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Stop letišti  str. 7
Petici STOP LETIŠTI ve Vodochodech 

můžete přijít podpořit i vy. 
Podrobnosti o Sdružení obcí  

proti letišti.

Pravěké dílny  str. 17
Přijďte si vyzkoušet, jak těžká byla 

doba našich předků. Kralupské 
muzeum pro vás připravilo již 2. ročník 

experimentálních pravěkých dílen.

Sport  str. 19 
Začátkem školního roku začínají 

i pravidelná cvičení v kralupském 
Sokole. Nabídka je pestrá, široká 

a stále se rozšiřuje. Vyberte si. 

Jak je to s městským 
KOuPaLIŠTěm?
Protože reakcí a dotazů kolem 
městského koupaliště je opravdu hodně, 
zeptali jsme se pana starosty Petra 
Holečka a pana místostarosty Libora 
Lesáka, jak to vlastně s koupalištěm je.

Na koupališti ani dodnes není vidět práce 
na jeho rekonstrukci. Co se stalo? 

Bylo vyhlášeno výběrové řízení, které mělo 
mnoho kritérií. Bohužel se v tomto výběrovém 
řízení nepodařilo vybrat dostatečně vhodné-
ho kandidáta, který by byl zárukou včasné-
ho a správného plnění. Z důvodu nesplnění 
podmínek výběrového řízení všemi uchazeči 
o zakázku, bylo první výběrové řízení na do-
davatele rekonstrukce koupaliště v Kralupech 
n. Vlt. zrušeno.  Ihned po zrušení výběrového 
řízení Ing. Šťastný  započal práce na dopl-
nění a upřesnění projektu. Proto bude nyní 
vyhlášeno výběrové řízení nové a my pevně 
věříme, že se přihlásí další kvalifikované fir-
my, které s podobnými rekonstrukcemi již 
mají dobré zkušenosti a za sebou vynikající 
výsledky. (Pokračování na str. 5)
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✔ 22. 9. Den otevřených dveří DDM .....str. 22

✔ 30. 9. Monkey Business .....................str. 16

✔ 3. 10. Majda a František .....................str. 16
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KALENDÁŘ AKCÍ

„K 1. červenci 2009 začala Městská policie s odtahy osobních 
vozidel z míst, jež prokazatelně brání plynulému silničnímu 
provozu. Mezi tato místa patří přechody a auta umístěná 
v jejich nedovolené blízkosti a stání v křižovatce, ke kterému 
opakovaně dochází hlavně na sídlištích Hůrka a Cukrovar. 
K dnešnímu dni bylo odtaženo již 103 aut. Městská policie 
bude i nadále sledovat správné parkování v nejvytíženějších 
místech města. Současně připravuje ve spolupráci s hasiči 
zkušební průjezdnost výše zmiňovaných parkovišť. Pokud bude 
průjezdnost ohrožena, budou i tato vozidla odtažena.“

ŠKOLa ZačaLa 
– Kdy bude volno?
28. 9. ...............................Státní svátek

28. 10. .............................Státní svátek

29. – 30. 10.  ..................Podzimní prázdniny

17. 11. ..............................Státní svátek

23. 12. – 3. 1. 2010 ........Vánoční prázdniny

29. 1. ...............................Pololetní prázdniny

30. 1. – 7. 2.  ...................Jarní prázdniny

1. 4. – 2. 4.  .....................Velikonoční prázdniny

5. 4.  ................................Velikonoční pondělí
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Čas od času nastává období rekapitulace, ohlížení 
se a změna vytyčené cesty. Někdy je to proto, 
že nás nutí situace, jindy cítíme potřebu situaci 
změnit my sami.

I já stojím dnes na rozcestí 
dvou hlavních životních etap. 
Končí mi jedno z nejkrásněj-
ších období života maminky 
– mateřská dovolená,   
a začíná období pracovních 
závazků a přátelství kolegů. 
Současně se loučím s lidmi, 
kteří mě pomohli poznat měs-
to z trochu jiné strany a naučit 
se spoustu nového a zají-

mavého. Ano, loučím se i s Vámi. Se čtenáři, kteří 
si snad našli cestu k našim článkům, reportážím 
a informacím. Nebylo to zcela jistě jednoduché. 
Zpravodaj je radniční a musí obstát napříč všemi 
věkovými kategoriemi. Každý z jeho čtenářů by si 
tam měl nalézt to, co je mu blízké a co jej zajímá. 
Někoho politika, jiného sport. Řada z Vás si oblíbila 
zajímavé články Ing. Stupky, občasníky se zajíma-
vostmi o sběratelích, rodácích nebo cestovatelích. 
Někdo hledá informaci o svých dětech v rubrice 
škol, jiný přízeň svých vrstevníků ve společnosti.

Doufám, že v této rekapitulaci můžeme říct, že 
se nám za poslední rok a půl podařilo ujít velký 
kus cesty a udělat velký kus práce. Vždyť podíl 
čtenářů se neustále zvyšuje a to je pro nás hlavním 
důkazem, že jdeme správnou cestou. Velkými po-
mocníky jste nám i Vy, samotní čtenáři. Jsme rádi, 
když slyšíme ohlasy. A nemusí být vždy jen kladné, 
protože i z kritiky se tvoří budoucnost.  A pochvala 
může přinést spánek na vavřínech, a to také není 
vždycky to správné.

Stejně jako samotné čtenářství nás těší přízeň 
inzerentů. Někomu se mohou zdát zbyteční, ale 
jsou to i oni, kdo svými inzeráty přinášejí vylepšení 
celého Zpravodaje, a myslím, že nejenom po 
stránce finanční. 

Vážení čtenáři, dovolte, abych se s Vámi ještě 
jednou rozloučila, poděkovala Vám za Vaši přízeň 
a podporu a popřála Vám do budoucnosti pevné 
zdraví a trochu toho štěstí. Současně přeji nové 
redaktorce mnoho úspěšných pracovních chvil. Ať 
jí práce naplňuje alespoň tolik, jako naplňovala 
mě, když jsem měla štěstí, že jsem se s některými 
z Vás mohla osobně potkat, nebo si od Vás přečíst 
milý dopis. 

Zachovejte i nadále přízeň Kralupskému Zpra-
vodaji!

Zuzana Brožová
šéfredaktorka

Dobrý den,  
Vážení spoluobčané!

Aktuality

zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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Termíny sTánkovýCh Trhů v Lobečku jsou 2. 9., 16. 9. a 30. 9. 

sdružení zdravoTně posTiženýCh, hůrka 1041
22. 9. od 12.30 – 13.30 hodin

VeřeJné zaSedání zaStuPitelStVa
města se koná 16. září 2009 od 17 hodin ve velké zasedačce MěÚ.

