu 3. června budou probíhat od 
16 do 17.30 hodin Hostibejcké schody 
– soutěž v běhu na kralupský kopec – 
samozřejmě rozhoduje čas, ale pro mno-
hé půjde o pocit pokořit sama sebe, svůj 
čas, poměřit se s kamarádem. V před-
chozích 11-ti ročnících vyběhli již nahoru 
773 běžci a výzvou pro „rychlíky“ je ab-
solutní rekord Vítka Procházky 1:08.

Rovněž ve středu 3. června od 18 hodin 
se v parku u Cukrovaru koná Turistický zá-
vod – všichni si zde mohou vyzkoušet ten-
to outdoorový sport – co obnáší a zda jej 
zvládnou. Nepůjde o skutečný závod, ale 
za pomoci kralupských závodníků si projít 
všechna kontrolní stanoviště.

V neděli 7. června je tu Cyklojízda oko-
lím Kralup – sraz je v 10.30 u turistické 
základny (Ke Koupališti 182 – mezi teni-
sovými kurty a koupalištěm) – jsou připra-
veny dvě trasy – 10 km pro rodiče s dětmi 
se závěrečnými dovednostními soutěžemi 
a trasa 40 km pro zdatnější zájemce.

Na jednu z akcí jsme se zeptali jejího 

protagonisty p.Víta Procházky : 
proč právě turistický závod? 
„Jedná se o netradiční sportovní aktivi-
tu a přitom docela zajímavou. Chceme ji 
lidem co nejvíce přiblížit. Jde o poměrně 
úspěšnou část naší činnosti, kde máme 
možnost si zazávodit a poměřit se se svými 
soupeři po celé České republice. Právě zde 
dosahujeme naše největší úspěchy. Navíc 
si ji veřejnost může několikrát do roka 
prostřednictvím našeho oddílu a díky naší 
dlouhé závodnické tradici vyzkoušet.“
Kdo bude účastníky závodu doprová-
zet? 
„Budou to zkušení kralupští závodníci 
– mladí turisté, kteří již absolvovali celou 
řadu závodů.“
Co čeká na účastníky akce? 
„Snahou je nasimulovat celý závod na 
malý prostor s kontrolami jako při sku-
tečném závodě – bude se házet míčkem 
na cíl, odhadovat vzdálenost, plnit testové 
otázky, pracovat s buzolou, bude možnost 
se naučit uzel či vyzkoušet plížení.“
Mohou se závodu zúčastnit skutečně 
všichni? 
„Samozřejmě že ano, vše bude připraveno 
tak, aby se mohli zúčastnit děti i dospělí“

Dny Kralup a Klub českých 
turistů Kralupy nad Vltavou
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Jaro je v plném rozkvětu a obrovská, 
sladká „Zahrada Čech“ rozkvetla 
a rozprostřela svou vůni po všech 
pahorcích Českého středohoří.

Opět Vás pozvu do tohoto malebného 
kraje a to na rulový skalní ostroh Kal-

várii /254 m n. m/ nazývaný též Tříkřížo-
vý vrch. Po původu jména není třeba pát-
rat, neboť dodnes jej korunují tři masivní 
dřevěné kříže. Legendy o třech křížích si 
odporují. Jedna z nich uvádí, že na ne-
dalekém Kamýku bydlel ve  
13. Století hradní pán, do ně-
hož se beznadějně zamilovaly 
tři dívky z okolí. Jelikož však 
byly prostého původu, vřelý 
cit mladých srdcí nebyl opěto-
ván. Zhrzelé krásky se sešly 
na blízkém kopci nad vlnami 
Labe, uchopily se pevně za 
ruce a zoufalým jednohlas-
ným výkřikem skočily. 

Od tří křížů se naskýtá 
úchvatný pohled nejen na 
Bránu Čech /Porte Bohemi-
ca/, ale i na překrásné kaňo-
novité údolí naší nejmohut-

nější řeky, Labe. Na jihovýchodě spatříme 
Velké Žernoseky, Radobýl a Litoměřice, na 
západě Lovoš a Milešovku a na jihu vyčnívá 
dominanta Středohoří, Házmburk.

Výchozím místem pro motoristy je vinařská 
obec Velké Žernoseky vzdálena asi 7 km zá-
padně od Litoměřic. Od kostela ve V. Žerno-
sekách sejdeme k přívozu a dále pokračujeme 
po proudu Labe, sledujeme zelenou turistic-
kou značku, poté projdeme pod železničním 
viaduktem a začneme stoupat lesní cestou na 
vrchol. Cesta je snadná a není dlouhá. 

Do Středohoří se můžeme vypravit i vla-
kem. Z Kralup do Lovosic a odtud měst-
skou hromadnou dopravou do Litoměřic 
na nádraží. Odtud je to asi 15 minut jízdy 
do stanice Libochovany. Přejdeme k Labi 
a turisticky neznačenou cestou se bude-
me vracet do Žernosek. Dojdeme do míst, 
kde turistická značka podchází pod via-
duktem.

Vrch Kalvárie společně se sousední Velkou 
Vendulí byly v r. 1993 prohlášeny přírodní 
rezervací, kde je chráněna jak fauna, tak 

flóra. Můžeme zde zahlédnout 
ještěrku zelenou, z rostlin kozi-
nec bezlodyžný, kosatec bezlis-
tý či diviznu brunátnou. 

A nakonec ještě jedna zají-
mavost: na vrcholu Kalvárie 
i Velké Venduli se povalují 
kousky přeměněné horniny 
svoru světlé barvy, ve kterém 
jsou „zarostlé“ drobné krystal-
ky granátu almandinu.

Doporučuji si sebou vzít 
dalekohled i lupu, určitě toho 
uvidíte mnohem víc a budete 
se sem častěji vracet.

S. něMec

Tip na výlet – Tříkřížový vrch

kdy vás začal egypt zajímat?
Bylo to asi v 5. třídě na základní škole.
co bylo hlavním impulzem vašeho zájmu?
Prvotní impulzy vzešly z knihovny mého 
otce, kde jsem četla detektivky (především 
knihy Agathy Christie s tématikou starého 
Egypta a Mezopotámie), rodokapsy, později 
naučné knihy věnující se starému Egyptu, 

např. knihy V. Zamarovského a ještě poz-
ději B. Vachaly.
jak často jezdíte na expedice?
Většinou je to jednou ročně a délka pobytu 
se různí od jednoho do tří měsíců. Zbytek 
roku bývám doma, zpracovávám archeolo-
gické materiály získané během expedice a 
doháním další resty.
na jakou další expedici se nyní chystáte?
Letos na podzim bych se měla zúčastnit 
nulté expedice do Súdánu (lokalita Wad 
Ben Naga), pořádané Národním muzeem, 
lépe řečeno jeho součástí – Náprstkovým 
muzeem asijských, afrických a amerických 
kultur, jeho Oddělením pravěku a starověku 
Přední Asie a Afriky.
jaké jsou vaše další plány? je nějaké mís-
to, kam byste se chtěla z vědeckých důvodů 
podívat?
Přiznám se, že se v současné době plně věnuji 
přípravě expedice do Súdánu, jehož kultura je 
do značné míry dosud neprozkoumaná. Ar-
cheologický výzkum tamních lokalit slibuje 
přinést významné poznatky pro pochopení 
vývoje starověkého Súdánu a obohatit sbír-
kové fondy Národního muzea o atraktivní 
předměty. děkuJi Za roZHovor, ZBr.

Žijí mezi námi Mgr. Petra MaříKOVÁ – VLčKOVÁ
✱ 12. 10. 1975

u rodačka z Kralup nad Vltavou, dodnes zde 
její rodiče žijí
u vystudovala FFUK – studium egyptologie  
a pravěké a raně středověké archeologie
u má 1 bratra
u je vdaná, bezdětná
u Specializuje se na egyptskou archeologii 
3. tisíciletí př. n. l. (především vývoj nekrálov-
ských hrobek a jejich výzdobného programu 
na konci Staré říše a v Prvním přechodném 
období), na vztahy Egypta a Předního výcho-
du a na možnosti využití počítačového zpra-
cování dat při archeologickém výzkumu.
u Při své vědecké práci se zúčastnila několi-
ka archeologických expedic v Abúsíru s Čes-
kým egyptologickým ústavem FF UK v Praze, 
jehož členkou několik let i byla. Zde se také 
podílela na odhalení pro ni asi nejzajímavější-
ho archeologického nálezu a to částečně ne-
vykradené pohřební komory v jižním Abúsíru. 
Komora patřila hodnostáři Inti Pepyanchovi.
u V roce 2007 byla členem archeologické ex-
pedice Ústavu archeologie a muzeologie FF 
MU Brno na lokalitě Tell Arbid Abyad v seve-
rovýchodní Sýrii.
u O své práci napsala nejen mnoho příspěvků 
do odborných i populárně naučných časopisů, 
ale i monografii. Jejím posledním počinem je 
kniha napsaná s kolektivem autorů, jejíž název 
zní: Hroby, hrobky a pohřebiště starých Egyp-
ťanů (vydalo nakladatelství Libri v roce 2009).
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KČT MTB Kralupy n.Vlt.
TOM 3511 Vltavský paprsek

město Kralupy nad Vltavou pořádají v rámci Dnů Kralup 
akci 

CyKlOJízDa
neděle 7. června 2009

sraz v 10.30 u turistické základny KČT – Kralupy n.Vlt. - Ke Koupališti 182 

trasy: Rodiče a děti 10 km 
s cílem opět na turistické základně, kde budou připraveny  

dovednostní soutěže na kole.

Pro zdatnější cca 40 km
Kralupy – Miřejovice – Nelahozeves – Lutovník – Velvarský háj – Bučina 

 – Velvary – Chržín – Sazená – Nelahozeves – Kralupy. 

Obec má dvě místní části Všestudy  
a Dušníky.

Počet obyvatel: 315
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

7km
Dostupnost: Do obce se dostaneme po sil-

nici 101 mířící z Veltrus k obci Zlosyň. Před 
mostem nad dálnicí D8 (E55) odbočíme do-
leva a po místní komunikaci dorazíme do 
Všestud. 

Zajímavosti obce (příroda, historie,…): 
Nadmořská výška je 170 m.n.m. Lužní le-
sy, které původně lemovaly řeku, v okolí 
v podstatě vymizely, na mnoha místech 
je tu částečně uchováno rostlinstvo ty-
pické 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.

Opuková skála proti Dušníkám, zvaná 
Svině, je častým cílem výprav geologů. Ka-
tastrální území Dušník se nachází v zá-
krutu řeky Vltavy na náplavách, pod nimiž 
leží vrstvy písku, jak o tom svědčí množství 
pískoven v okolí.

Dušníky jsou zmiňovány poprvé už ro-
ku 1228, tehdy ves připadla klášteru sv. Ji-
ří na Hradčanech. Od vzbouřených stavů 
ves koupilo roku 1620 Nové Město Pražské, 
ovšem po bitvě na Bílé hoře ji muselo (a tak-
též Všestudy a Vepřek) vrátit proboštství 

u svatého Víta. V této době patřily Dušníky 
do panství Jeviněves-Veltrusy, které spravo-
vala rodina Chotkových.

 Ves byla vždy osídlena zemědělci a ode-
dávna se tu hojně pěstoval i zpracovával 
chmel. Většina nefunkčních sušáren (a jed-
na modernější, funkční) ještě stojí... Ve  
20. století tu bydleli také dva malíři, Václav 
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. IS: plyn, vodovod, elektrika. 

Obce spadající pod působnost města  
Kralup nad Vltavou, 11. díl

Společenský život a aktivity občanů: 
V obci působí fotbalový spolek SK Viktoria 
Všestudy, který pořádá kromě sportovních 
utkání také taneční zábavy, sportovní od-
poledne se soutěžemi pro děti, nohejbalový 
turnaj. Obec pořádá také maškarní bály. Ve 
vsi funguje také místní knihovna s možnos-
tí internetového připojení.  l. p.

V minulém čísle jsme omylem uveřejnili 
část informací z obce se stejným názvem, 
ale ležící u Chomutova. Za upozornění dě-
kujeme naší čtenářce paní Jaroslavě Tůmo-
vé a současně se čtenářům omlouváme.
 redakce

VšestUDy
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zájezd do podkrkonoší 
a českého ráje

Ve středu 13. 5. jsme se vydali na prv-
ní letošní zájezd. Jeho první zastávkou 
byla Jilemnice – Zvědavá ulička a Krko-
nošské muzeum. Po obědě jsme spěcha-
li do Subtropického a Krakonošova za-
hradnictví v Kruhu (6 km od Jilemnice). 
Spokojeni s nákupy zejména v Subtro-
pickém zahradnictví, jsme se přesunuli 
za slibovaným překvapením: do muzea 
Klenotnice v Nové Pace. Šperky, drahé 
kameny, minerály a zkameněliny účast-
níky opravdu překvapily a tak všichni 
odjížděli spokojeni expozicí i levnými 
nákupy. Nezaviněné zdržení na průjez-
du městem na cestě do Jilemnice nás 
unavilo a na památkami nabitý Jičín se 
nám nedostávalo sil. Přesto nás město 
pohádek nezklamalo. 

Připravujeme: Zájezd Po stopách archi-
tekta J. Gočára. 

Tentokrát ve čtvrtek 11. června pove-
de náš zájezd na trase Libodřice – Láz-
ně Bohdaneč. V rodišti arch. Gočára ab-
solvujeme krátkou procházku lázeňským 

areálem a navštívíme i některé význačné 
památky .

Přihlášky a podrobné informace získáte 
v úterý 2. června v salonku Domu s pečova-
telskou službou na sídlišti Cukrovar. Odjezd 
v 7 hodin z otočky MHD v Minicích a po 
projetí našimi stanovišti ve městě v 7.30 od 
KD Vltava. Cena zájezdu pro členy 180 Kč, 
pro nečleny 200 Kč. Pro účastníky zájezdu 
připravujeme zajímavý program a slunečné 
přívětivé počasí.