Pondělí:  .............Stanoviště 1  Lobeček - tenisové kurty ...........................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2  Lobeček - Nábř. J. Holuba ........................................................  15.00-15.50 hod.
Úterý:  .................Stanoviště 3  Lobeček - před ZŠ Třebízského ............................................ 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4  Poděbradova ..................................................................................  15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 5  Cukrovar (hala) pouze 20. 1., 21 .4., 14. 7., 20. 10. .......... 16.00-16.50 hod. 
  Stanoviště 6  Hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10.  ..................... 16.00-16.30 hod. 
  Stanoviště 7  Lobeč,Purkyňovo nám. kromě 20.1.,21.4.,14.7.,20.10. .. 16.35-16.50 hod. 
Středa: ................Stanoviště 8  u gymnázia ...................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 9  mánesova ul. ...................................................................................  15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ..............Stanoviště 10  Lidové nám. ..................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11  mlýnská ul. .......................................................................................  15.00-15.50 hod.
Pátek: ..................Stanoviště 12  minice-požární zbroj. ................................................................. 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 13  Zeměchy ...........................................................................................  15.00-15.50 hod.
ZÁŘÍ: ....................1. týden ........31.08. - 04.09. ........................................................................................................bioodpad
 3. týden ........14.09. - 18.09. .......................................................... rozměrný odpad z domácností
ŘÍJEN: ..................2. týden ........05.10. - 09.10. .........................................................................................................bioodpad
 4. týden ........19.10. - 23.10. ........................................................... rozměrný odpad z domácností
LISTOPAD: ........1. týden ........02.11. - 06.11. ..........................................................................................................bioodpad
 4. týden ........23.11. - 27.11. ............................................................. rozměrný odpad z domácností
PROSINEC: ........2. týden ........07.12. - 11.12. ...........................................................................................................bioodpad

 rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

ROZPIS STaNOVIŠŤ na rok 2009
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

✱ 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 k oskenování a uveřejnění. Sháníme také volební letáky, reklamy, vý-
střižky z 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
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Informace z radnice

◆ Rada města schválila provedení rekon-
strukce komunikace na Purkyňově náměs-
tí za celkovou cenu 330.229 Kč vč. DPH. 
◆ V ulici na Baště (Lobeč) se změní do-
pravní značení formou osazení dvou do-
pravních značek – zákaz vjezdu všech 
vozidel v obou směrech s dodatkovou ta-
bulkou  - dopravní obsluze vjezd povolen. 
Důvodem tohoto opatření jsou stížnos-
ti občanů na rušení nočního klidu ne-
ukázněnými řidiči, kteří v uvedené lo-
kalitě provozují „adrenalinové“ jízdy.
◆ MěÚ bude žádat o dotaci na projekto-
vou dokumentaci pro výstavbu cyklostezek 
Kralupy – Zeměchy – Olovnice, Kralupy 
– Otvovice – Zákolany a Kralupy – Lešany.
◆ V Kralupech nad Vltavou, v k. ú. Lo-
beček, „ Lokalita Kralupy – Lobeček“ 
v prostorách za hotelem Adriana, by-
la odsouhlasena výstavba osmi rodin-
ných domů. Majitel objektu Adriana je 
však povinen předložit výpočet na umís-
tění nutného počtu parkovacích míst ho-
telu na vlastním pozemku, případně i na 
úkor požadovaných stavebních parcel.
◆ Odbor Výstavby a územního plá-
nování MěÚ má nového pověřeného ve-
doucího s účinností od 19. 8. 2009. Stal 
se jím dosavadní zaměstnanec Jiří Polák.
◆ Rada města schválila Výběrové řízení  
č. 4 pro rok 2009 na získání půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení města Kralupy nad Vl-
tavou od 26. 8. 2009 do 5. 10. 2009. 
Bližší informace získáte na webových 
stránkách města Kralupy nad Vltavou.
◆ zhotovitelem akce „Oprava kamen-
ného schodiště ke kostelu v Zeměchách“ 
se stala firma: Pavel Kytka z Prahy za cenu 
327.150,- Kč.
◆ zhotovitelem akce „Celková re-
konstrukce kamerového a dohlíže-
cího systému města Kralupy nad Vl-
tavou“ se stala spol. COLSYS, s.r.o. 
z Kladna za cenu 2 376.045,- Kč.
◆ Rada města schválila nájemce objek-
tu mýtního domku na mostě TGM, přileh-
lých schodů a terasy u spodní části objektu 
Jakuba Volka z Kralup nad Vltavou. Nový 

nájemce zde zřídí prodejnu sýra a delika-
tes, ve spodní části pak vybuduje toale-
ty a bude provozovat sezónní plážový bar.  
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
10 let + 1 rok maximálně na potřebnou re-
konstrukci objektu za těchto podmínek: 
– nájemce zajistí na vlastní nákla-
dy celkovou rekonstrukci objektu, scho-
dů a terasy na základě povolení vyda-
ného příslušným stavebním úřadem
– nájemce bude při rekonstrukci a ná-
sledném provozu objektu respek-
tovat dopravní značení v místě

– účelem nájmu bude prodej drobné-
ho zboží (vyjma erotického a porno-
grafického zboří, žíravin a pyrotechni-
ky) a provozování sezónního baru
– vložené investice zůstanou ma-
jetkem města a nájemci za ně ne-
bude poskytnuta žádná náhrada
– nájemné bude činit 1,- Kč / rok
– nájemce předloží Radě města ke 
schválení projektovou dokumenta-
ci k rekonstrukci mýtného domku.  
◆ zhotovitelem akce „Prodloužení 
dřevěného chodníku z ulice Svojsí-
kova na Hostibejk“ se stala společnost 
TAXUS, s.r.o. za cenu 204.000,- Kč.
◆ Městské muzeum bude ve dnech 
13. – 16. 9. a 22. – 24. 9. 2009 pořádat 
druhý ročník „Pravěkých letních dílen pro 
školy i veřejnost“. Aktivity se budou pře-
devším odehrávat v muzejní budově a na 
muzejním dvoře. Pro některé činnosti je 
však třeba větších prostor a odstup od ji-
ných činností. Jako nejvhodnější místo byl 

vytipován, co by do rozlohy a vzdálenos-
ti od muzea, park na Dvořákově náměstí.
◆ Rada města souhlasila se zříze-
ním přechodné noclehárny pro občany 
bez přístřeší na adrese: Chelčického č. 
687/7, Kralupy nad Vltavou (bývalý ob-
jekt Policie ČR). Nájem za tyto prostory 
nebude hrazen. Bude hrazeno topení, vo-
da a energie a to poskytovatelům těchto 
služeb prostřednictvím Městského byto-
vého podniku v Kralupech nad Vltavou. 
◆ O údržbu zeleně v Zeměchách na ob-
dobí 2009 – 2010 se bude starat firma 
Jan Matlášek za cenu 190.745,10 Kč. Ze-
leň v přírodních lokalitách v témže období 
bude obstarávat firma Vít Humpl za cenu 
3 517.578,- Kč. Firma Ing. Milan Janda se 
stala dodavatelem služeb na údržbu zeleně 
podél komunikací a údržbu záhonů, květi-
nových mís a zeleně v ZŠ a MŠ za cenu  
5 388.952,- Kč.
◆ Rada města doporučila Zastupitelstvu 
města z důvodu finančního propadu roz-
počtových příjmů, řešit nové logo města až 
v roce 2010.
◆ Od 1. 9. 2009 se stal novým nájemcem 
prostor bývalého fitcentra na zimním stadio-
nu Taneční klub Torero.
◆ 24. 8. 2009 bylo vypsáno nové výběro-
vé řízení na pronájem restaurace na zimním 
stadionu.
◆ na turistickém rozcestníku byly in-
stalovány nové mapy.

STříPKY z radnice města ◆ STříPKY z radnice města

návrhy na ocenění občanů

Od 1. července do 30. září mohou občané zasí-
lat své návrhy na ocenění občanů u příležitosti 

povýšení Kralup na město. Své návrhy můžete zasí-
lat na adresu: Město Kralupy nad Vltavou, Městský 
úřad, Útvar marketingu a rozvoje města, U Cukro-
varu 1087, 278 88 Kralupy nad Vltavou. 

Vyhlášení proběhne v malém sále Kulturního 
a společenského střediska Vltava dne 19. listopa-
du od 17 hodin.

04. 09. ....dr. Herber ................Nerudova 686 
...............................................315 721 771

11. 09. ....dr. Štefka .................Lobeček
...............................................315 726 654 

18. 09. ....dr. Votavová .............Nerudova 686
...............................................315 724 720

25. 09. ....dr. Hettychová ..........Vrchlického ul.
...............................................315 726 160

02. 10. ....dr. Herber ................Nerudova 686
...............................................315 721 771    

Páteční žuRnály iX/2009

Uzávěrka INzERCE i ČLáNKŮ  
je v úterý 22. 9. v 18 hodin.
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Informace z radnice

Vážení občané, 
kdo vlastníte řidičské průkazy vydané: 

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

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

Výměna ŘP je osvobozena od správního 
poplatku. 

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

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

Výměna řidičských průkazů

Protože se stále řada občanů Domu s pe-
čovatelskou službou shání po Kralup-

ském televizním zpravodajství na svých ob-
razovkách, zjišťovali jsme u pana Krátkého 
jaká je nyní situace s tímto vysíláním.

U základní nabídky programů, za kterou 
se platí 300 Kč za měsíc, Kralupské televiz-
ní zpravodajství (KTZ) není.

U střední nabídky programů je KTZ její 
součástí. K této nabídce lze pořídit digitální 
boc, k němu se zakoupí rozbočka (zapojí se 
do digitálního boxu a do televize) a opět 
lze sledovat analogové vysílání.

KTZ se nevysílá v „digitálu“, město by 
muselo zaplatit ze svého rozpočtu převe-
dení. KTZ lze zdarma zapůjčit na DVD 

v městské knihovně, na MěÚ v Infocentru, 
dále je možné jej sledovat na internetu - na 
stránkách města - TV kanál.

Do DPS je pravidelně dodáváno také 
DVD, zde si můžou obyvatelé a kluby dů-
chodců KTZ pouštět bez problémů.

 Občané se mohou se svými dotazy k KTZ 
obrátit na pana Krátkého - tel. 315 726 596.

Kralupské televizní zpravodajství v DPS 

FaRní CHaRita  
Kralupy nad Vltavou

letní tábor Mšeno 2009 
- akce podporovaná 

městem Kralupy nad Vltavou

Ve dnech 2. - 11. 7. 09 proběhl ve spolupráci 
s kralupským sociálním odborem a za 
přispění Města Kralupy, letní integrační 

pobytový tábor pro 30 dětí z Kralup 
a nejbližšího okolí. Děkujeme Městu a všem 

dalším sponzorům za všechny děti, které díky 
nim prožily pěkných 10 dnů v přírodě.
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(Dokončení ze str. 1)
myslíte, že se rekonstrukce i po nově vyhlá-
šeném výběrovém řízení do příštího léta stih-
ne?
Doufáme, že ano. Na realizaci se obecně 
počítá doba do 8 měsíců, včetně případných 
zimních prodlev. Výzva musí být zveřejně-
na 21 dnů, t. j. do 29. 9. 2009. Posouzení 
nabídek, jejich případné doplnění a výběr 
zadavatele proběhne do 12. 10. 2009. Odvo-
lací lhůta činí 15 dnů tj. do 27. 10. 2009. Po-
kud nedojde k odvolání účastníků výběrové 
řízení, bude smlouva s vybraným dodavate-
lem uzavřena do 30. 10. 2009. Předpokláda-
ný začátek prací na rekonstrukci koupaliště 
je do 14 dnů od podpisu smlouvy. Podle 
navržených harmonogramů prací, uvede-
ných v prvním výběrovém řízení, a podle 
závazné podmínky v zadání nového výbě-
rového řízení, je termín předání koupaliště 
do 25. 5. 2010, kdy bude spuštěn zkušební 
a kontrolní provoz, který bude probíhat ce-
lou letní sezonu za účasti návštěvníků. Po 
konzultaci se stavebními firmami je termín 
zcela reálný. 

má město připravené peníze?
V letošním rozpočtu Města Kralupy nad 
Vltavou je v rezervě určena částka na re-
konstrukci ve výši 20mil. Kč. Na návrhu 
rozpočtu na rok 2010 se v současné době 
začíná pracovat. Skutečná finanční částka 
rekonstrukce koupaliště bude známa po 

ukončení výběrového řízení a nutné dofi-
nancování rekonstrukce bude zařazeno do 
rozpočtu roku 2010. Na rekonstrukci budou 
použity finanční prostředky z privatizace 
bytového fondu, které budou vráceny do 
majetku města, který dlouhodobě zůstane 
ve vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou 
např. koupaliště, školy, plavecký bazén, by-
tové domy, komunikace, chodníky a další. 

krytý bazén je bohužel také v již dosluhujícím 
stavu, kdy se plánuje oprava krytého bazénu? 
kolik asi bude tato oprava stát?
Oprava krytého bazénu se také plánuje, 
neb je po mnoha letech provozu technicky 
i stavebně zralý na generálku.  I to chce 

ovšem velké finanční prostředky. Rozpo-
čet na příští rok budeme připravovat již 
od září a teprve poté se rozhodneme, kam 
vložíme peníze určené na investice a opra-
vy. Pokusíme se získat i dotace, leč ani to 
není jisté. Krytý bazén by se samozřejmě 
ale modernizoval.

změní se něco při opravě krytého bazénu? 
doplnění prvků pro děti, rozšíření, ...?
Ano, v připravené studii se se zmiňova-
nými relaxačními a herními prvky počítá.  
Občany o případné připravované realizaci 
budeme dostatečně a včas informovat.

Děkuji za rozhovor.

zBr.

VOlBy dO POSlaneCKé  
SnĚMOVny PaRlaMentu čR

se budou konat ve dnech 9. října 2009 (pátek) 
od 14.00 hod. – 22.00 hod. a 10. října 2009 

(sobota) od 8.00 hod. – 14.00 hod.

VOličSKý PRůKaz
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasová-
ní v jakémkoliv volebním okrsku na území České 
republiky.

1. Volič může doručit písemnou žádost o vydání 
voličského průkazu s ověřeným podpisem poštou, 
nejpozději do 2. 10. 2009 na adresu: Městský úřad, 
odbor správní, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy 
nad Vltavou.

2. Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
osobně,  nejpozději do 7. 10. 2009  do 16. 00 hodin 
v budově Městského úřadu v Kralupech nad Vlta-
vou, odbor správní,  v přízemí č. dveří 213. 

(nutno mít s sebou občanský průkaz).

Jak je to s městským koupalištěm?