Chcete-li jej spatřit na vlastní oči v plné 
kráse, ozářený sluncem – přihlaste se na 
náš červnový zájezd a uvidíte ještě více. 
Zmeškáte-li termín přihlášek, informujte 
se na tel. 315 727 342.

Sdružení rodáků a příznivců města

Vminulém Zpravodaji jsme vám slíbili, že 
napíšeme své poznatky z našeho prv-

ního letošního zájezdu. Hned ze začátku 
musíme říci, že byl krásný.

 Naše první zastavení bylo v Lobkovicích, 
kde jsme si chtěli prohlédnout zámek. Ten 
byl bohužel zavřený kvůli špatnému sta-
vu. Ale zavítali jsme na hřbitov k hrobce 
Františka Palackého, dějepisce a otce náro-
da. Další zastávkou byl zámek v Brandýse 
nad Labem. Ale protože jsme přijeli brzy 
a zámek se otevíral až v 10 hodin, museli 
jsme prohlídku vynechat. Vůbec nám to 
však nevadilo, protože se nám naskytla jiná 
podívaná. Před zámkem v parku se před 
námi rozprostíralo pravé vojenské ležení 
tak z doby Rakouska - Uherska. Ze všech 
stran se sem scházelo vojsko v uniformách 
a ženy v dobových kostýmech. Scházeli se 
na průvod, který tu prý mají každý rok. 
My jsme se ale průvodu nedočkali, protože 
jsme měli na určitou dobu smluvenou ná-
vštěvu v Šestajovické svíčkárně a výrobně 
kosmetických přípravků RODAS. Byli jsme 
velice překvapeni, jak mile a krásně nás tu 
přivítali - pohostili nás kávou a pečivem. 
Ukázali nám celou výrobu svíček a poté 
jsme si mohli vyrobit svou vlastní svíčku. 

Nakonec jsme každý dostal sáček koupelové 
soli a dvě osobně vyrobené svíčky. Mají zde 
také podnikovou prodejnu, ve které si mohl 
každý koupit svíčku dle vlastního výběru. 
V areálu svíčkárny je dokonce i minifarmič-
ka s domácími zvířaty a krásně upravený 
park. Moc se nám tu líbilo.

 Další naše cesta vedla do Přerova nad 
Labem, kde jsme navštívili skanzen. Tady 
jsme si při prohlídce každé chaloupky při-
pomněli, že i naše babičky v takových byd-
lely, a že některé zařízení - nábytek, nářadí 
i celkové vybavení - si i my pamatujeme. 
Rádi jsme si zavzpomínali.

 Pak už naše cesta vedla do Nymbur-
ka na prohlídku města a hlavně starého 
opevnění. I tento výlet byl pěkný a všem 
se moc líbil. 

 Tento měsíc, 20. června, pojedeme do 
Jaroměře, Nového Města nad Metují, Slavo-
ňova a Deštné. Již se na tyto výlety těšíme. 
Máte-li zájem se s námi zájezdu zúčastnit, 
můžete se přihlásit každé úterý od 13 ho-
din v penzionu na Cukrovaru.

 Se zájezdy na červenec a srpen vás se-
známíme v červencovém zpravodaji a o dal-
ší práci a činnosti v klubu vám napíšeme 
také příště. členové Mkd 

Městský klub důchodců

Dne 9. 5. 2009 zemřela v Plzni moje 
sestra, paní Ludmila Tomková, rozená 
Strejčková, rodačka z Kralup nad Vlt.
Kdo jste ji znali, věnujte jí vzpomínku.

Jana Dušková

Dne 17. června 2009 by se dožil 80 
let náš milovaný bratr, strýc pan Jiří 
Jelínek, rodák z Rosic u Brna, který 
žil přes padesát let v Kralupech nad 

Vltavou. Kdo jste jej znali, věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku.
Za celou rodinu neteř Dana Jelínková-Píšová

VZPOMÍNKY

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V červnu 2009
 významných životních jubileí.

95 let  Šmídlová Jiřina
9� let  Zítková Jarmila
90 let  Fojtík Josef
�5 let   Bísková Jiřina
  Horálek Jaroslav
  Novotná Ludmila
  Podrabská Irena
  Svačinová Libuše
  Vlčková Helena
�0 let  Durlínová Antonie
  Hofmanová Jarmila
  Ing. Kočí Jaroslav
  Králová Danuše
  Malotínská Hana
  Tejček Josef

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

VýzVa zŠ ReVOluční
Obracíme se na bývalé žáky a všechny přátele školy 
s výzvou o poskytnutí sponzorského finančního daru 
za účelem vydání almanachu ke 40. výročí otevření 
školy.
Věříme, že Vás naše výzva osloví, zavzpomínáte na 
školní léta a přispějete ke zdaru této akce. Informujte, 
prosím, své známé a spolužáky, kteří se doposud 
neseznámili s naší výzvou.
Sponzorské dary k vydání almanachu je možno posílat 

na účet ČS:

2094684173/0800

Kdo bude souhlasit s uveřejněním sponzorství 
v almanachu, dejte písemnou zprávu na adresu školy. 
Případné dotazy na telefonu 315 726 186 – paní 
Charvátová.

Srdečné poděkování všem dárcům.
kolektiv bývalých žáků a zástupců školy

Tento lázeňský pavilon postavený podle 
návrhu arch. J. Gočára je význačnou památkou 
a ozdobou Lázní Bohdaneč.
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��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na prohlídku 

MuZea v JílovéM u Prahy

Kdy? V sobotu 1�. června 2009

Jílové u Prahy leží necelých 20 km jižně od Prahy. Rozkládá se nedaleko 
pravého břehu řeky Sázavy, obklopeno masivní pahorkatinou, která společně 
s údolím řeky tvoří jedno z nejkrásnějších míst okolí Prahy, vhodné především 
pro turistiku, rekreaci a odpočinek. Pro svou nezaměnitelnou romantickou at-
mosféru byla oblast vyhledávána k rekreaci již v počátcích minulého století, 
kdy zde vznikaly první trampské osady. Zachovalá příroda se tu prolíná s his-
torií starého města, jež je spjata s nyní již ukončenou těžbou zlata.

Z důvodu komplikované dopravy je objednán autobus pro 50 osob. Místenku 
bylo možno zakoupit na květnové vycházce nebo je možno si ji zakoupit do ob-
sazení autobusu u paní Froňkové na adrese Seifertova ul. 217 v Lobečku. Ten-
to autobus bude odjíždět v 9 hodin od hotelu Sport. Pro ostatní bude odjezd 
z kralupského nádraží v 7.04 hodin, zakoupí si jízdenku do Jílového u Prahy. 
Z Masarykova nádraží půjdou pěšky na Hlavní nádraží, odtud vlakem do Vršovic, 
kde přesednou na vlak do Jílového. Čeká je nádherná vyhlídková jízda podél 
řeky Sázavy. Na vlakové zastávce Jílové budou v 9.44 hodin a odtud pojedou 
autobusem nebo pěšky po modré turistické značce do Jílového na náměstí.

V Jílovém vás čeká prohlídka muzea a poté se můžete vydat na vycházku po 
místní naučné stezce kolem Jílového. 

Tato akce se uskuteční s přispěním Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Milena Vovsová 

II. KluB DůChODCů

Čtvrteční klub má podstatně 
méně členů než klub úterní. 

Vzhledem k tomu, že jsme zde 
samé ženy, jsou i naše zájmy 
spíše pro ženy – vyšívání, ple-
tení apod. Naše členka Miluška 
Tříšková a ostatní ženy se zú-
častnily výstavy ručních prací 
„Šikovné ruce našich seniorů“ 
v Lysé nad Labem. Dostalo se 
jim ocenění Nejkrásnější kras-
lice, za nádherně vyzdobené 
vajíčko. Máme velkou radost 
z jejich úspěchu a reprezenta-
ce našeho klubu.

Naše 3 členky jsou čestnými 
členkami ČČK – zajišťují eviden-
ci a občerstvení dárcům krve.

V klubu provádíme jednodu-
chá cvičení pod vedením paní 
Holekové, která nám též měří 
KT a pomáhá radou. 

Často nás navštěvují dě-
ti a studenti místních škol 
a školek se svými vystoupení-
mi a vždy nám přinesou radost 
a potěšení.

Paní Kostečková – masérka, 
nám učinila přednášku o zdravé 
výživě, jak se vyrovnávat s bo-
lestí kloubů apod. Doporučila 
nám používání bylinek a nabídla 
různé masáže. Některé jsme je 
již využily, přináší úlevu.

Těšíme se na vystoupení pě-
veckého sboru žen Minichor, 
který nás navštíví počátkem 
června.

O diabetu je známo, že se 
stal civilizační chorobou 21. 
Století a v současné době 
jím trpí v naší republice cca 
7% populace, a to převážně 
starších občanů. 

Jedná se o nemoc, která sice 
není vyléčitelná, ale při dodr-

žování správných stravovacích 
zásad a pohybových aktivit je 
možno s ní žít. Je to však tako-
vá nemoc, která každého při ne-
věnování dostatečné pozornosti 
a nedodržování daného režimu, 
dříve či později potrestá, a to vý-
raznými zdravotními potížemi 
a komplikacemi. Proto při sděle-
ní diagnózy „diabetes“ lékařem, 
může u pacienta dojít k ovlivnění 
jeho psychické, případně i sociál-
ní rovnováhy tím, že vnímá své 
onemocnění jako akutní, kterého 
se rychle zbaví a nedokáže si uvě-
domit, že s tímto onemocněním 
bude žít až do své smrti.

Tím, aby u pacientů s diabe-
tem nedocházelo k uvedeným 
stresům a potížím, se zabývá 
Svaz diabetiků ČR, jehož územ-
ní organizace pracuje úspěšně 
již delší dobu i v Kralupech.

Náplní činnosti územní or-
ganizace je především edukač-
ní výchovná činnosti spoje-
ná s přednáškami a praktické 

ukázky správného stravování 
včetně seznamování s různý-
mi dia potravinami, přiměřená 
pohybová činnost, odpovídají-
cí možnostem a věku pacientů 
a kratší vycházky spojené s po-
znáváním naší minulosti.

Jak se tato činnost projevuje 
navenek? Je to např. zdravotní 
cvičení v plaveckém bazénu pod 
vedením zkušených instrukto-
rek, které se koná každý týden. 
Jsou to edukační přednášky 
o správném stravování případ-
ně i s ukázkami různých druhů 
jídel nebo pečiva, v péči o osob-
ní hygienu, používání různých 
kosmetických přípravků, doporu-
čení masáží, a to vždy se zamě-
řením na diabetiky. Během roku 
jsou to pak různá tělesná cvičení 
v místnosti, nenáročné procház-
ky a výlety po okolí Kralup, kte-
ré jsou spojeny např. s prohlíd-
kou různých památek.

Vyvrcholením činnosti je koná-
ní rekondice v některém krásném 
koutě naší vlasti – Jilemnice, Seč, 
Malá Skála, Harrachov apod. Zde 
je stanoven pevný denní řád, kde 
je zahrnuto cvičení v tělocvičně, 
dle možnosti plavání nebo cviče-
ní v bazénu, vycházky po okolí 
s poznáváním místních zajíma-
vostí a minulosti a v neposlední 
řadě i přednášky o diabetu. Bě-

hem pobytu je sledována u všech 
účastníků glykémie, jejich tělesná 
váha a je zajištěna lékařská péče 
a pohovor s lékařem. Při pobytu 
je dodržováno podávání dietní 
stravy, takže všichni účastníci 
se mohou přesvědčit, že dietní 
strava může být velice chutná 
a mohou si odnést i recepty na 
některá jídla.

Finanční úhradu si z větší 
části zajišťují členové vlastní-
mi prostředky. 

Touto výchovnou činností 
i praktickými ukázkami je pak 
zajištěno, že pacienti netrpí růz-
nými falešnými představami 
o své nemoci, ale poznají, že 
i s diabetem lze žít plnohodnot-
ný život. A to je přínos, který tato 
organizace diabetiků společnosti 
přináší. Protože při neznalosti di-
abetické problematiky může dojít 
k vážným psychickým potížím 
pacientů, které se mohou promí-
tat i do rodinných a pracovních 
vztahů. Ovšem, aby tuto činnost 
bylo možno vykonávat, je v nepo-
slední řadě potřeba mimo oběta-
vých pracovníků organizujících 
tuto činnost i finanční zajištění. 
Zde bychom chtěli poděkovat 
jednak svazu diabetiků, jednak 
i našemu městskému úřadu, kte-
rý nám tuto finanční podporu 
poskytuje. ing. a. Bartl

Jak se žije diabetikům v Kralupech
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Program kina

kino VltaVa kralupy – červen 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

páteK třInáCtéhO

1. – 3. 6. po-st  20.00
Friday the 13th, USA, 98 min., ŠÚ, 15, T, 80,-Kč

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 likviduje nic netušící rozjívené teenagery.

el pasO

4. – 5. čt-pá  20.00
ČR, 98 min., 80,-Kč

Příběh je inspirováno skutečným osudem cikánské 
vdovy, matky devíti dětí. Začíná okamžikem tragické 
smrti otce. Matka Věra najednou stojí sama proti úřa-
dům, odhodlaná udržet svou početnou rodinu pohro-
madě za každou cenu. Sociální odbor dává k soudu 
žádost na odebrání jejích dětí a následné svěření do 
ústavní péče...

pOháDKy tIsíCe a JeDné nOCI – Dny KRalup

5. pá  15.30
ČSSR, 94 min., vstup volný

Dobrodružství námořníka Sindibáda 14’,Druhá cesta 
námořníka Sindibáda 15’, V zemi obrů 15’, Zkrocený 
démon 14’, Magnetová hora 14’, Mořský sultán 11’, 
Létající koberec 11’
Celovečerní kreslený film Karla Zemana s příběhy 
z 1000 a 1 noci. Vypráví Jan Tříska.