Reaguji na článek ve Zpravoda-
ji o rekonstrukci městského kou-

paliště. V něm je mimo jiné slibová-
no plno překvapení, zlepšení apod.  
Překvapením číslo jedna pro mě a pro 
lidi, kteří si chodí zaplavat, bylo zhléd-
nutí plánku rekonstruovaného bazénu 
na webu města. Že je koupaliště potřeba 
rekonstruovat je pochopitelné, neboť od 
doby, kdy bylo otevřeno, se technologie 
změnily. Předpokládala jsem, že se změ-
ní povrchová úprava bazénů, tak jak se 
o tom všeobecně  ve veřejnosti hovoři-
lo. Se zděšením jsem zjistila, že 50 m ba-
zén, kterých  je v naší republice (myslím 
na venkovním koupališti) opravdu mini-
málně a je téměř raritou (s uznanými pa-
rametry i pro závodění) bude v polovině 

přehrazen a na jedné půlce bude insta-
lován tobogán. Čtu Zpravodaj, dívám se 
na webové stránky města, ale tuto infor-
maci o plánované rekonstrukci jsem tam 
nenašla. Proč by nemohl tobogán ústit do 
velkého neplaveckého bazénu, který by se 
při rekonstrukci obložení více vyhloubil?  
Překvapením číslo dvě je pohled na koupa-
liště dnešních dnů. Píši 29. července 2009 
a při včerejší jízdě na kole okolo jsem vi-
děla naprosto opuštěné koupaliště - že 
opuštěné koupajícími a rekreujícími se 
lidmi opět chápu, když je zavřeno. Ale 
areál je naprosto opuštěn dělníky, tech-
nikou apod. Zkrátka se tam neděje vůbec 
nic a pravděpodobně se ani nezačalo. Kdy 
tedy ta "úžasná a překvapující" rekonstruk-
ce začne? V případě, že se ještě nezačalo, 
tak by třeba bylo možné změnit i záměr 
zničení 50 m bazénu.  alena Fohlová 

Napsali jste Nám

Sliby – chyby?
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ObCHVaT z druhé strany

čeho se bojíme
„Proč musíme k ochraně horoměřických ob-
čanů před dopravní zátěží využít všechny 
myslitelné prostředky? Protože rostou nejen 
obtěžující vlivy, ale zejména život ohrožují-
cí rizika. Léta prosazované a několikrát již 
připravené opravy průjezdných komunikací 
druhé a třetí třídy kraj neustále odkládá 
a peníze na ně určené přesunuje na jiné 
účely. Místo toho nám chce naservírovat 
další kamiony a cisterny. Protože právě to 
jsou vozidla, která na silnicích po realizaci 
kralupského obchvatu přibudou a nejvíce 
nás ohrožují.

Negativní vliv z dopravní zátěže na zdra-
ví je ale nepochybný.“

václav kášek, starosta horoměřic

„Nechtěli bychom být svědky nehody, 
jejíž možné důsledky by opožděně vedly 
příslušné úředníky k přehodnocení svých 
chybných rozhodnutí.“  

václav vlk, starosta turska

„Dopravní obchvat města Kralupy nad 
Vltavou je zajisté potřebná investice. Ob-
čany města dlouho očekávaná. Přeložka 
silnice II. třídy č. 240 od komunikace D8 
ke komunikaci R7 je také potřebná a dlou-
ho očekávaná – a to nejen občany Velkých 
Přílep. Léta slibované řešení dopravní si-
tuace v oblasti, léta deklarovaná připrave-
nost stavby včetně solventnosti investora, 
léta stavba v nedohlednu. Občanům Kralup 
svitla naděje na realizaci obchvatu. Obča-
nům Velkých Přílep přibyl strašák většího 
dopravního zatížení. Stavba bude totiž kon-
čit u Turska. Občané jsou znepokojeni. Kde 
jsou sliby zodpovědných úředníků o reali-
zaci přeložky silnice č. 240 hovořící o stav-
bě jediné, tedy v celku realizované?  

Pan Havlík ve svém článku píše, že za 
dopravní zátěž chceme vyzískat maximum 
kompenzací a výhod. Jaké kompenzace ať 
finanční či jiné nás zbaví zplodin z výfu-
ků, prachu, lomozu a strachu rodičů, zda 
děti dojdou v pořádku do školy? Jaké kom-
penzace vyváží havárii kamionu v zatáčce 

u školy? Jaká výhoda vyváží ztrátu lidského 
života na silnici?

Proč se tedy odvoláváme? Ze strachu. 
Ze strachu, že výše uvedené se může stát 
realitou, že druhá etapa stavby se nebude 
realizovat – dojdou peníze, vymění se poli-
tici, nebude politický ani jiný zájem. A, pa-
ne náměstku Povšíku, nejsme podporováni 
ekologickými aktivisty, jak se v rozhovoru 
zmiňujete. To, co nás podporuje, je zdravý 
rozum našich občanů a jejich touha neskon-
čit pod koly divokých jezdců. A doufám 
i zdravý rozum nás starostů.“ 

věra Čermáková, 

starostka oBce velké PřílePy    

„Nikdo, ani okolní obce není proti zámě-
ru vyvést tranzitní dopravu z centra města 
Kralupy nad Vltavou. Určitě je takové řeše-
ní správné a má naši podporu. Nesmí však 
jít o polovičaté, dopravně špatně fungující 
dočasné řešení, jež veškerými svými dopa-
dy poškodí na neznámo jak dlouhou dobu 
obce v okolí města. Je chybou, pokud se prů-
jezdná doprava vede centrem města. Bylo 
by ale ještě daleko větší chybou, pokud by 
přes deset tisíc vozidel tranzitu včetně ka-
mionů bylo zavedeno do úzkých vesnických 
komunikací zastavěného území obcí Tur-
sko, Velké Přílepy, Černý Vůl, Horoměřice, 
Statenice, Lichoceves a do těsné blízkosti 
obytného území Chvatěrub. Již nyní je zde 
značná dopravní zátěž. Její další přitížení 
může znamenat vznik nadlimitního, tedy 
nezákonného stavu v rezidenčních územích 
uvedených obcí.  Problémy města Kralupy 
nelze řešit tak, že se jednoduše vytlačí na 
území sousedních obcí.

Pokud jde o Chvatěruby, tak jim nikdo ni-
kdy nevysvětlil a nezdůvodnil proč I. etapa 
obchvatu končí u Kovošrotu a nepokračuje 
zbylé 2,5 km k D 8 – takové řešení by bylo 
stran Chvatěrub přijatelné. Na úsek Kovo-
šrot – D 8 a Tursko – R7 nebyla podnes, 
alespoň pokud je nám známo, zadána ani 
EIA (posouzení vlivů na životní prostředí 
dle zákona č. 100/2001 Sb.), a pokud není 
EIA, nemůže se dle vyjádření odpovědného 

projektanta II. etapa ani začít projektovat. 
Při zprovoznění I. etapy bude tedy do ča-
sově neurčitého období 10.000 automobi-
lů denně dobrzďovat táhlý sjezd z Turska 
do okružní křižovatky, výškově situované 
u vrátnice Kovošrotu, kde obchvat končí 
a dále akcelerovat po okresní silnici pře-
výšení k D8 a naopak. 

 „Obchvat Kralup“ ve skutečnosti není 
obchvatem, ale prostředním úsekem zajis-
té žádoucí propojky mezi rychlostní komu-
nikací R7 vedoucí na Chomutov a dálnice 
D8 na Lovosice. Pokud by tato stavba by-
la uvedena do provozu jako celek, žádná 
z obcí by se proti záměru nestavěla. Byl 
by splněn předpoklad plynulého provozu 
na dostatečně kapacitní komunikaci, tedy 
by bylo možno předpokládat i minimali-
zaci dopadů na okolní území a ochránění 
rezidenčních ploch okolních obcí.  To by 
bylo v pořádku.

Jenže: posouzení vlivů bylo provedeno vel-
mi povrchně a jenom na střední úsek ko-
munikace, územní řízení se nyní vede opět 
jen na tuto část, jež bez navazujících úseků 
pouze přesune problém z centra Kralup do 
okolních obcí. Oba chybějící úseky nejsou 
vůbec připraveny a jejich zhotovení je proto 
v nedohlednu. Všichni spěchají – prý aby po-
mohli Kralupům, prý aby stihli dostat peníze 
z různých zdrojů – ale dělají ve skutečnosti 
důsledně vše pro to, aby se „obchvat Kralup“ 
maximálně zdržel! Pouze se budou následně 
snažit svádět vinu na obce, jež od počátku 
varují před zdánlivým urychlením střední 
části – toto urychlení se může ukázat jako 
výrazné zpoždění pro všechny!

Proto v zastoupení Obce Chvatěruby 
a s vědomím stejného postoje řady dalších 
obcí vyzývám vedení kraje i města Kralu-
py, aby spolu s námi začaly řešit problém 
dříve, než se z něj stane dlouholetý konflikt 
bez rozumného východiska a se škodou pro 
všechny zúčastněné.“ 

František DerFl, starosta chvatěruB

tolik výňatky z vyjáDření 

starostů okolních oBcí

V letním červencovém dvojčísle jsme Vás obsáhle informovali o obchvatu města Kralup jako 
o jednom z hlavních problémů, které zaměstnává nejenom vedení města, ale hlavně jeho obyvatele. 

Na toto téma přišlo několik vyjádření a názorů, které bychom pro objektivitu všech zúčastněných 
stran, chtěli otisknout. Některá vyjádření jsou velmi obsáhlá, tak jsme se pro Vás snažili vybrat 
takové části, které mohou lépe definovat pohled obyvatel a jejich zástupců z druhé, odvrácené, 

strany. Celé články pak můžete najít na webových stránkách města: www.mestokralupy.cz
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Petice je možné PoDePsat v inFormaČním centru měÚ na cukrovaru, inFormaČním centru v BuDově 
na náDraží a v kulturním a sPoleČenském střeDisku vltava na seiFertově náměstí
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Téměř na třicet let zmizel 
z křižovatky Velvarské ulice 

a ulice 28. října morový sloup, 
který zde ve třetině 18. století 
nechala postavit velkovévod-
kyně Anna Marie Toskánská. 
Nejcennější kralupská památka 
ožívala pod rukama restauráto-
rů dlouhá léta. Po náročných 
záchranných pracích, nedostat-
ku financí a rozhodování zda 
památku vůbec vztyčovat, jsou 
dnes její sochy připraveny na 
svůj opětovný návrat „domů“.

 „Sloup byl ve velmi špat-
ném stavu a s rostoucí dopra-
vou hrozilo, že ho poškodí tře-
ba nákladní auto“ vzpomíná 
na někdejší demontáž štátue 
jeden z pamětníků. Rozebrání 
proběhlo poměrně rychle, o je-
ho průběhu byla sepsána krátká 
(bohužel, pro restaurátory nic 
neříkající) zpráva a jednotlivé 
díly putovaly na dvůr technic-
kých služeb.

 Těžko říct, jestli to v důsled-
ku bylo správné rozhodnutí 
a zda by štátue nebyla zničena 
při některé z autohavárií nebo 
by se sama nestala její příči-
nou. Dnes se o tom lze jen do-
hadovat. Naštěstí s příjemným 
vědomím toho, že se památku 
podařilo pro budoucí genera-
ce uchovat dodnes. Jejímu opě-
tovnému postavení sice před-
cházely komplikace a samotné 
restaurování bylo velmi nároč-
né, nicméně mikovická štátue 

se vrací na své původní místo. 
I když jen o několik metrů dá-
le, aby ji přeci jen neohrozila 
autodoprava.

 Fragmenty z morového slou-
pu včetně soch byly značně 
poškozené. Pokud se neztrati-
ly, tak některé byly v takovém 
stavu, že se ani nevědělo, zda 
je vztyčení sloupu technicky 
vůbec možné. V prvé fázi bylo 
potřeba rozhodnout, jak k pa-
mátce přistupovat, zda její so-
chy restaurovat pro muzejní 
účely, nebo zda jsou schopny 
být vystaveny pod širým ne-
bem. Další z kroků bylo statické 
posouzení a určení, které části 
soklové architektury je potřeba 
znovu vytesat. Kapitolou samo 
o sobě pak bylo rozhodnutí, jak 
k figurální výzdobě přistoupit. 

 Kovové atributy soch se ne-
dochovaly a vzhledem k absen-
ci historických pramenů nebyla 
ani známa identita všech po-
stav. To byl nelehký úkol pro 
historiky, na kterých bylo roz-
hodnout, které atributy sochám 
přibudou a jaké bude celkové 
pojetí památky z výkladového 
hlediska. To výtvarné zůstalo 
na akademickém sochaři J. Ra-
flovi, který sochy nejen restau-
roval, ale také navrhl podobu 
zlacených doplňků.

 Samotné osazování štátue je 
rozděleno na deset etap, z nichž 
během letošního léta došlo k re-
alizaci prvních tří. Složitá soklo-

vá architektura ve tvaru šesti-
úhelníku začíná schodnicemi, 
které bylo potřeba znovu vy-
tesat. Originální se dochovaly 
jen z jedné třetiny a navíc by-
ly ve stavu, který jejich osaze-
ní neumožňoval. Nově vysekán 
musel být i čtyřmetrový dřík, 
na kterém bude umístěna so-
cha Panny Marie. Ten původní 
byl rozlomen a spojení jednot-
livých částí nebylo technicky 
možné. Starý pětitunový mono-
lit tak bude nahrazen novým 
z božanovského pískovce, který 
pochází z dílny kamenosocha-
ře Pavla Kytky. Jeho vztyčení je 
dalším krokem, který v nejbliž-
ších dnech bude následovat.

 Celý sloup se dá přirovnat ke 
skládačce, jejíž sestavení však 
není vůbec lehké. Vedle statiky 
je potřeba sledovat soudržnost 
materiálu i počasí, ve kterém 
jsou jednotlivé díly spojovány. 
 Od okamžiku, kdy zastu-
pitelé (ještě pod vedením  
Mgr. Pavla Rynta) odsouhlasili 
obnovu štátue, uběhlo mnoho 
let. Do jejího znovupostavení 
dnes zbývá jen několik týdnů.