MOnstRa Vs. VetřelCI

6. – 9. so-út  17.30
USA, 94 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

Na naši modrou kulatou planetu už zase zaútočili mi-
mozemšťané – Vetřelci. Ještě že máme obrovskou 
zásobárnu hrdinů, kteří se jim mohou postavit, kte-
rými jsou – Monstra. Velice zábavný rodinný animák 
vhodný do jarních dnů.
Poznejte HMYZOSAURKU.......!!!!!!! 

znOVu 17

6. – 7. so-ne  20.00
17 Again, USA, 102 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Děj se odehrává kolem životního příběhu jednoho mu-
že ve středních letech. Svůj život by sám ohodnotil jako 
propadák a dal by neví co za to, aby se jednoho dne 
probudil, bylo mu zase 17 let a on mohl napravit, co 
v životě zpackal. Jednou je jeho přání vyslyšeno a on 
tu příležitost dostane. V hlavní roli romantické kome-
die Zac Efron.

BaaDeR MeInhOf KOMplex

8. po  20.00
Der Baader Meinhof Komplex, Něm., 150min., 15, T, 80,-Kč 

Německo, 70. léta 20. století. Vražedné bombové úto-
ky, strach z terorismu a z vnitřního nepřítele otřásají 
základy křehké demokracie poválečného Německa. 
Radikální “děti” nacistické generace v čele s A. Ba-

aderem, U. Meinhofovou a G. Ensslinovou zakládají 
extremistickou RAF a vedou násilnou válku proti tomu, 
co považují za novou tvář fašismu.........

GRan tORInO

9. –10. út-st  20.00
USA, 117 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Clint Eastwood zraje jako víno – čím je starší, tím lepší 
snímky nám předkládá – Výměna, Dopisy z Iwo Jimy, 
Vlajky našich otců, Million dollar baby... Nyní přichází 
s příběhem, v němž se jako starý muž musí vyrov-
nat s rasovými předsudky ke svým přistěhovaleckým 
sousedům, díky nimž nakonec dojde k vypořádání se 
svou minulostí.

anDělé a DéMOnI

11. – 17. čt-st  20.00
Angels and Demons, USA, 140 min., ŠÚ, 12, T, 90,-Kč 

Po Šifře mistra Leonarda přichází filmově mnohem 
vděčnější další adaptace bestselleru Dana Browna, 
v níž Tom Hanks jako Robert Langdon, odborník na 
religionistiku, objeví existenci starověkého tajného  
bratrstva Iluminátů usilujících o zničení samého centra 
katolické církve – Vatikánu.

staR tReK

18. - 21. čt-ne  20.00
USA, 127 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

Restart jednoho z největších kultů si vzal pod patronát 
režisér J. J. Abrams (seriály Ztraceni, Alias..., filmy 
Mission: Imposible 3, Monstrum). Příběh pojednává 
o první výpravě mladé posádky na palubě hvězdné 
lodi U.S.S. Enterprise. 
Takto se má točit sci-fi! Ten film se fakt povedl!

přeDčítač

22. – 23. po-út  20.00
The Reader, USA, 123 min., 15, T, 80,-Kč

Kam až dojdete, abyste uchránili tajemství? Předčítač 
je mrazivý příběh o pravdě a odpuštění, o tom, jak se 
jedna generace vypořádává se zločiny té předešlé. 
Kate Winslet získala za svou roli Oscara® pro nejlepší 
herečku roku 2008.

OBčan haVel přIKuluJe

24. st  20.00 
ČR, 74 min., 70,-Kč

Tvůrci dokumentu Jan a Adam Novákovi se vracejí do 
minulosti, aby ilustrovali, jak vznikla slavná hra Audi-
ence. Zároveň uvádějí diváka do paradoxů podivného 
světa československé normalizace. Slavnostní uvedení 
filmu proběhne za účasti režiséra, velevýznamného 
scénáristy a spisovatele Jana Nováka. Celý večer se 
ponese v normalizačním a pivovarském duchu.

teRMInatOR salVatIOn

25. – 28. čt-ne  20.00
USA, 130 min., T, 90,-Kč

Píše se rok 2018. SOUDNÝ DEN přišel a zničil moder-
ní civilizaci. Postapokalyptickou krajinu brázdí armá-
dy terminátorů, které zabíjejí či loví lidi, ukrývající se 
v troskách měst a v pouštích. Existuje ale hnutí odpo-
ru, které se ukrývá v podzemních bunkrech a využívá 
každé příležitosti k útoku na nepřátelské jednotky.... 
Novou řadu trilogie Terminator provází obrovské di-
vácké očekávání.

29. pO KInO nehRaJe

teRMInatOR salVatIOn

30. út  20.00
USA, 130 min., T, 90,-Kč

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz



K Z

1�

Z kultury

PŘIPRaVUJEME Na čERVENEc a sRPEN 
2009: dvojí hra, noc v muzeu 2, Jménem krá-
le, transformers 2: pomsta poražených, doba 
ledová 3: Úsvit dinosaurů, případ nevěrné 
kláry, Harry potter a princ dvojí krve, Hannah 
Montana, krvavé pobřeží, t.M.a., ať žijí rytíři

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

Změna programu vyhrazena.

DVOJí hRa

1. – 3. 7. st-pá  20.00
Duplicity, USA, 125 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Dvě konkurenční farmaceutické firmy chystají novinku 
na trh ve stejné době a potřebují zjistit, jak je na tom 
protistrana. Do hry vysílají své špiony Cliva Owena a Ju-
lii Roberts, které pojí vztah z minuĺosti. Chytrý film, v ně-
mž má každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a jehož 
divák nesmí uvěřit ani závěrečným titulkům....

nOC V Muzeu 2

3. – 6. 7. pá-po  17.30
Night at the muzeum 2: Battle of the Smithsonian,  
USA, 105 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

V druhém pokračování úspěšné rodinné komedie je 

Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci 

a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federál-

ním archivu. Kromě starých známých oživlých postav 

bude mít hlídač Larry i problémy se slavnou pilotkou 

Amelií Eckhart.

ODpOR

 20.00
Defiance, USA, 136 min., 15, T, 80,-Kč

Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších pří-

běhů 2. světové války. Společně prchnou před němec-

kými okupanty do hlubokých běloruských lesů, zde se 

připojí k ruskému odboji a založí „skrytou“ vesnici...

Občan havel přikuluje
 V roce 1974 sháněl Václav Havel razítko do ob-
čanky, aby ho StB nemohla obvinit z příživnictví. 
Jeho dramatická tvorba se nesměla od začátku 
normalizace nijak publikovat a bez prokazatel-
ného zdroje příjmu riskoval vězení. Nakonec to 
vyřešil tím, že si našel zaměstnání jako pomoc-
ný dělník v trutnovském pivovaru. Bylo mu 38 
let a téměř rok válel ve sklepě sudy piva znač-
ky Krakonoš. Bral za to 1.700 korun měsíčně, 
ovšem větší odměnou mu byly nové zkušenosti 
a jiný způsob psaní, na který tam přišel. 

Film ukazuje prostředí v pivovaru i spolupra-
covníky, kteří Václava Havla inspirovali k napsání 
slavné jednoaktovky Audience. Popisuje i okol-
nosti vzniku jejího slavného undergroundového 
záznamu.

Kino Vltava Vás zve 24.6. od 20.00 na projekci 
tohoto ojedinělého dokumentu, jehož slavnost-
ního uvedení se zúčastní jeho tvůrce – režisér 
a velevýznamný scénárista a spisovatel Jan 
Novák. Celé svatojánské promítání proběhne 
v pivovarsko-normalizační atmosféře, která za-
působí na všechny Vaše smysly. Chuťové buňky 
polaská čepované pívo, kinosál prodchne vůně 
chmelu, hmatatelně se seznámíte s mávátky, 
uslyšíte songy z The best of KSČ. A zrak? To 
uvidíte………

Jan Novák se narodil v roce 1959 v Kolíně. 
1969 s rodiči emigroval do USA. Vystudoval Uni-
versity of Chicago. 

Tvorba např.:
Milionový Jeep – román nominovaný na Pu-

litzerovu cenu, 1987
Zatím dobrý – cena Magnesia Litera, kniha 

roku 2004
Děda – cena Josefa Dvoreckého, 2006
Valmont – spolupráce na scénáři s Jean-Clau-

de Carrierem a M. Formanem
Šeptej – spolupráce na scénáři s D. Ondříč-

kem
Nejasná zpráva o konci světa – spolupráce 

na scénáři s J. Jakubiskem
Báječná léta pod psa - scénář 

Vaše kino Vltava

Ti, kdo znají Jiřího Schmitzera jako vý-
borného a trošku svérázného herce di-

vadla Ypsilon, ví i o jeho paralelní písnič-
kářské kariéře a je pravda, že takových 
svébytných písnič-
kářů jako je on, se 
v naší malé zemič-
ce moc nevyskytuje. 
Poprvé zaznamenal 
svou hudební jedi-
nečnost na přes čty-
ři roky starém albu 
„Recitál“ a je s podi-
vem, že až tak poz-
dě. Začátek jeho hra-

ní se totiž datuje daleko zpět do minulosti. 
(a to minulosti „bigbíťácké“, jak s oblibou 
zdůrazňuje). V současnosti má na svém kon-
tě ještě další dvě alba „Šílenec“ a „Bouda“, 

přičemž k jeho nej-
známějším hitům 
patří např. „Japo-
nec“ nebo „Máte 
na to?“

Nenechte si ujít 
koncert v KD Vlta-
va, kam zavítá vů-
bec poprvé ve své 
písničkářské kari-
éře.

Netradiční recitál Jiřího Schmitzera

Taneční a pohybové  
studio Zuzany Štarkové

Vás zve na 

Taneční koncerT 
k desátému výročí založení studia

 Koncert se uskuteční  
ve spolupráci s KaSS Vltava a za podpory 

města Kralup nad/Vlt. 
V sobotu 13. června od 17 hodin

Vystoupí žáci studia a hosté.

25. dubna se žáci úspěšně zúčastnili soutěžní přehlídky  
tanečních škol z Čech a Moravy v Salesiánském divadle v Praze. 
Svými výkony přesvědčili nejenom porotu, ale všechny přítomné 

v sále. Za svoji píli a snahu získali tato ocenění:  
„Arabský tanec“ - skupina C - 1. místo ve své kategorii + pohár 

lidový tanec „Pletený“  
- skupina C - cena poroty za provedení a choreografii 

moderní kompozice „Spěch“  
- skupina D - zvláštní cena poroty za provedení 

taneční groteska „Plovárna“  
- skupina B - diplom za „nastolení dobré nálady“ 

Srdečně zveme všechny případné zájemce  
- děti ve věku 5 -13 let - k zápisu 

pro příští školní rok, který proběhne 8. a 10. září 2009  
od 15,30 hodin  

v tělocvičně Dvořákova gymnázia. 
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KD Vltava

kd VltaVa kralupy – program na červen 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

pondělí 1.6. ve 20.00 

Jan KRaus a KaRel KahOVeC v talk 
show „hVězDy, JaK Je neznáte“
moderuje Václav D. Kosík 
zbylé vstupenky v prodeji v pokladně 
hodinu před akcí. 280,-

úterý 2. v 19.00 – malý sál 

nORsKO (přeloženo z 26.5.)
Společně s průvodkyní Hanou Tomsovou na-
vštívíme oblíbená i méně známá místa Norska, 
od Osla až po Lofotské ostrovy za polárním 
kruhem. Přednáška je doplněna fotografiemi  
a nabízí užitečné tipy pro cestovatele.  50,-

sobota 6. 13.00-15.00 

Rodinné centru Neználek a Město Kralupy 
n.Vlt. zvou na 
DětsKý Den s feRDOu MRaVenCeM 
na zahradě KD Vltava
Okurková pohádka divadla Rolnička
Jarmark s broučky
- soutěže, potisk triček, malování na obličej 

středa 10. v 19.30 

tančíRna 
Oblíbený taneční večer pro všechny, co rádi 
tančí. Provází taneční mistr Tomáš Mikulský. 

60,-/pár 100,-

čtvrtek 11. ve 20.00 

Loď Tajemství bratří Formanů 
ROzMaRné létO (podle románu V. Vančury)
Účinkuje Divadelní spolek Kašpar
Místo konání: nové kotviště pod nemocnicí na 
levém břehu Vltavy. 
Počet míst na lodi je omezen. Představení je 
již vyprodáno!

pátek 12. v 10.00 

Loď Tajemství bratří Formanů 
ChOBOŤáCI, VelRyBa a DaReBáCI
Na motivy knihy J. Trnky Zahrada nastudova-
lo Hafan studio Praha.
Počet míst omezen. Představení je již vyprodáno!

pátek 12. v 19.30 

JIří sChMItzeR – recitál 
Nenechte si ujít koncert svérázného herce a pís-
ničkáře, který poprvé zavítá na naše pódium!

150,-

sobota 13. v 17.00 

Taneční a pohybové studio pro děti Zuzany 
Štarkové ve spolupráci s KaSS a za podpory 

nestíháMe: 
PíSEň ŽIJE, 

 DOKUD SE ZPíVá 
Jan Řepka a Petr Ovsenák spolu pod názvem 

Nestíháme vystupují od roku 2001. Jejich přá-

telství ale sahá mnohem dál a na cestách, kte-

ré se svými kytarami, cuatrem a concertinem 

podnikají, je to znát. Nestíháme neskrývají ob-

div k velkých osobnostem české i zahraniční 

folkové historie, jejich písně však v sobě opět 

mají cosi výjimečného a nezaměnitelného. Oba 

písničkáři je navíc podávají s lehkostí a švihem, 

který se na české akustické scéně často ne-

slyší. Svědčí o tom příznivé recenze a reportá-

že, neustále vzrůstající počet koncertů ( v roce 

2008 jich bylo více než 100!), účast na řadě 

uznávaných festivalů i nejvyšší žánrová oceně-

ní u nás (Porta 2005 a 2007) a na Slovensku 

(Lodenica 2006).

 Nestíháme hráli mj. více než třicetkrát jako 

hosté skupiny Neřež a dvakrát předskakovali 

první české folkové skupině Spirituál Kvintet. 