Kralupská radnice tak splá-
cí dluh, kterého se mnozí pa-
mětníci sice nedočkali, ale 
který bude navzdory nesná-
zím a dlouhému čekání přeci 
jen splacen. Poděkování patří 
všem, kteří jakýmkoli způso-
bem přispěli.

jinDřich havlík

Evropský týden mobility 2009
Stejně jako v předešlých dvou letech se i v letošním roce naše město 

připojí k Evropskému týdnu mobility. Smyslem tohoto mezinárodního 
happeningu je upozornit na negativa, které s sebou přináší automo-
bilová doprava, a vyzdvihnout ekologicky šetrné způsoby přepravy. 
Vzhledem k tíživé dopravní situaci, která sužuje občany Kralup, je 
toto téma v našem městě více než aktuální.

Součástí programu bude mj. výstava ZPRÁVA O STAVU ZEMĚ, 
která doprovází promítání filmů s ekologickou tematikou v KaSS  
Vltava 19. – 20. 9. Děti se mohou těšit na bohatý program, který při-
pravil DDM, a také na soutěže během Dne bez aut.

V rámci tohoto týdne bude také dne 18. září v dopoledních hodi-
nách uzavřena část ulice Gen. Klapálka, kde proběhne program pro 
žáky základních škol. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši 
účast při některé z chystaných akci.

za ekologickou komisi

jinDřich  havlík

Výfukové  zplodiny  motorových  vozidel 
zhoršují bezpečnost dýchacích potíží. Hluk 
také způsobuje fyziologické a psychické 
poruchy. Přibližně 120 milionů obyvatel 
Evropské unie (30% populace) je vystaveno 
vysoké hladině dopravního hluku, který má 
podle Světové zdravotnické federace dopad 
na jejich zdraví. Tyto škodlivé následky 
osobní dopravy může zmenšit používání 
veřejných dopravních prostředků nebo 
alternativní způsoby dopravy, jako např. 
cyklistika.

z připravované výstavy 
ZPRÁVA O STAVU ZEMĚ

Ovzduší velkých evropských měst znečištěné silniční dopravou 
způsobuje každý rok více než 80 000 úmrtí.

Sochy z mikovické štátue 
čekají na osazení

Jednou z nových částí je i dýka, kterou 
má Panna Marie zabodnutou v hrudi jako 
symbol bolesti (výtvarné ztvárnění Panny 
Marie Bolestné). Původní záznamy se ztratily 
a jediným vodítkem tak byly fotografie. Ani 
ty však nezachycovaly původní stav a byly 
jen dokumentací restaurátorských prací 
z roku 1943 a 1960. Ač se může zdát, že 
tvář sochy ze staré fotografie vypadá lépe 
než její současná podoba po restaurování, 
nynější pojetí se více přibližuje historickému 
originálu. Soše dokonce přibyly slzy, jejichž 
stopy restaurátor nalezl po odstranění 
starých modelací a zásahů z dřívějších oprav. 



K ZPozvánka

9



K Z

www.mestokralupy.cz10

Zajímavosti

Výstava je uspořádá-
na v Nejvyšším purkrabství 
Pražského hradu a z důvodu 
velkého zájmu veřejnosti (vý-
stavu shlédlo již téměř 80.000 
návštěvníků) byla prodlouže-
na do 31. 10. 2009.

Pokud i vy chcete tuto oje-
dinělou výstavu navštívit a to 
zcela zdarma, stačí správ-
ně zodpovědět na následující 3 otázky. 
Správné odpovědi čekáme do 20. 9. 
2009 na adrese MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, U Cukrovaru 1087. Heslo – Zpravo-
daj – Soutěž.

Výstava Prokletí zlata –1000 let zlata 
Inků pocházející ze soukromé sbírky rodi-
ny Mujica-Gallo z peruánské Limy je jedi-
nečná nejen vysokým počtem vzácných 

předmětů, které se podařilo 
včas zachránit a vykoupit od 
vykradačů hrobů. Především 
jde však o ucelenou kolekci 
představenou v odborném 
a současně napínavém kon-
textu. Artefakty jednotlivých 
kultur starých více než 2000 
let doprovází faktograficky 
bohatý komentář, popisující 

geografický a kulturně-historický vývoj 
na sebe navazujících civilizací, jejichž 
evolučním vrcholem byla kultura Inků. 
Incká říše, trvající pouhých 90 let, před-
stavovala dokonale fungující společnost 
řemeslně velmi zručného a pracovitého 
národa, který byl rozvrácen španělský-
mi dobyvateli v čele s Franciskem Piza-
rrem (1532). 

Taneční soubor má ve svém 
repertoáru country tance, ame-
rický jogging (country step), 
irský step a tance, ve kterých 
všechny tyto styly úspěšně spo-
jily. Pro soutěže jsou nezařadi-
telní a svými vystoupeními oje-
dinělí.

Tréninky začínají od října.  
Jsou vždy v pondělí a středu od 
16 do 18 hodin. Ukázkové hodi-

ny se konají v pondělí 5. října 
od 16 do 18 hodin a ve středu 
7. října od 16 do 18 hodin. Tré-
nuje se v tělocvičně ZŠ Revo-
luční v Kralupech nad Vltavou. 
Vstup do tělocvičny je z boku 
areálu (nejlépe po telefonické 
dohodě).

Veškeré informace poskyt-
neme na telefonním čísle 
602 377 706. zBr.

Soutěž o 10 volných vstupenek
na jedinečnou výstavu

Prokletí zlata - 1000 let zlata inků 

Taneční skupina Dixi
Přijme do svých řad všechny tancechtivé dívky 

od � do 1� let. 

1. Jaký evropský národ dobyl inckou říši a přispěl tak značně k jejímu 
zániku?    a) Turci      b) Španělé     c) Češi
2. Jak se nazývají incké obřadní nože používané k zabíjení lam?
a) aji b) vicunas c) tumi
3. Kdo byl posledním vládcem říše inků?
a) Pizarro b) Atahualpa c) López de Gómora
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Podle Vltavy vede krásná cyklostezka 
směrem na Chvatěruby. 

J ízdu začněme v Lobečku. Pojedeme proti proudu.   
Po chvilce se dostaneme do Chvatěrub a před námi 

se objeví, jak se mnozí domnívají „zřícenina“ zámku. 
Původně zde však stál středověký hrad, který později 
chtěli majitelé přestavět na zámek. To se jim, ale z dů-
vodu nedostatku peněz zcela nepodařilo, a na neudr-

žované stavbě pak zapracoval „zub času“. Dnes zde již 
probíhá archeologický průzkum, který má zjistit sou-
časný stav této památky.

Po několika stech metrech se ocitáme v údolí Vltavy.  
Skály po obou stranách řeky se na povrchu země obje-
vily před stamiliony let, již v prvohorách. Jsou součás-
tí tzv. kralupsko-zbraslavské geologické skupiny, zde 
mocné až 5 000 m. Jakou sílu musela mít praVltava, 
když dokázala zhruba za 750.000 let vyhloubit v těch-
to tvrdých horninách kaňon hluboký takřka 60 metrů? 
Jeho původní dno totiž leží pod nánosy písku ještě asi 
o 12-14m níže než to dnešní. Důkaz o tom se našel i při 
výstavbě tehdejšího podniku VDP v Nelahozevsi (dnešní 
Unilever). Tam objevili dělníci v hloubce 14 metrů ma-
mutí kel, který s sebou, v čase, kdy zde tito tvorové žili, 
řeka přinesla a uložila na svém dně. 

Nyní pojedeme do Dolánek.  Skály jsou dále od řeky 
a terén stoupá mírně vzhůru. Nebezpečí záplav tady 
bylo asi menší. Na zdejších polích se také proto na-
chází keramika dokládající osídlení v období od 13. do 
8. stol. př. Kr. Dokonce byste zde mohli narazit na zby-

tek důlní štoly, pozůstatek pokusu o těžbu tuhy. Vydá-
me-li se dál od jezu, proti proudu řeky, dostaneme se  
k  Dolu a k libčickému přívozu.  Do míst, označovaných 
v minulosti jako „nejkrásnější údolí na pravém břehu 
Vltavy, mezi Prahou a Kralupami“. V těchto místech do 
Vltavy ústí „Máslovický potok“. Také tady nacházíme 
řadu památek na osídlení z různých období pravěku. 
První nálezy odtud jsou již z roku 1893, kdy si zde ne-
chal postavit svou vilu tehdy známý průmyslník a politik  
dr. Julius Gregr. Při její stavbě se našel, mimo jiné i hrob 
se dvěma kostrami a s bohatou pohřební výbavou. To 
nejzajímavější v něm, kromě keramiky, představovaly 
bronzové šperky (náramek, náhrdelník, jehlice, spirálky, 
knoflíky). Jednalo se o hrob lidu s kulturou knovízskou 
z mladší doby bronzové (cca 1000 l. př. Kr.).

Nakonec bych se ještě vrátil zpět k přívozu. Přímo 
naproti němu se nad tratí tyčí Libčická skála a na ní 
trosky „Liběhradu“. Jediné skutečné hradní zříceniny 
v okolí Kralup, z níž bohužel zbyly jen základy. Na profilu 
skály můžete vidět několik druhů hornin, ze kterých je 
tvořena. v. Fencl

Kam na výlet – Olovnice
   Často potkávám turisty, ale i neorganizované skupiny lidí, jak míří z Kralup ven do přírody nebo do nejbližších obcí, 

aby si užili hezký den na zdravém vzduchu a navíc při zdravém pohybu. Výlet vhodný pro všechny věkové skupiny 
nemusí být ani náročný a přitom navíc může být zdrojem poznání.

Kousek od západního okraje 
Kralup najdeme ves Olov-

nici. Tím západním okrajem 
Kralup jsou míněny Země-
chy, které se staly v roce 1986 
pátou městskou částí našeho 
města. Olovnice je od Zeměch 
vzdálena asi 5 kilometrů. Po-
kud se chceme vyhnout chůzi 
po silnici, můžeme do Zeměch 
dojít po polní cestě od býva-
lé „statue“ v Mikovicích a ze 
Zeměch pokračovat dále přes 
zahrádkářskou kolonii podle 
rybníků do Olovnice.

A co v Olovnici uvidíme? 
Především vzácnou památ-
ku z 19. století – sochu Jose-
fa Jungmanna. Psali jsme o ní 
podrobně ve Zpravodaji před 
pěti lety. Na mohutném zdobe-
ném kamenném podstavci spo-
čívá socha sedícího národního 
buditele, jazykovědce a básní-
ka Josefa Jungmana. Vytvořil 
ji místní kameník František 
Kdýr. Socha byla slavnostně 
odhalena 13. září 1874. 

Známá socha Josefa Jung-
manna na malém prostranství 
před kostelem Panny Marie 
Sněžné v Praze, na dnešním 
Jungmannově náměstí, by-
la slavnostně odhalena až  
15. května 1878, tedy o čtyři 
roky později. Malá obec Olov-
nice u Kralup předešla Prahu. 
Na pražské soše je rovněž se-
dící postava Jungmanna. Jak 
ale mohl olovnický kameník 
Kdýr vědět, že Jungmann bu-
de zvěčněn v sedící poloze? 
Vždyť podle požadavků výbo-
ru Svatoboru, měla být vytvo-
řena stojící socha v nadživotní 
velikosti. Nakonec ale zvítězil 
návrh sochaře Ludvíka Šimka 
se sedící postavou podle antic-
kých představ učence.

Sádrový model Šimkovy so-
chy byl vystavěn a slavnostně 
odhalen 13. července 1873 při 
stém výročí Jungmannova na-
rození. Ne každému se však 
líbil. Jan Neruda prohlásil: Kdy 
postavíme pomník Čecha hr-

dě, radostně vzpřímeného? Na 
odhalení sádrové kopie přišlo 
na padesát tisíc účastníků. Při-
šel i olovnický kameník Kdýr. 
Socha se mu líbila a po ná-
vratu domů vytvořil sochu se-
dícího Jungmanna. A již v ro-
ce 1874 byla socha slavnostně 
odhalena.

V Olovnici, která se do ro-
ku 1925 nazývala Volovice, sto-
jí ještě za prohlídku kaplička 
z roku 1751 a starý Brejníkův 
mlýn s pamětními deskami 
a znaky. Nazpět do Kralup  
se můžeme svézt vlakem přes 
Zeměchy a Minice.

ing. joseF stuPka

Blízká obec Olovnice se může pochlubit sochou Josefa Jungmanna. 
Postavili si ji o čtyři roky dříve nežli Praha.

Stezka podle Vltavy, „Tak, jak ji možná neznáte“.

Zajímavosti
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Společnost

Prázdniny jsou pryč, ale zdaleka není ješ-
tě po sezoně a mnoho z nás se chystá trávit 
dovolenou v kouzelné přírodě „babího léta“ 
a jeho barvách. Pokud vás lákají zážitky 
spojené s poučením a něčím smysluplným 
prožít, zveme vás 16. 9. 2009 na výlet auto-
busem do Žlutic, do pivovaru Chyše a zám-
ku, kde bude oběd a na závěr do barokního 
zámku Manětín s prohlídkou města.

Všechny místa jsou tak historicky pozoru-
hodná, že zmiňovat se o nich bude vhodné 
až na místě. Pro každého účastníka má ve-
doucí zájezdu, pan Šafrata, písemně zpraco-
vaná data, která obdrží každý účastník při 

vstupu do autobusu a samostatně prostudu-
je, pro rámcovou informaci během jízdy.

Protože se jedná o cestu poměrně nároč-
nou na vzdálenost, bude cena tentokráte tro-
chu vyšší, než jsme zvyklí, asi 180,- Kč. Pla-
tíme 1. 9. 2009 v salonku, 2. patro penzionu, 
od 13 hodin. Bližší informace tamtéž.

Vážení přátelé, doufáme, že výběr a pro-
gram našeho zájezdu je dostatečně atrak-
tivní a že se nám podaří zajistit nejméně 
30 účastníků, kterými je každý náš zájezd 
limitován.

Těšíme se na vás a prosíme, zachovejte 
nám svou přízeň. B. FaBiánová

Sdružení rodáků a příznivců města

Zdravíme všechny naše kamarády dů-
chodce a chtěli bychom se s nimi po-

dělit o naše zážitky z letošního léta. Doba 
prázdnin a dovolených je už za námi, po-
časí se s námi moc nemazlilo, bylo jako 
na houpačce. Chvíli déšť, kroupy, vichři-
ce, a na mnoha místech povodně, které 
se naštěstí letos našemu městu vyhnuly.  
Víme jaké to je a vybrali jsme mezi sebou  
1.760,- Kč a poslali je prostřednictvím České 
spořitelny na pomoc v nejvíce postižených 
oblastech Moravy.