Stále častěji jsou také na pódiu po boku zají-

mavých zahraničních písničkářů a to jak u nás 

( The Wind Whistles, Unreliable Narrator, Ora 

Cogan, Mark Geary, Justin Lavash), tak venku: 

Švýcarsko 2008 a 2009 (Peter Serbach), Slo-

vensko 2008 (Števo Šanta). 

 Trefně charakterizuje Nestíháme Tomáš Hru-

bý (Folktime): „Ani jeden z nich není kytarový 

čaroděj, ani jeden z nich není super zpěvák, 

ale jejich výkony se navzájem umocňují a znějí 

velmi dobře. Jejich repertoár nejenže má hlavu 

a patu, ale ještě má cosi „staromilského“, co 

dnes z projevu písničkářů mizí, přestože by to 

mělo být jeho základem.“

 Podobně jako The Wind Whistles razí i Ne-

stíháme filosofii DIY („udělej si sám“). Jen na 

koncertech se jim podařilo za necelé dva roky 

prodat více než 1.000 ks prvního alba Víceméně 

v klidu (2007). A jen svépomocí také zorganizo-

vali letošní společné turné se svými kanadskými 

přáteli. Jako pamětní vstupenka poslouží věrná 

replika staré železniční jízdenky, symbol tradice 

i cesty vpřed. 

Nestíháme vyjíždí opět po roce na společné 

turné s indie-folkovým kanadským duem The 

Wind Whistles (Tom Prilesky a Liza Moser). Tři 

kytary, xylofon, basa a měch a čtyři srdce plná 

písní. Méně je více! 

Podrobnosti na http://www.nestihame.cz 

a http://www.myspace.com/thewindwhistles. 

Města Kralupy n.Vlt. uvádí
taneční KOnCeRt k 10. výročí založení 
studia
Účinkují žáci tanečního studia a hosté 80,-

neděle 14. 15.00-18.00

tanCOVačKa s KRalupsKOu DeChOVKOu
pod vedením Radka Dvořáka
Přijďte si zatančit a pobavit se se svými přá-
teli.  50,-

úterý 16. ve 20.00

nestíháMe a the WInD WhIstles  
(Kanada) 
Nenechte si ujít koncert skvělých písničká-
řů petra Ovsenáka a Jana řepky, s nimiž 
společně zazpívají jejich přátelé z Kanady.
Koncert se uskuteční na zahradě KD, v přípa-
dě nepříznivého počasí v klubovně DS Scéna. 

70,-
neděle 21. v 15.00 

KRalupsKá neCKIáDa – 3. ročník 
kde: tůň u Vltavy 
Informace v kanceláři KaSS 

středa 24.6. v 19.00

KOnCeRt DVOřáKOVa KOMORníhO 
sBORu Kralupy n.Vlt. a jeho hostů 
Na programu skladby Antonína Dvořáka  
a Petra Ebena.  70,- 

VypRODánO

VypRODánO
PŘIPRAVUJEME NA ZáŘí: 

neděle 6. Zahájení tanečních kurzů
sobota 12. Koncert Ewy Farné
čtvrtek 17. O Palečkovi
 – pohádka pro nejmenší
čtvrtek 24. „Tělo“  
 – Divadlo Dáši Bláhové
pátek 25. Posvícenská tancovačka

Pracovníci KaSS přejí všem návštěv-
níkům kulturních akcí krásně prožité 
prázdniny a dovolené.
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Městské muzeum

Městské muzeum – program na červen 2009

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

– 2.6., úterý, 17.00 

Koncert absolventů zuŠ

– Dny Kralup 2009, III. kralupská  
muzejní noc – 4.6., 18.00 – 22.00

18.00  – dernisáž výstavy – Martin Frind 
 – Výběr z tvorby 1999-2009
 – malý jarmark na nádvoří
18.30 – hudba - Baťa a spol.
19.00 – M. Frind – komentovaná prohlídka
    výstavy

19.30 – hudba - Baťa a spol.
20.00 – M. Frind – komentovaná prohlídka
    výstavy
20.30 – 21.30 – hudba – Mario Bihári 
                       + Bachtale Apsa
21.30 – překvapení
18.30 – 22.00 – prohlídky muzea, kvízy,
                       pravěká dílna

UPOZORNěNí – ve dnech 6.6. a 7.6. je 
muzeum z důvodu konání voleb pro ná-
vštěvníky uzavřeno

25.6., čtvrtek 17.00 

Vernisáž výstavy – černí baroni /Pravda 
o vojenských táborech nucených prací PTP/
Vernisáž výstavy – Výběr z “Galerie dol-
ního povltaví”
Výstavy budou trvat do 9.8. 2009

Vpátek 12. června od 19.30 
vystoupí v Ametystové 

čajovně skupina Popros spo-
lu s písničkářem R.OneCze-
chem.

Kralupské hudební duo Po-
pros vystupuje již pátým ro-
kem. Písně píše skladatel, textař 
a student Ježkovy konzervatoře 
David Bernardy, jenž hraje na 
kytaru, piano a zpívá. Multiin-
strumentalista Ondřej Šindelář 

jej doprovází na sólovou kytaru, 
baskytaru, foukací harmoniku 
nebo flétnu.

Stylově kapela proplouvá me-
zi folkem, rockem a jazzem, 
sází na poetické texty. Další 
informace o tvorbě POstesk-
le PROsté Společnosti nalez-
nete na webových stránkách  
www.popros.cz.

Kluci zahrají a zazpívají 
osvědčené písně - najazzlé Půl-
noční Dejvice, rockovou The 
hole shines blue či punk-šanso-
novou koláž Černobyl - a před-
staví několik zbrusu nových 
kousků.

Písničkář ze Zruče nad Sáza-
vou R.OneCzech, vlastním jmé-
nem Radek Vaněček, se již na 
střední škole naplno věnoval 
skládání hudby a hře na kytaru 

ve vlastní me-
talové skupině, 
s níž pět let 
objížděl rocko-
vé festivaly.

Po zániku 
skupiny po-
kračuje ve vy-
stupování ja-
ko sólista. Na 
svém kontě 
má již tři alba 
(Sonety, Bás-
nění muzikou 
a Uspávanky) 
a účinkování 

na různožánrových hudebních 
festivalech. Věnuje se i herectví 
a skládání scénické hudby pro 
divadlo Mimochodem.

Více se o něm dozvíte na inter-
netové adrese http://bandzone.
cz/roneczech. Na vlastní uši si 
jeho i Popros přijďte poslechnout 
do čajovny. Vstupné je 40 Kč.

 a. d. SMiřický

Popros a R.OneCzech 
zahrají v čajovně

červen 2009
pravidelné programy:
ÚTERÝ: Kutálení s výtvarkou pro děti od 2 let od 9.30 hodin
STŘEDA: Kutáleníčko pro děti od 1 roku od 10 hodin
PÁTEK: Dopoledne pro maminky a miminka od 9.30 hodin
Pondělní cvičení pro těhotné je dočasně pozastaveno. Máte-li 
o něj zájem, ozvěte se. Jakmile nás bude dostatečné množ-
ství, začneme znovu cvičit.

mimořádné programy:
9. a 23. 6. respekTovaT a býT respekTován
pouze pro přihlášené účastníky a absolventy loňského kurzu 
ve Veltrusech
10. a 17. 6. kurz masáží kojenců – Terezou Špinarovou. 
Vždy od 15. do 17 hodin. Jedná se o dvě navazující lekce, které 
maminky (nebo tatínky) naučí jak se se svými ratolestmi ještě 
více radovat ze vzájemné blízkosti a doteků. 

Kapacita centra je omezená, proto si, prosím, na mimořádné 
programy rezervujte místo předem

Od září pro Vás připravujeme v prostorách RC Neználek 
hudební školičku Yamaha pro děti od 4 do 18 měsíců a od 
18 měsíců do 4 let. Sledujte další informace na našich webo-
vých stránkách.

739 083 050 M. Nováková - koordinátorka centra,  
315 727 827 kancelář KaSS 

RC Neználek, KaSS Vltava, Náměstí J.Seiferta, 
Kralupy n. Vlt. - Lobeček, Vchod je zezadu, z Hakenovy ul., 

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

ÚtulKOVý happenInG
2. kralupský útulkový happening se koná v neděli 14.6.2009, od 10 do 16 

hodin, na cvičišti psů v Lobečku (Strachov). 
Ukázky práce se psy, soutěže, skákací hrad atd. 

Moderuje Tomáš Krejčíř, moderátor Snídaně s Novou. 
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Putovat za Čarodějnicemi 
se dá i po Dvořákově stezce, 
a dokonce i lodí po Vltavě.

Nevěříte? Již druhou úspěš-
nou Čarodějnickou výpra-

vu uspořádala TJ Sokol Kralupy 
ve spolupráci s Marinou Nela-
hozeves právě v předvečer svát-
ku všech čarodějnic 29. dubna 
2009.

Všechny malé i velké čaroděj-
nice a čarodějové si museli svou 
pouť Dvořákovou stezkou pěkně 
odpracovat – splnit krkolomné 
čarodějnické kousky, aby dostali 
sladkou odměnu.

A v cíli na Marině je čeka-
la velká čarodějnice, která nosí 
štěstí a plní rozličná přání.

Všichni, kdo přišli náležitě 
ustrojeni, získali „čarodějnický 
průkaz“ a nepostradatelné mi-
nikošťátko.

Pak už následovalo očekáva-
né opékání čarodějnických špe-
káčků, pro soutěživé typy byly 
přichystány ještě dobrovolné 
soutěže a netrpělivě se čekalo 
na pátou, až zazvoní lodní zvo-

nec a bude se moci nastoupit na 
kouzelnou projížďku po Vltavě. 
Kouzelná byla což o to, ale ta-
ky pořádně mokrá, neboť prá-
vě když loď odrážela od břehu, 
spustil se aprílový lijavec. Ale 
brzy přestal, a tak ti, co zůstali 
v přístavu, mohli i na mokrém 
dřevu dopékat pochoutky. Pro-
jížďky byly celkem tři a ta po-
slední dovezla již namoklé ča-
rodějničky a kouzelníky až do 
Kralup, aby je nezastihla další 
sprška.

Přestože jsme aprílově několi-
krát zmokli, vysvitlo i sluníčko, 
aby se podívalo, jak si naši malí 
čarodějové a čarodějnice vedou 
při II. Čarodějnické výpravě.

A že nás tu bylo – určitě přes 
100 malých dětí a dětiček a k to-
mu nejméně 200 dospěláků.

Poděkování patří městu Kralu-
py za sponzorský příspěvek na 
tuto akci. Všem pracovníkům 
Mariny Nelahozeves, kteří se vel-
mi ochotně podíleli na přípravě 
i průběhu celé akce, manželům 
Koženým za vstřícnou spoluprá-
ci a sponzorský dar. S poděko-

váním nesmíme zapomenout na 
cvičitelky ze Sokola, ale největší 
poděkování patří naší milé Alici 
Hakenové a Josefu Vojtěchov-
skému, kteří nás stále překva-
pují originálními nápady nejen 
pro nejmenší.

iveta Bendíková

vZdělavatel tJ Sokol kralupy

Kromě hlavního klání top skupiny, jehož 
vítěz se kvalifikuje na MS 2010 v Japon-

sku, je na celou dobu akce připraven boha-
tý doprovodný program nejen pro zkušené 
hráče go, ale i pro začátečníky, zájemce 
o hru a příznivce z řad široké veřejnosti.

Pro hráče všech výkonnostních tříd jsme 
připravili v Libčicích dva otevřené klasifiko-
vané turnaje, započítané do GPČR a Goban-
ligy. Ve dnech 2. - 3. července proběhne 
handicapový turnaj Cena Liběhradu, během 
prodlouženého víkendu 4. - 6. července pak 
turnaj Pohár Starosty Města Libčice.

Pro začátečníky jsou připraveny výukové 
kroužky, vedené zkušenými lektory. Pro ty, 
kteří by si snad chtěli od go odpočinout, 
jsme připravili turnaje v kopané a v pétan-
que, oddechnout si však můžete i v bazé-

nu či na některém ze sportovišť v areálu 
nedalekého koupaliště. Na koupališti též 
poběží po celý víkend promítání goistic-
kých filmů. Sobotní večer můžete strávit 
u ohně, nad nímž se bude opékat sele, na 
neděli připravujeme večerní koncert v lib-
čickém K-klubu.

Všem účastníkům i návštěvníkům přeje-
me, aby se začátek července stal opravdo-
vým svátkem go. Těšíme se na vás v Lib-
čicích.

Pro ty, kdo se chtějí seznámit se základy 
hry, budeme během měsíce června v Libči-
cích pořádat každou středu výukový krou-
žek go pod vedením zkušených hráčů.

Podrobné informace k MR 2009 i dopro-
vodnému programu naleznete na oficiál-
ních stránkách akce http://mr09.pagoda.cz/, 
v případě potřeby se můžete přímo obrátit 
na zástupce organizátorů:

 Ing. Petr Souček, tel.: 608 353 142, mailto:
go@libcice.net

 RNDr. Aleš Cieplý Csc., tel: 604 259 621, 
mailto:cieply@ujf.cas.cz

co je to go
Go je nejstarší desková strategická hra na 
světě. Vznikla před 4 až 5 tisíci lety v Čí-
ně. Odtud se postupně rozšířila po celé 
východní Asii, kde ji dodnes aktivně hrají 
miliony lidí. V posledních desetiletích si 
go rychle získává příznivce i v ostatních 
částech světa.

Go má velice jednoduchá pravidla. Bě-
hem několika minut se je naučí i malé děti. 
Dva hráči střídavě pokládají hrací kame-
ny na desku, která vypadá jako čtvercová 
síť. Cílem je ohraničit si co největší území 
a zároveň obklíčit co nejvíce soupeřových 
kamenů.

Přestože pravidla jsou velmi jednodu-
chá, má hra go obrovský počet variant, 
zhruba 10800. To je astronomicky více 
než u šachů (10120) a dalších her. Je to 
i více, než je počet atomů ve vesmíru. 
I proto go nadále zůstává poslední kla-
sickou strategickou hrou, u které stolní 
počítače zatím nedokáží porazit její nej-
lepší hráče. 

Mistrovství ČR v GO 2009
Občanské sdružení Pagoda ve 
spolupráci s Českou asociací go 
a městem Libčice nad Vltavou si vás 
dovolují pozvat na Mistrovství České 
republiky v GO.

Putování za čarodějnicemi
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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

J iž po třinácté pořádal Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a Turistický oddíl mláde-
že 3511 Vltavský paprsek, první májový den, turistický pochod Dvořákova Nelahozeves 

a soutěž ve stavbě stanu.
 Připraveny byly trasy od 8 – 25 kilometrů se startem od kralupského nádraží s cílem na 

turistické základně u koupaliště. Cestou šlo obdivovat bizardní pískovcové útvary, zámek Ne-
lahozeves a Veltrusy, svěží zeleň či sluníčko odrážející se ve Vltavě. Do okolí Kralup vyrazilo 
159 turistů všeho věku, od malých capartů až po letité nadšence. 

 V cíli čekal na všechny hezký diplom, drobné odměny, byla zde možnost posezení, opečení 
buřtů, her a soutěží – nejvíce se snažili dospělí, kteří se nechtěli nechat zahanbit před svými 
ratolestmi a vnoučaty – šlo tak 
spatřit „babičku“ házet krouž-
ky, či „dědečka“ na chůdách.

 Soutěže ve stavbě stanu se 
zúčastnilo 46 zájemců a zvládli 
to všichni, byť někteří za pod-
pory pořadatelů. Nejrychlejší 
dvojicí byla nakonec dvojice 
Michal Novák a Jan Vejrosta, 
kteří zvládli postavit a složit 
„stanové áčko“ za neuvěřitel-
ných 69 vteřin. 

 Že se akce líbila, dokládají 
i záznamové archy, kam mohli 
účastníci psát své postřehy.

INZERCE

Turistický pochod 
Dvořákova Nelahozeves  
a soutěž ve stavbě stanu

v červnu váM naBíZíMe:

✓ růže firmy kORDEs - nové odrůdy
✓ ovocné stromky v květináčích
✓ jahody 0,5 kg vaničky,  

    3 kg koše

www.ZaHradnictvi-Jelinek.cZ
☎ 315 781 019

otevřeno :
po-pá 8.00 - 17.30 
so 8.00 - 16.00 
ne 9.00 - 13.00
ve svátek 5. a 6. 7. 
otevřeno 9.00 - 12.00

od 10.- 30. června 

VELKÉ LETNÍ SLEVY

30 - 70% na vybrané dřeviny
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den rodiny ve ŠkoLní družině 

15. květen je od roku 1994 vyhlášen Dnem 
rodiny. Rodina stále zůstává základním prv-
kem společnosti, přestože je dnes vystavena 
řadě nepříznivých tlaků, v jejichž důsledku 
se mnohé rodiny rozpadají. Den rodiny má 
být tedy příležitostí k zamyšlení, zda svým 
dětem i svým blízkým věnujeme dostatek 
času a pozornosti. Úkolem rodičů je kromě 
péče o hmotné a citové potřeby dětí také 
jejich výchova a vzdělávání. Odměnou pak 
mohou být harmonické vztahy, láska, to-
lerance a vzájemný respekt. K tomu měla 
přispět i akce naší školy.

Do prostor školní družiny si odpoled-
ne mohli přijít pohrát s dětmi jejich rodi-
če, prarodiče nebo sourozenci - každý byl 
vítán. Bylo připraveno několik stanovišť 
s různými úkoly. Nejdříve si zástupci rodin 
vyzkoušeli spolupráci při skládání puzzle, 
závodili ve skákání v pytlích, skládali mo-
zaiku z víček PET lahví a nakonec si trochu 
zamazali ruce při otiskování dlaní. Kromě 
příležitosti navštívit netradičním způsobem 
družinu svých dětí, si všichni také odnesli 
účastnický list a drobnou odměnu. Potěši-

lo nás, že i zaměstnaní rodiče si našli čas 
a přišli se pobavit společně s dětmi. Rádi 
připravíme další příležitost k setkání s ro-
dinami „našich“ dětí. 

kateřina Malá

sLadké maLování 

Milujete omamnou vůni a chuť čokolády? 
Sbíhají se vám sliny už jen když na ní po-
myslíte? Pak pro vás máme tip na báječnou 
exkurzi nebo rodinný výlet.

Žáci 9. A v rámci výtvarné výchovy na-
vštívili muzeum čokolády a čokoládových 
obrazů v Praze v Týnské ulici. Prohlédli si 
nádhernou kolekci obrazů Vladimíra Čecha 
malovaných čokoládou na plátně. Ze stěn 
se usmíval Barack Obama, Václav Havel, 
Zdeněk Troška a další známé osobnosti. 
Jsou zde obrazem představena nejen zná-
má pražská zákoutí, ale také zvířata a další 
motivy. Žáci se seznámili s historií a tajem-
stvím výroby čokolády a své nově získané 
znalosti si ověřili v testu. Jako odměnu za 
úspěch dostali pravý kakaový bob. 

Největší zážitek pro všechny byl work-
shop. Každý žák dostal jedlý papír, štětec, 

špachtli a nezbytnou čokoládu – hnědou 
a několik odstínů barevné. Při malování 
vlastního obrazu mohli olizovat náčiní 
a ochutnávat obrázek. Každý dostal tácek 
s čerstvým ovocem, které si mohl do čoko-
lády namáčet a mlsat. Tím se chuť čokolády 
stala ještě výraznější. 

Neméně zajímavé bylo pro všechny i ma-
lování v pískovém cukru a škrábání na čo-
koládovou zeď. Na závěr si zájemci mohli 
opsat i recepty na výrobu domácí čokolády 
z kuchyní našich babiček. Návštěva unikát-
ního muzea a netradiční výtvarná výchova 
se u všech setkala s velkým úspěchem.

Mgr. Jiřina Hereinová

zpíváme a hrajeme pro radosT
V úterý 12. 5. se žáci ZŠ Komenského zú-
častnili pěvecké a instrumentální soutěže 
Nota D, kterou již tradičně pořádalo Dvo-
řákovo gymnázium. Vystoupení žáků bylo 
velmi úspěšné. 1. místo získal pěvecký sbor 
Hvězdičky pod vedením Mgr. Anny Gab-
rielové. Další ocenění získali žáci Patrik 
Kohout z 5. B (2. místo, klavír) a Ondřej 
Jírový z 8. A (2. místo, klavír). 

Děti svůj repertoár, obohacený o další 
skladby a písně, zopakovaly ve čtvrtek,  
21. 5., v městském muzeu na koncertu „Zpí-
váme a hrajeme pro radost“ určeném nejen 
pro rodiče, ale i širší veřejnost. Zde vystou-
pil také Komenda minichór pod vedením 
Mgr. Pavla Rynta, soubor hrající na zobcové 
flétny pod vedením Lady Havlíčkové a jako 
host zazpívaly členky Senior mini chóru. 

 agab

ZŠ koMenSkéHo

V letošním školním roce slaví 
naše škola 60. výročí půso-

bení. V roce 1948 v Kralupech 
a v okolí učila celá řada soukro-
mých učitelů. V lednu 1949 by-
lo rozhodnuto, že bude zřízena 
„Městská hudební škola“. Ta za-
hájila svou činnost pod vedením 
B. Humla v budově staré dívčí 
školy 1. února 1949. Podle výno-
su MŠ se záhy mění její název na 
„Městský hudební ústav“. Někdy 
koncem měsíce května (přesné 
datum již není známo) se kona-
lo první hudební vystoupení, na 
němž účinkovali převážně žáci 
bývalé soukromé hudební školy 
B. Humla. Na krátkou dobu mě-
la škola své pobočky v Libčicích 
a Velvarech, ty se však záhy osa-

mostatnily. O šedesát let pozdě-
ji, tentokráte přesné datum ví-
me, bylo to 27. května, se konal 
v KaSS Vltava slavnostní kon-
cert, na kterém vystoupili naši 
žáci a učitelé společně s Komor-
ním orchestrem Dvořákova kraje 
pod vedením dirigenta Václava 
Mazáčka. Účinkování za dopro-
vodu orchestru je vždy velkou 
a vítanou muzikantskou zkuše-
ností, málokterý žák ZUŠ má to 
štěstí si toto vyzkoušet. Nutno 
podotknout, že je to dosti ná-
ročné i pro profesionálního hu-
debníka.

Od září 2009 opět otevíráme 
třídy „Veselého pískání“. Veselé 
pískání rodičů s dětmi je zábav-
ná forma výuky na zobcovou 

flétnu, kde se čtyř, 
pětileté a šestileté 
děti učí hrát společ-
ně se svými rodiči, ev. praro-
diči. Hodiny jsou zaměřené jak 
na samotnou hru na nástroje, 
a hrají opravdu všichni zúčast-
nění včetně dospělých, tak na 
pohyb spojený s rytmickou prů-
pravou a zpěv. Příznivý vliv hry 
na zobcovou flétnu na zdraví je 
již dostatečně prokázaný. Pod ve-
dením našich zkušených profesi-
onálek tak mohou muzicírování 
prožívat úplně ti nejmenší. 

Den otevřených dveří připra-
vujeme na středu 17. června. 
Mezi 14. až 18. hodinou jste sr-
dečně zváni k nám do hlavní bu-
dovy Riegrova, kde budete moci 

nahlédnout tak říkajíc 
„pod pokličku“ toho, jak 
probíhá výuka na naší 

škole a rovněž budou zodpově-
zeny případné dotazy. Od 15 do 
15.45 hodin proběhne v učebně 
č. 3 ukázková hodina přípravné 
hudební výchovy pro zářijové 
prvňáčky a předškoláky. V budo-
vě Máje můžete zase nahlédnout 
do výuky tanečního oboru (mezi 
14. a 17. hodinou). V tomtéž týd-
nu, od pondělí 15.6. proběhne 
v odpoledních hodinách v bu-
dově Riegrova přijímání nových 
žáků. Pokud máte zájem o stu-
dium na naší škole, můžete se 
k nám přijít podívat již nyní. Co 
nabízíme a připravujeme najdete 
také na www.zuskralupy.cz

Základní uMělecká Škola
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7. 5. 2009 proběhla konference k projek-
tu „Rozvíjíme školní vzdělávací program“, 
který realizujeme od ledna 2009 v rámci 
operačního programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, prioritní osa Počáteční 
vzdělávání. Součástí a prvním bodem pro-
gramu bylo veřejné vystoupení žáků ško-
ly z polské Gorlice, předvedli lidové písně 
a tance v krojích a naši žáci divadelní před-
stavení. Ve druhé – hlavní části jsme při-
pravili pro ředitele, učitele z oblasti Kralup  
n. Vlt., pracovníky městského úřadu prezen-
taci dvou klíčových aktivit projektu.

PhDr. Renáta Němečková, koordinátorka 
části estetická výchova, informovala o zá-
měru zavést do druhého ročníku hodinu 
volitelného předmětu, kdy si žáci budou 
volit mezi hudební výchovou – hra na zob-
covou flétnu, výtvarnou výchovou – umě-
leckořemeslné techniky a dramatickou vý-
chovou. Paní učitelka vysvětlila záměry 
a také dokumentovala úkoly, které byly již 
realizovány. 

Výměna žáků s polskou školou se samo-
zřejmě také uskutečnila v rámci projektu, 
a to jako součást druhé klíčové aktivity – 
inovativní postupy ve výuce cizích jazyků 
na druhém stupni ZŠ. V oblasti výuky cizích 
jazyků se budeme snažit motivovat žáky ke 
studiu jazyků, zdůrazňovat mezipředmětové 
vztahy a plnit obsah některých průřezových 
témat. V rámci projektu vybudujeme novou 

učebnu jazyků s možností využití počítačů 
a připojením na internet. Toto vybavení ne-
ní samoúčelné, ale vychází z dobrých zku-
šeností s e-Twinningem. Právě o projektech 
z e-Twinningu hovořila paní učitelka Ing. 
Michaela Gleichová, koordinátorka této klí-
čové aktivity a také host konference, paní 
profesorka Svobodová z kralupského gym-
názia. O dalších možnostech v oblasti gran-
tové politiky Středočeského kraje promluvil 
Mgr. O. Nauš z odboru regionálního rozvo-
je KÚ Středočeského kraje. Odpovídal i na 
praktické dotazy přítomných, které se týkaly 
dalších možností podávání projektů, práce 
s programem Benefit 7 apod.

O výsledcích realizovaného projektu „Roz-
víjíme školní vzdělávací program“ 
bychom chtěli informovat na podzim 
roku 2010 přímo v prostředí naší 
školy, kde bude možno vidět změnu 
prostředí, inovovaný školní vzdělá-
vací program a výsledky v obou klí-
čových aktivitách.

Vystoupení dětí z Polska bylo sou-
částí jejich pobytu v České republi-
ce. Program probíhal v Kralupech 
a okolí. Děti viděly naši školu, Měst-
ské muzeum, zámek a památník  
A. Dvořáka v Nelahozevsi, svezly se 

lodí po Vltavě, byl pro ně připraven jednodu-
chý orientačně – poznávací běh na Hostibej-
ku. Velká část nabitého programu proběhla 
v Praze. Děti viděly program na Křižíkově 
fontáně a hlavně celý den věnovaly památ-
kám v našem hlavním městě. Prostor dostaly 
i osobní kontakty mezi učiteli a žáky obou 
škol. Ukázalo se, že si všichni dobře rozu-
míme a přestože je to z Kralup do Gorlice 
hodně daleko, budeme ve výměnách žáků 
pokračovat. Od 10. do 13. června 2009 budou 
naše děti na návštěvě v Gorlici. Přejeme jim 
šťastnou cestu a pěkné zážitky.

Projekt je spolufinancován z prostřed-
ků EU a ČR.

dagMar knöpfelMacHerová, ředitelka Školy

červen – co nás čeká?
✓ 1. 6. Den dětí – deváťáci pro 1. stupeň
✓ 2. 6. oblastní kolo ve vybíjené (4. a 5. třídy)
✓ 6. 6. výlet do Drážďan
✓ 9. 6. atletický trojboj
✓ Třídní výlety
✓ 24. 6. sportovní den

já jsem muzikanT...
Každoročně se účastníme okresní hudební soutěže 
Nota D v kralupském gymnáziu. Letos získali naši žáci 
pěkná umístění ve zpěvu i hře na hudební nástroje.

Mirka Šmídová (4.a) – 1. místo v kategorii nej-
mladší zpěváci

tereza popová (4.a) – 3. místo v kategorii nej-
mladší zpěváci

linda abiševa (9.a)  – 1. místo v kategorii mlad-
ší zpěváci

David Meca (4.a) – 3. místo v kategorii nejmlad-
ší instrumentalisté

tereza hrušovská (7.a) – 1. místo v kategorii 
mladší instrumentalisté

a Dominika Kontrová získala čestné uznání v ka-
tegorii nejmladší instrumentalisté

Mgr. Hana noHýnková

ve středu 22. 4. uspořádala školní družina besedu se členy zdejšího mysliveckého sdružení. krásné 
počasí umožnilo konání na zahradě, kde děti zhlédly plemena loveckých cvičených psů i  výra velikého. 
myslivci  seznámili děti se svou činností a náplní práce během celého roku. Ukázali obrázky zvířat, 
přinesli shozená paroží. nechyběla ani ukázka mysliveckých zbraní. na závěr se děti mohly zeptat na 
další zajímavosti a myslivci jim na jejich zvídavé otázky rádi odpověděli. Pavla slavíčková, vedoucí ŠD

ZŠ gen. klapálka

ZŠ třeBíZSkéHo
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Dům dětí a mládeže

 

ZÚ Věková skupina Jméno vedoucího Čas schůzky Cena za šk. rok  Místo

Šikulka................................................... 5-6 let ..................................J. Merfaitová ...........................................po.  13.15 - 14.00 ............................................................ 1000,- ................................................................................DDM
Šikovné ručičky .................................... 6-7 let...................................J. Merfaitová ...........................................po.  14.15 - 15.15 ............................................................ 1.700,- ................................................................................DDM
Výtvarně-keramické hrátky ............... 8-9 let ..................................J. Merfaitová ...........................................út.  14.00 - 15.00........................................................... 1.700,- ................................................................................DDM
Výtvarně- keramický .......................... 6-8 let .................................. G. Junášková ..........................................po.  14.00 - 15.00........................................................... 1.700,- ................................................................................DDM
Výtvarně-řemeslný ateliér ................. 8-16 let ................................. G. Junášková ..........................................po.  15.30 - 17.00 ........................................................... 2.500,- ................................................................................DDM
Výtvarné hrátky I.  ............................... 4-6 let  .................................M. Pechačová .........................................čt.  14.30 - 15.30  ...........................................................1.700,-  ................................................................................DDM
Výtvarné hrátky II.  .............................. 4-6 let  .................................M. Pechačová .........................................čt.  15.30 -16.30  ............................................................1.700,-  ................................................................................DDM
Střípek I. – začátečníci ........................ 5-8 let ..................................G. Junášková  ..........................................út.  15.00 - 16.00  .........................................................  2.200,-  ................................................................................DDM
Střípek II. – mírně pokročilí ................ 5-8 let  ..................................G. Junášková ...........................................út.  16.00 - 17.00  .........................................................  2.200,-  ................................................................................DDM
Střípek III.. – pokročilí ......................... 5-8 let ..................................G. Junášková ...........................................st.  14.00 - 15.30........................................................... 2.500,- ................................................................................DDM
Střípek IV.- pokročilí ............................ 9-12 let .................................G. Junášková ...........................................st.  16.00 - 17.30 ........................................................... 2.700,- ................................................................................DDM 
Keramika I............................................. 10-15 let...............................Z. Davidová .............................................po.  15.15 - 16.45 ........................................................... 2.900,- ................................................................................DDM
Keramika II. .......................................... 9-12 let .................................Z. Davidová .............................................po.  16.45 - 17.45 ..........................................................  2.600,-  ................................................................................DDM
Keramika III. ......................................... 10-15 let  ..............................Z. Davidová  ............................................čt.  15.30 - 17.00 ........................................................... 2.900,- ................................................................................DDM
Krůček ................................................... 3-4 roky ...............................M. Pupíková  ...........................................po.  14.15 - 15.00 .............................................................. 900,- ................................................................................DDM-sálek
Klokánek - rytmika .............................. 5-6 let ..................................M. Pupíková............................................st.  14.30 - 15.30 .............................................................. 900,- ................................................................................DDM-sálek
Taneční průprava mini A ..................... 3-6 let ..................................V. Nováková  ...........................................út.  14.30 - 15.30 ........................................................... 1.500,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční průprava mini B  .................... 3-6 let ..................................V. Nováková  ...........................................út.  15.30 - 16.30  .......................................................... 1.500,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční průprava C  ............................. 6-9 let ..................................V. Nováková  ...........................................čt.  15.30 - 16.30  .......................................................... 1.500,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční skupina D  ............................... 6-9 let ..................................V. Nováková  ...........................................čt.  16.30 - 17.30  .......................................................... 1.500,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční skupina Naděje ...................... 8-11 let .................................V. Nováková ............................................út.  17.00 - 18.00  .........................................................  2.000,- ................................................................................DDM - sálek
    čt.  17.30 - 19.00  ........................................................................................................................................................tělocvična V Zátiší
Počítače s internetem  ......................... ZŠ..........................................M. Blažková, D. Škorvaga ......................út.  17.00 - 18.00 ........................................................... 1.000,- ................................................................................DDM
Programování A ................................... ZŠ..........................................Ing. K. Janda ...........................................st.  16.00 - 17.30 ...........................................................  1.100,- ................................................................................DDM
Programování B ................................... ZŠ..........................................Ing. K. Janda ...........................................st.  17.30 - 19.00 ...........................................................  1.100,- ................................................................................DDM 
Angličtina I. .......................................... 7-8 let ...................................M. Koberová ...........................................út.  14.00 - 14.45  .......................................................... 1.200,- ................................................................................DDM
Angličtina II.-mírně pokročílí  ............ 13-15let................................P.M. Votavová  ........................................po.  16.00 - 16.45  .......................................................... 1.200,- ................................................................................DDM
Francouzština....................................... 10-15 let...............................M. Koberová ...........................................út.  15.00 - 15.45  ..........................................................  1.100,- ................................................................................DDM
Mladý zahradník  ................................. ZŠ  .........................................M.Kovandová  ........................................st.  16.00 - 17.30 .............................................................. 900,- ................................................................................DDM
Šachy- začátečníci  ............................... od 6 let  ................................Ing. F. Seiner ...........................................út.  15.30 - 16.30  ............................................................. 900,- ................................................................................DDM
Šachy-pokročilí  ................................... od 6 let  ................................M. Hejzlar  ...............................................út.  16.30 - 18.00  ..........................................................  1.100,-  ................................................................................DDM
Dramatický kroužek  ........................... od 6 let  ................................Mgr. B. Vrzáčková  ..................................po.  15.30 - 17.00  ........................................................... 1000,-  ................................................................................DDM 
Aikido, sebeobrana.............................. od 7 let  ................................K. Slapnička  ...........................................út.  16.30 - 17.30 .............................................................. 800,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Aikido, sebeobrana.............................. od 9 let  ................................Z. Balliš  ...................................................út.  17.30 - 18.30 .............................................................. 800,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Florball I. ............................................... ZŠ..........................................M.Novák.................................................. st.  16.00 - 17.00 ...........................................................  1.100,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Florball II. .............................................. ZŠ  .........................................M. Novák ................................................. st.  17.00 - 18.00  ..........................................................  1.100,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hry a soutěže v přírodě ....................... ZŠ.......................................... R. a L. Hupková  .....................................po.  15.00 - 16.30 (+x za 14 dní)  .................................... 700,- ................................................................................
Míčové hry ............................................ 4-7 let...................................R. a L. Hupková  .........................................................................................................................................800,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Míčové hry ............................................ ZŠ..........................................R. a L. Hupková  .........................................................................................................................................800,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Dětský aerobic  ..................................... 7-10 let .................................  ................................................................po.  17.00 - 18.00 .............................................................. 800,- ................................................................................DDM - sálek
Stolní tenis  ........................................... ZŠ.......................................... M. Novák ................................................út.  16.30 - 17.30 .............................................................. 900,- tělocvična V Zátiší
Kulečník I. ............................................. od 10 let ............................... Ing. M. Antol  .........................................čt.  17.00 - 18.00 .............................................................. 800,- ................................................................................DDM
Kulečník II.  ........................................... od 10 let  ..............................M.Chládek  ..............................................čt.  18.00 - 19.00  ..............................................................800,-  ................................................................................DDM
Žongléři  ................................................ od 12 let  ..............................M. Topinka, J.Jindřich  ...........................po.  18.00 - 19.00, čt. 19.00 - 20.00 .............................. 1000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
 Orientální tance I. ................................  5-8 let ..................................M.Pupíková  ...........................................po.  15.30 - 16.30  ............................................................. 900,-  ................................................................................DDM-sálek
Orientální tance II. ...............................  8-11 let ................................M.Pupíková  ...........................................po.  16.30 - 17.30  ............................................................. 900,-  ................................................................................DDM-sálek
Orientální tance III. ..............................  12-16 let ..............................M.Pupíková  ...........................................po.  17.30 - 18.30  ............................................................. 900,-  ................................................................................DDM-sálek
Hip-hop a street dance I.  .................... 9-12 let  ................................P. Krbec  ...................................................út.  16.00 - 17.00, čt. 16.00 - 17.00  .............................. 1000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hip-hop a street dance II.  ................... 13-18 let  ..............................P. Fenzel  ..................................................út.  17.00 - 18.00, čt. 17.00 - 18.00  .............................. 1000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hip-hop a street dance III. .................. 13-18 let  ..............................P. Fenzel  ..................................................út.  18.00 - 19.00, čt. 18.00 - 19.00  .............................. 1000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Kick box I. .............................................. od 15 let ...............................L. Šuda .....................................................po. čt.  17.00 - 18.30 ..........................................................  2.000,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Kick box II. ............................................. dospělí .................................L. Šuda .....................................................po. čt.  19.00 - 20.30........................................................... 2.500,- ................................................................................tělocvična V Zátiší 
Relaxační cvičení  ................................. od 12 let ...............................S. Nováková  ...........................................po.  19.00 - 20.00  ...........................................................perm.200,-/10 hod. nebo 30,-/hod.
Kick box aerobic  .................................. dospělí  ................................D. Štika  ....................................................čt.  20.00 - 21.00  ...........................................................500,-/rok nebo perm. 200,-/10 hod. nebo30,-/hod. 
Anglický jazyk-začátečníci .................. dospělí  ................................P. M. Votavová  .......................................po.  16.45 - 17.30  .......................................................... 1.900,-  ................................................................................DDM
Anglický jazyk-mírně pokročilí .......... dospělí  ................................P. M. Votavová  .......................................út.  17.00 - 18.00  .......................................................... 2.500,- ................................................................................DDM 
Anglický jazyk-pokročilí  ..................... dospělí  ................................Mgr. M. Tesařová  ...................................po.  17.30 - 19.00 (jednou za 14 dní)  .......................... 1.900,- ................................................................................DDM 
KLUBY
Klub Sluníčko ........................................ od 1 měsíce do 6 let ............J. Merfaitová ...........................................po. - pá.  9.00 - 12.00, po. - 14.00 -15.00 .................................  30,- ................................................................................DDM
    út.- čt. 14.00 - 17.00, pá.14.00-16.00
Barvička I., ............................................ 2-3 roky ...............................G. Junášková ...........................................út.  9.30 - 10.15 ..................................................................  50,- ................................................................................DDM
Barvička II. ............................................ 2-3 roky ...............................G. Junášková ...........................................út.  10.15 - 11.00 ................................................................  50,- ................................................................................DDM
Cvičeníčko I. .......................................... 1-3 roky  ...............................S. Nováková ............................................čt.  9.00 - 9.45 .................................................................... 40,- ................................................................................DDM-sálek
Cvičeníčko II. 1-3 roky  ........................................................................ S. Nováková ...........................................čt.  10.00 - 10.45 ................................................................ 40,-  ................................................................................DDM-sálek
Cvičeníčko III. pokročilí  ......................................................................M. Pupíková............................................po.  10.00 - 10.45  ............................................................... 40,-  ................................................................................DDM-sálek
Cvičení rodičů s dětmi  ........................................................................M. Pupíková  ...........................................stř.  15.45 - 16.45  ............................................................... 40,-  ................................................................................DDM-sálek
SPONTÁNNÍ ČINNOST
Volné počítače .......................................................................................................................................................po. 14.00 - 17.00, út., čt. 14.00 - 18.00 st., pá. 14.00 - 16.00 ..... 30,-/hod. .......................................................................DDM
 Internet ..........................................................................................................................................................................po. 14.00 - 14.30, út., čt. 14.00 - 18.00 st., pá. 14.00 - 16.00  ..... 70,-/hod. ..........................................................................  DDM
Stolní tenis, kulečník, šipky .................................................................................................................................út. 14.00 - 18.00 , st.14.00-15.00  ............................................30,- Kč/hod/os. .............................................................DDM
     čt. 14.00 - 17.00 pá 14.00-16.00
Stolní fotbal, stolní hokej .....................................................................................................................................út. 14.00 - 18.00 , st.14.00-15.00 ............................................30,- Kč/hod/os. .............................................................DDM
     čt. 14.00 - 17.00 pá 14.00-16.00
Stolní tenis  ............................................................................................................................................................út., stř., čt. 16.00 - 22.00 (nahlásit předem v DDM) .......................40,-/hod/osobu .............................................................tělocvična V Zátiší

DŮM DĚtí a MLÁDeŽe v Kralupech n/Vlt., smetanova 16�, tel.: �15 �22 ��0
Zájmové útvary pro školní rok 2009/2010

 (údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny)
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Dům dětí a mládeže

sTaLo se:

sporTovní souTěže 
v ddm kraLupy
Dne 22.4 a 28.4 jsme pořádali oblastní ko-
lo Mc Donald’s Cup 2009 v malé kopané. 
Hraje vždy 7 dětí a brankář. Zúčastnilo se 
celkem 108 dětí z kralupských škol, ZŠ  Ne-
lahozeves a ZŠ Veltrusy. Turnaj se odehrál 
na víceúčelovém hřišti Zimního stadionu 
v Kralupech nad Vltavou, kde je velmi dob-
ré zázemí.    

CelKOVé uMístění DRužsteV:
kategorie a kategorie
(1. - 3. ročník)  (4. - 5. ročník)
1. ZŠ Veltrusy 1. ZŠ Komenského
2. ZŠ Gen. Klapálka 2. ZŠ Veltrusy
3. ZŠ Komenského 3. ZŠ Revoluční
4. ZŠ Nelahozeves 4. ZŠ Gen. Klapálka
5. ZŠ Revoluční

sTudenTský parLamenT 
měsTa kraLupy nad vLTavou
Již od začátku letošního roku se v DDM 
začal scházet Studentský parlament měs-
ta. Zástupci základních škol, gymnázia 
a učiliště si zvolili jako předsedkyni Libuši 
Polákovou ze SOŠ a SOU, 1. místopřed-
sedu Ondřeje Jírového ze ZŠ Komenské-
ho a 2. místopředsedkyni Evu Flídrovou 
z DG a SOŠE.

Studentský parlament se schází pravidel-
ně každý měsíc. Po úvodním seznámení 
spolu hovoří o životě na svých školách, 
o tom, jak se dětem a mládeži žije v na-
šem městě a co by mohly školy společně 
organizovat. Například Studentský majáles, 
meziškolní soutěže, zřízení legálu (místo pro 
legální tvorbu sprejerů).

Také připravují webové stránky, aby mo-
hl být každý o jejich činnosti informován. 
V budoucnu chtějí spolupracovat s vede-
ním města, městkou policií a jinými orga-
nizacemi. 

důM dětí a Mládeže

10. Turnaj kraLupských 
ŠkoL v bLeskovém Šachu
5. května jsme se zúčastnili turnaje kra-
lupských škol v bleskovém šachu. Za naší 
školu nastoupilo 8 šachistů: P. Janoušek 5.A, 
M. Nocarová 8.B, K. Kršík 8.B, M. Novák 
3.A, J. Kratochvíl 1.B, P. Řezáč 2.A, A. Olša 
2.A, O. Lameš 1.A. Zúčastnilo se celkem 
25 hráčů a hrálo se švýcarským systémem 
na 7 kol.

Výsledky : 10. Petr Janoušek - 4 body 
ze 7, 11. Michaela Nocarová - 4 body ze 7,  
14. Kamil Kršík - 3,5 bodů ze 7.

Všem našim šachistům děkujeme za re-
prezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí 
do dalších turnajů.         

Mgr. SiMona gruBerová

piŠkvorkový
zápas družsTev
Dne 19. května se konal přátelský zá-
pas mezi školami ZŠ Komenské-
ho a ZŠ Revoluční v piškvorkách. 
Školy reprezentovalo na každé straně 14 bor-
ců ve dvou kategoriích - mladší a starší žáci. 
V obou kategoriích nakonec vyhrála ZŠ Ko-
menského (i když v kategorii starších to 
bylo napínavé téměř až do konce), celkem 
pak vyhrála Komenda v poměru 240 : 152. 
V horkém odpoledni se naši žáci potili nad 
partiemi téměř 2 hodiny (až se člověk divil, 
že to vydrží), ale chovali se vzorně a odmě-
nou jim byla alespoň zmrzlinka či čokoládo-
vé vajíčko, které si všichni odnesli.            

Mgr. SiMona gruBerová

ZŠ revoluční

Taneční pohár pokračovaL 
Po okresním kole Středočeského taneční-
ho poháru, které pořádalo DDM Kralupy 
nad Vltavou v březnu, se 13. 5. kona-
lo Krajské kolo ve Slaném. Za DDM po-
stoupili dva týmy, ze ZÚ Hip-hop. Tyto 
týmy se umístily na 1. a 2. místě ve své 
kategorii.

Všem účastníkům gratulujeme a děkuje-
me za dobrou reprezentaci.

dny kraLup 2009
Tak jako každý rok se DDM aktivně podílí 
na programu Dnů Kralup, které budou za-
hájeny 3. června na Hostibejku.

 V 17.45. po zahájení Dnů Kralup staros-
tou města Petrem Holečkem vystoupí děti 
a mládež ze zájmových útvarů DDM. Paní 
Mirka Pupíková představí děti z Krůčku 
a Rytmiky.

Taneční průprava a Taneční skupina Na-
děje pod vedením paní Veroniky Novákové 
se představí s tanečními choreografiemi, 
které získaly již několik ocenění na ta-
nečních soutěžích. Chybět nebude ani vy-
stoupení členů ZÚ Hip-hop, který úspěšně 
vedou Patrik Fenzel a Petr Krbec. 

zveme vás na:

Taneční svěTeLnou show 2009
DDM pořádá 20. 6. akci pro malé i velké 
s názvem Taneční světelná show 2009. Od 
14 hodin zveme děti na zahradu Kulturní-
ho a společenského střediska Vltava. Bu-
dou zde připraveny zajímavé hry a soutěže. 
Zároveň zde budou vystupovat kralupské 
studentské kapely.

Program v sále začne v 17 hodin 
a představí se vám zde taneční a po-
hybové útvary DDM například Taneční 
průprava, Taneční skupina Naděje, Krů-
ček a Rytmika, Orientální tance, Hip-
hop a street dance. 

Můžete se těšit na řadu hostů: Taneční 
skupinu Jindřicha Hesse, Taneční pohybo-
vé studio Zuzany Štarkové, Vero Velvary 
a jiné.

Pořad bude uvádět nejoblíbenější moderá-
tor Televizních novin televize Nova Karel 
Voříšek, absolutní vítěz TýTý 2008.

Vstupné dospělí 80,-, děti 40,-. Vstupen-
ky budou slosovatelné. Zisk ze vstupného 
bude částečně použit pro další podporu 
tanečních zájmových útvarů DDM Kra-
lupy nad Vltavou a zbytek bude zaslán 
Nadačnímu fondu Kapka naděje.

Srdečně váz zveme.
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Sport

Na neděli 14. června chystá 
Basketbalový klub Kralupy 

nad Vltavou ve sportovní ha-
le (v sídelním celku Cukrovar) 
utkání ve streetballu. Je to ur-
čitá varianta košíkové. Hraje se 
ovšem jen na jeden koš. V ha-
le bude prezentace týmů téhož 
dne v 8 hodin, kvalifikace se 
hraje 9 - 12 hodin. Vlastní sou-
těže nejlepších týmů se hrají od 
12 - 13 hodin a play-off násled-
ně další dvě hodiny. V 15.15 ho-
din sehrají své zápasy winner 
teamy (vítězové skupin). Hrát se 
bude ve dvou kategoriích - muži 

(děti) a ženy (dívky), a to do 12, 
14, 16 a do 18 let. Je vypsána 
i další soutěž pro rodinné týmy 
- kategorie rodina, kdy v druž-
stvu ovšem musí být zastoupeny 
minimálně dvě generace.

Za každý tým hrají 3 hráči, 
ostatní jsou náhradníky. Na sou-
pisce týmu mohou figurovat ma-
ximálně 4 hráči. Hraje se na 
18 minut hrubého času. V pří-
padě nerozhodného výsledku 
střílí tři hráči z každého druž-
stva po jednom trestném hodu. 
V případě shodného počtu vstře-
lených košů střílí již jen jeden 

hráč z obou družstev po jednom 
trestném hodu do rozhodnutí. 

Hra začíná podáním míče 
útočícímu týmu soupeřem (tzv. 
check míče) za tříbodovou ča-
rou na začátku utkání a po 
každém úspěšném zakončení. 
Každý koš z pole má hodnotu 
1 bodu, koš dosažený ze vzdále-
nosti větší než 6, 25 m má hod-
notu 2 bodů. 

Pokud družstvo opakovaně 
(úmyslně) fauluje s cílem zame-
zit soupeři v zakončení, může 
toto pozorovatel ve funkci roz-
hodčího (po předchozím napo-

menutí) vyhodnotit jako nespor-
tovní chybu (chování) a udělit 
trestný hod pro poškozené druž-
stvo (i opakovaně). Pokud se 
hráč dopustí výrazně nespor-
tovní chyby, hází soupeř jeden 
trestný hod z čáry 5, 8 m. 

Kralupští basketbalisté se na 
vás těší. Přihlášky posílejte do 
13. června na adresu: 

streetballkralupy@seznam.cz, 
nebo na adresu StreetballCent-
rumKralupy, U Cukrovaru 1089, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. Bliž-
ší informace Ing. M. Komínek – 
tel.: 603 525 884. (JaH)

Streetball v Kralupech 

Na čtyřicet druhů dresů klubů AHL 
rámovalo slavnostní akt

13. 9. 2009 to bude již 13 let, co se na Ko-
loseu odehrála první hokejbalová bitva pod 
hlavičkou AHL. V těchto dnech se rozhoduje 
o osudu kralupského hokejbalu u jednacích 
stolů, mantinely Kolosea však i na značně 
zjizveném hřišti zubem času a extrémní zá-
těží duní dál (bylo zde odehráno již 3 450 
mistrovských utkání, nepočítaje klání turna-
jová, přátelská a tréninková). Čtrnácté play off 
Petroniova poháru znovu baví hráče i diváky 
úžasnou sportovní podívanou. Mezi dějinná 
data kroniky AHL se zapíše 18. květen 2009 
zlatým písmem. Na Koloseu bylo slavnostně 
pokřtěno DVD mapující 12 hokejbalových let 
pod hlavičkou AHL ve městě nad Vltavou. 
Kmotři nosiče, místostarosta Kralup Libor Le-

sák a předseda sportovní komise při MěÚ Jan 
Špaček, svorně konstatovali, že hokejbalisté by 
si konečně zasloužili důstojnější zázemí a na-
značili, že by nemuselo dlouho trvat, aby se 
ho dočkali. Za svá slova byli odměněni potles-
kem na otevřeném fóru. Tleskalo na čtyřicet 
hokejbalistů, kteří si na slavnostní akt oblékli 
dresy téměř všech klubů, které psaly kralup-
ské hokejbalové dějiny. Mezi vzácnými hosty 
nechyběl ani zástupce Českomoravského sva-
zu hokejbalu Přemysl Falta a své požehnání 
hokejbalovému snažení v Kralupech přišel dát 
i starosta města Petr Holeček.  Jindra koHM

Křest hokejbalového DVD

Foto zleva: Patron a symbol projektu 
hokejbalového archivu ahL 1997-2008 Pavel 
kroužil (Cska Lobeček) a kmotři: předseda 

sportovní komise při měÚ Jan Špaček 
s místostarostou města Liborem Lesákem. 

PRÁVĚ PROBÍHÁ 14. FINÁLE PETRONIOVA POHÁRU
mezi celky MINICE QUIJOTES a CSKA LOBEČEK

TERMÍNY a ZPRAVODAJSKÝ SERVIS na WWW.KRALUPY.CZ/HOKEJBAL
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Celkově pátá byla mistrovská 
sezóna 2008-2009 pro kra-

lupský futsalový tým AFC. Byla 
ovšem první, kompletně odehra-
ná v Kralupech. Úvodní čtyři 
ročníky Kralupané absolvovali 
na hřišti ve Slaném, kde měli 
své „domácí“ zázemí. 

To, že se kralupským futsalis-
tům podařilo získat herní hodi-
ny v tamní basketbalové hale 
v sídlišti Cukrovar, se odrazilo 
v počtu příznivců, kteří vytvo-
řili domácí prostředí. I to mož-
ná přispělo k tomu, že získali 
celkové páté místo, vybojované 
v konkurenci dvanácti celků 
krajského přeboru. V první polo-
vině soutěže si vytvořili přízni-

vé prostředí čtyřmi vyhranými 
zápasy. Patřilo k nim i vítězství 
na hřišti pozdějšího vítěze sou-
těže FC Malibu Mladá Boleslav. 
Ostatních sedm zápasů většinou 
se smůlou prohráli. 

Druhá polovina soutěže všech-
no napravila. Kralupští futsalisté 
si připsali sedm výher, dvě remí-
zy a dvě porážky. To je vynes-
lo na čelo tabulky jarní soutěže 
a příznivci sálového fotbalu se 
stali nejlepším týmem. Do 22 
zápasů se zapojilo celkem 17 
hráčů. Skvěle do týmu zapad-
li dva „novicové“ Václav Trojan 
a Libor Koláček, který se hned 
zařadil mezi lídry celku, jeho 20 
branek moc pomohlo.   (JaH)

Pátá sezóna 
na páté pozici

„mtb orientační ZávoD Dvojic“

 ➥ HorSká kola

4. ročník

kralupy nad vltavou 

neDěle 14. 6. 2009

Závod se koná za podpory města kralupy n. vlt.

termín: neděle 14. 6. 2009

pořadatel: KČT MTB Kralupy n.Vlt.

trasa: okolí Kralup nad Vltavou - dle mapy

prezentace: základna KČT – Klubu českých turistů
  v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182 - do 9.10 hodin

přihlášky: do 10. 6. 2009 na níže uvedené kontakty. V případě nena-
plnění kapacity (max. 200 závodníků) závodu i přímo u prezentace

startovné: 50,- Kč / osoba splatné při prezentaci
  Členové KČT Kralupy - zdarma

Délka trasy: vzdušná vzdálenost trasy cca 30km

start: z turistické základny - 9.30 hodin, interval dvojic 1 minu-
ta (v případě menšího počtu účastníků bude interval větší) 

Cíl: turistická základna KČT.
Časový limit pro absolvování trasy je 180 minut od star-

tu – příjezd do cíle spodní brankou základny.

Kategorie: mužské dvojice ( M )
 dámské dvojice ( D )

 smíšené dvojice ( MD ).

Klasifikace: klasifikovaná bude každá dvojice, která projede zakresle-
nými kontrolami v libovolném pořadí a potvrdí si projetí do startovního 
průkazu a vrátí se v daném časovém limitu (klasifikace bude dle počtu 
označených kontrol a dosaženého času) – v případě překročení časo-

vého limitu se za každých započatých 15 minut odečítá 1 kontrola. 

Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola
Mapové podklady: mapa bude barevná se zakreslený-

mi kontrolami a popisem umístěných kontrol.
Mapa Podřipsko – KČT č.9

podmínka účasti: 
1/ účastníci budou mít po celou dobu závodu na hla-

vě cyklistickou přilbu a upevněné startovní číslo
2/ souhlas zákonného zástupce u dětí mladších 15-ti let
3/ závod se pojede za plného silničního provozu na vlast-
ní nebezpečí, pořadatelé nehradí škody na zdraví a majet-

ku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem
4/ kolo musí být v dobrém technickém stavu

pOzOR !!!!
Závod je určen od věkové hranice 10-ti let .

Děti 10-14 let musí jet ve dvojici s osobou starší 15-ti let 
včetně písemného souhlasu zákonného zástupce.

Občerstvení: po dojezdu do cíle

Ceny: první tři dvojice v každé kategorii. Vyhlášení výsledků bu-
de buď po dojetí poslední dvojice do cíle, či ve 13.30 hodin. 

Kontaktní osoby: 
Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou

mobil: 607 186 044; 736 506 784; tel.: 315 723 934 po 
18.00 hod.; Milan.Kostak@synthosgroup.com

Ing. Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 736 506 821, tel.: 315 727 491 po 20.00 

hod.; Zdenek.Vejrosta@ synthosgroup.com

nejlepší střelec 
Jaroslav Pavlíček, 
který vede historickou 
tabulku ve futsalovém 
týmu aFC kralupy, 
má od první 
mistrovské sezóny 
1993/94 na kontě 174 
branek. snímek je 
z posledního zápasu 
v domácím prostředí 
s týmem alpina 
slaný, kdy se tento 
kralupský útočník 
(světlý dres č. 9) snaží 
překonat slánského 
obránce Dalibora 
husárka. FO
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Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

☛ 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

přijmeme  na HPP 

pro provozovnu 

v Kralupech nad Vltavou.

Informace: p. Komačka 724 982 200

INZERCE

Vturnaji Jarní rošáda v Mladé 
Boleslavi, který je kvalifika-

cí na krajský přebor jednotlivců 
v Sedlčanech, zářili především 
naši hráči. Z 13 postupových 
míst v kategoriích H 14 až  
H 10 obsazují Kralupáci 7. mís-
to. V posledním turnaji v Kani-
ně už mohou jenom kontrolovat 
své protivníky a ti, kteří v po-
stupovém pásmu zatím nejsou, 
mohou ještě zkusit štěstí a zís-
kat alespoň místa náhradníků. 
A nyní výsledky. V kategorii 14 
a 16 letých zvítězil Fanda Hánl, 
7. místo má Ondra Vokoun, kte-
rý už má postup jistý. O postup 
má možnost ještě bojovat Kryš-
tof Vávra který tentokrát skon-
čil až 11. 

Mladší žáci byli jednoznač-
ně kořistí našich. Zvítězil Libor 
Veselý před Lukášem Simonem, 
který celý turnaj vedl a porážka 
v posledním kole s dalším Kralu-
pákem Petrem Vondrou (skončil 

4) v pěkné pěšcové koncovce ho 
připravila o vítězství. Mezi ně se 
vtlačil na 3. místo boleslavský Pa-
trik Gabriel. Na 20. místě skonči 
Lukáš Košičár, který byl ovšem  
4. v kategorii desetiletých a do-
stal se v ní na postupové místo.

Zároveň se dohrávala v Do-
mažlicích 1. liga mladšího do-
rostu. Ačkoliv jsme měli už dob-
rou pozici z předcházejících 
bojů a relativně slabší soupeře, 
naše družstvo, oslabené o 2 hrá-
če základní sestavy, hrálo rych-

le a lehkomyslně a po několika 
chybách, kterými prohrálo vy-
hrané partie, nakonec skončilo 
na 9. místě a bude zachraňo-
vat ligu v baráži s vítězi regio-
nálních turnajů. Z hráčů uspěl 
především Jirka Rýdl (7 bodů 
z 11 partií) a Ondra Vokoun se 
4 body ze 7. Z dalších se sna-
žil Lukáš Simon 4,5 z 10 a Li-
bor Veselý se blýskl v zápase 
s Mostem záchranou partie, kde 
měl ve složité pěšcové koncovce 
střelce proti věži. 

Do baráže vstoupilo naše 
družstvo vítězně. Po přestavě-
né sestavě porazilo družstvo 
Buštěhradu 3 ku 2. (Rýdl 0,5, 
Vokoun 0,5, Simon 1, Veselý 
0 a Kaněrová 1). Než nastane 
zasloužený odpočinek, zúčastní 
se naši hráči třídenního turna-
je v Kanině (poslední kvalifi-
kační turnaj na krajský přebor 
a 17. května dohrávky baráže 
ve Zvole.  f. Seiner

Střídavé výsledky mladých kralupských šachystů
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dŘevěné váLcové ekobrikeTy
AKCE LÉTO 2009

Nečekejte na zimu, předzásobte se už nyní!!
Doprodej zásob za staré ceny.

Ekologické a čisté palivo, náhrada uhlí a dřeva
Vhodné do kotlů na pevná paliva, krbových kamen a krbů.

4900 Kč/tuna
dovoz do 30 km a dříví na podpal ZDARMA!!!

Ekobrikety Jeneč (Praha-západ), Zahradní 105
pracovní doba Po-Pá 8-15 hod.
Objednávky a informace na tel.:

737 421 051, 737 421 069, 737 421 089

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

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

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

Jnv – koMpletní Úklidový ServiS

==Úklidový ServiS== kontejnery kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

AvIA, LIAZ, sCANIA až 16 tun.
Telefon, fax, záznamník 315 727 053

kontaktuJte náS

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

INZERCE

komárno 25. 4. – 26. 4.2009 

Také letos jsme dostali pozván-
ku na tradiční mezinárodní tur-

naj do Komárna. Jeli jsme už po 
čtvrté. V loňském roce jsme vyhráli 
a tak jsme jeli obhajovat. Pravidel-
ně odjíždíme už v pátek ( je to pře-
ce jen dálava). Tentokrát jsme jeli 
o dvě hodinky později, než obvykle. 
I přesto jsme do Komárna dorazi-
li poměrně včas – právě k večeři. 
Letos jsme poprvé bydleli v Komár-
ně, takže nebylo třeba nikam spě-
chat. V prvním sobotním zápase 
jsme nastoupili proti celku Brna. 
Soupeřky jsme neznali, ale pohlí-
dali jsme si jejich útoky z vysokých 
nahrávek. Hlavně na středu nám to 
sice trošku dělalo potíže, ale cel-

kově jsme zápas zvládli. Po více 
než třech hodinách proložených 
obídkem a odpočinkem na sluníč-
kem vyhřátém trávníku, jsme na-
stoupili proti domácímu Komárnu. 
A nastal mazec. Poprvé jsme se se-
tkali s míčem, se kterým 
se hrají mezinárodní sou-
těže, bez možnosti si na 
něj předem alespoň sáh-
nout. Modrožlutá Mikasa, 
kterou firma vyvinula na 
olympiádu v Číně, nám 
opravdu nesedla. Míč si 
létal jak chtěl, nebyli jsme 
schopni ho přijmout a rá-
zem jsme prohrávali 0:11. 
A v tomto duchu pokračo-
val celý zápas. První set 

Mezinárodní turnaj  
ve volejbale v Komárně

jsme prohráli s devítkou, druhý už 
byl lepší a ve třetím jsme dokonce 
uhráli dvacet bodů.

Hodnocení dle internetu: „MIKA-
SA představuje zcela novou techno-
logii volejbalových míčů pod řadou 
„MVA“. Jedná se o osmipanelovou 
technologii, která přispívá k lepší 
kontrole míče a stabilitě při letu. Vý-
sledkem nové barevné kombinace 
a rozložení panelů je mnohem lepší 
viditelnost míče při hře.“

V neděli nás čekal nelehký úkol. 
Pokud porazíme 3:0 výběr Budapešti, 
budeme stále ve hře o zlato. A podařilo 
se! Ve velice kvalitním utkání a obě-
tavém výkonu jsme to dokázali. V po-
sledním zápase pak Komárno zvítězilo 
3:1 nad Brnem a my jsme mohli slavit. 
Opět máme zlato. Po slavnostním za-
končení následoval rychlý oběd a po 
jedné hodině jsme už odjížděli k do-
movu. Jako obvykle cesta zpět uběh-
la rychle, po osmé jsme už byli doma. 

Děkujeme komárenským za 
bezchybnou péči a těšíme se 
na příští ročník. Teď už nás 
čeká jen Simona Machanová 
a konec sezóny je tu. 

Výsledky: 25.4. Kralupy 
– Brno 3:0 (75:60), Kralu-
py – Komárno 0:3 (51:75), 
26.4. Kralupy – Budapešť 
3:0 (78:56)

Celkové pořadí: 1. Kra-
lupy, 2. Budapešť, 3. Ko-
márno, 4. Brno

ZPÍVÁTE RÁDI? Hudební škola Yamaha hledá učitele 
pro kurzy 

Požadavky:
✓ kvalitní, intonačně přesný zpěv

✓ vztah k dětem ve věku od 4 měsíců do 4 let
✓ spolehlivost a zodpovědnost

✓ komunikativní a organizační předpoklady
✓ pedagogické a hudební vzdělání není podmínkou

✓ základní dovednost hry na klávesový nástroj nebo zobcovou 
flétnu - není podmínkou

Kurzy probíhají většinou dopoledne. Jedná se o pracovní poměr na “brigádnickou” smlouvu.
Vhodné pro maminky na mateřské dovolené.

Kontakt: Eva Klesová, Tel: 602 863 506, e-mail: yamaha@o2active.cz
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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

ZBaVte se starOstí!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku  
na zpracování vašeho účetnictví.

 Tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz

 S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

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



K Z

�1

Inzerce

➥ Prodám byt 2+kk po úplné 
rekonstrukci na sídlišti Cukrovar. 
krásný výhled, klidné prostředí.
tel.: 606 623 194

➥ Prodám ocelovou kovanou mříž 
na domovní dveře v rámu.
213 x 106 cm – levně.
tel: 311 226 877
Prodám byt v Lobečku 1 + 1kk.
tel.: 603 432 295

➥ Prodám 4x nové pneu Yokoha-
ma 175 – 65 – 14. Pořizovací cena 
5.400 kč, nyní cena 3.600 kč.
tel.: 606 401 502

➥ Prodám zvětšovák Opemus  
4 x 4, sušičku – leštičku a jiné do 
fotokomory. Nebo zdarma daruji 
škole nebo fotokroužku.
tel.: 728 913 491

➥ Prodám zahrádku U studánky 
(nad ČsAD) skalka I., 430 m2, 
chata 12 m2 (není el. proud).  
Ne Rk. 
tel.: 775 297 646

➥ Prodám téměř novou „decimál-
ku“ do 200 kg za 300 – 400 kč.  
Dále mikroskop meopta 1 a 2 
okulár za 7.000 kč a 2 ks analy-
tické váhy meopta, 4 desetinná 

místa za 7.000 kč.
Jindřich kryška, Dr. E. beneše 
608, kralupy n. vlt. Lobeček.

➥ koupím byt 2 + 1 v Ov kralupy 
– Lobeček. možno volat denně, 
Rk nevolat.
tel: 723 869 387

➥ Pronajmu částečně zařízený 
byt 2+kk na Cukrovaru – od čer-
vence 2009.
tel.: 606 623 194 

➥ Pronajmu garáž v Lobečku za 
svobodárnou. 
tel.: večer 315 721 852

➥ Pronajmu garáž v mikovicích 
u dopravního hřiště. Cena dohodou.
tel.: 728 379 987

➥ Pronajmu byt 1 + 1 v Lobečku, 
Ov, 6. p. volný ihned.
tel.: 606 625 509

➥ mám byt 2 + kk, 49m2. státní 
– Praha 5 – barrandov. Rekon-
struovaný panelák – 6. p. ze 7 
– u Prokopského údolí. Plastová 
okna, dřevěné parkety. 
Za 2 + 1 – Lobeček. Dohoda jistá. 
Nabídněte pěkný byt!
tel.: 737 084 060

Soukromá inzerce

TEXT ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

TELEFON NEBO ADRESA: ....................................................................................................

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

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

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

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

KUPÓn PrO sOUKrOMOU neKOMerční InZerCI

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

aUtOšKOLa
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

Cena: 9.500 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: ��� 201 0��, fax �15 ��2 020
sídlo: Mostní ��� (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

Úřední den: pondělí 1�.00 - 19.00, středa 15 – 1� hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz



KOUPELNOVÉ A KUCHYŇSKÉ STUDIO

REBYS, s.r.o., Přemyslova 521, Kralupy n.Vlt,
Tel. 315 724 542, Email: rebys@rebys.cz

www.rebys.cz

15% sleva
kupon

nově rozšířeno o

vesTavné skŘíně
zaváděcí SLEVA na veškerý sortiment 

15%
(slevu lze uplatnit s tímto kuponem.  

Nevztahuje se na akční  
a již zlevněné zboží)

Dále nabízíme  
a poskytujeme tyto služby:

Realizujeme montáže koupelen, 
 kuchyní a skříní.

Grafické zpracování, poradenství
Rozvoz zboží do 10km ZDARMA