I přes menší účast našich členů na pravi-
delných úterních schůzkách jsme o prázd-
ninách s naší činností pokračovali. V čer-
venci jsme uskutečnili krásný zájezd do 
jižních a západních Čech, navštívili jsme 
mimo jiné muzeum a zámek v Domažlicích 
a po výstupu na věž jsme měli nádherný 
pohled na město a široké okolí.

Další naše cesta vedla do Újezda, kde 
jsme si prohlédli Kozinův dvůr s pamětní 
síní Jana Sladkého Koziny.

V Trhanově, rodišti lékaře Josefa Tho-
mayera, jsme navštívili barokní zámek 

a v Klenčí pod Čerchovem muzeum J. Š. 
Baara jako jeho pomník ve Výhledech s pře-
krásným výhledem do kraje.

Tady jsme si dali krátký odpočinek, je-
hož někteří využili k procházce do lesa 
a potom jsme se nestačili divit. Za chvilku 
přišli s náručí plnou hříbků, křemenáčů 
a dokonce i lišek na dobrou smaženici. Zá-
jezd byl vydařený, počasí přálo a nálada 
byla výborná.

Náš další hezký zájezd byl tentokrát  
do severních Čech, do Krušnohoří. Navští-
vili jsme Bílinu, Flájí, Moldavu, Bouřňák, 
Teplice v Čechách. Ale protože je u nás 
všude krásně, těšíme se i na další zájezdy. 
Podíváme se do Libochovic, Třebíze, Budy-
ně nad Ohří, Peruce a jiných zajímavých 
míst už v září.

V příštím Zpravodaji vám napíšeme, jak 
se nám vše líbilo, jaké máme zážitky, co 
všechno jsme viděli a kolik legrace jsme na 
výletech zažili. Jestli jste doma sami, nudíte 
se, tak přijďte mezi nás a poznávejte s námi 
nejen krásy naší země, ale i nová přátelství.
 Členové mkD

městský klub důchodců

Dne 24. září by naše milovaná ma-
minka, babička, prababička a pra-
prababička paní Barbora DANDOVÁ 
z Lobečku, oslavila 95. narozeniny. 
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 
Za celou rodinu Jiřina Švecová – dcera.

VZPOMÍNKY

blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají
v září 2009

 významných životních jubileí.

9� let  Kučera Jaroslav

90 let  Koutská Františka

8� let   Vyhnalová božena
  müllerová miroslava
  Izerová Ludmila

80 let  Němcová Eva
  Dürstová milada
  Czechmannová Vlasta
  modrá marie
  mikeš Vladimír
  Šafrová božena
  Dědková Jiřina
  bělková Jaroslava

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

Děkuji měu v kralupech nad vltavou  
a sociálnímu odboru paní holekové  

a Daňhelové za blahopřání  
a dárek k životnímu jubileu. 

levý antonín

Vážená redakce,
chtěla bych poděkovat městské policii za pomoc.

V ranních hodinách dne 2. července jsem zjistila, že následkem přívalového deště 
a prudkého větru, který přecházel přes Kralupy v podvečer-
ních hodinách 1. července, se vyvrátil dost vysoký jalovec, 
který rostl před naším domkem.

Jelikož ležel přes plot a zasahoval až do silnice a zřejmě 
překážel dopravě, obrátila jsem se na městskou policii. Ak-
ce byla velmi rychlá, od mého zavolání neuběhlo ani 10 
minut, když přijela policejní hlídka. Oba policisté jalovec 
vlastními silami zlikvidovali.

A proto chválím městskou policii a mnohokrát děkuji.
V. Hondková, Lobeček
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��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na 

vycházku po naučné stezce 

ProKoPsKé údolí – ButovicKým hradištěm

Kdy? V sobotu 12. září 2009

Odjezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin. 
Z Masarykova nádraží pojedeme metrem do 
stanice Jinonice. Ostatní se mohou připojit 
v10 hodin u metra Jinonice, odkud se vydáme 
po zelené turistické značce k naučné stezce, 
která nás zavede přes Butovické hradiště do 
Prokopského údolí. 

Naučná stezka seznamuje s jedinečnou 
geologickou lokalitou na jihozápadním okra-
ji Prahy – přírodní rezervací Prokopské údolí, 
s prostorem Butovického hradiště a s vybra-
nou flórou a faunou chráněné oblasti.

Akci připravila: Milena Vovsová 

Jelikož je čas sklizní a dobrého vína, ráda 
bych se s Vámi, milí čtenáři Zpravodaje, 

podělila o velice příjemný i poučný zážitek, 
který mě potkal, díky dobrým kamarádům, 
v jedné nejmenované vinotéce.

Jeden páteční podvečer patřil několika 
pozvaným hostům, kteří se sešli na řízené 
ochutnávce různých druhů vín z Moravy. 
Pro mě to byl zážitek premiérový a po prav-
dě napsáno, těším se na další reprízu.

Celým degustačním večerem nás zapále-
ným odborným slovem provázel Bronislav 
Vajbar - moravský vinař. Hodinu a půl tr-
valo zasvěcené povídání o víně. A vůbec 
nebylo nudné ani dlouhé. Nikdy by mě 
nenapadlo, co se dá o jedné skleničce ví-
na říci. Jak lahodně voní, jakou má barvu, 
jak chutná při prvním doušku, jak na dně 

sklínky, kolik má alkoholu, cukru atd. Pro 
zasvěcené jsou tyto informace základem, 
pro nás laiky, jsou to znalosti ohromující, 
přidá-li pan vinař navíc ještě, jak se víno 
na vinici pěstuje, ošetřuje, jak se zpracová-
vá, ukládá, kde vyhrálo jakou cenu, které 
z vín je vínem roku atd…

Představíte-li si toto vše ve velmi příjemné 
a vkusně zařízené vinotéce, navíc s velmi 
profesionální, ale i dobrosrdečnou obsluhou 
samotných majitelů, nechce se Vám věřit, že 
ten čas s vínem a vinaři tak rychle utíká.

Moje první řízená degustace mě natolik 
nadchla, že ji vřele doporučuji všem z Vás, 
kteří máte rádi dobré kvalitní české i morav-
ské víno. A nemusíte čekat tak dlouho, vždyť 
vinobranní po celé zemi právě začala.

iveta BenDíková

Rádi bychom poděkovali firmě  
MERO a.s. za sponzorský dar vybave-

ní počítačové učebny v domě s pečovatel-
skou službou. Díky firmě MERO a.s. může 
dům s pečovatelskou službou nabídnout 
Kralupským seniorům kurz: „Internet pro 
seniory“. Tento kurz začíná v září a dává 
si za úkol seznámit seniory s používáním 
počítačů.

Další kurz v zábavném duchu: „Paměť 
je třeba trénovat“ zábavnou formou rozvíjí 
a upevňuje soustavným cvičením paměť 
ve funkčním stavu. Soustavným cvičení 
paměti budete překvapeni, jak velké pamě-

ťové rezervy se ve Vás skrývají. Kurzy vede 
externí pracovnice paní Hynková.

Pokud má někdo ze seniorů zájem, za-
stavte se v domě s pečovatelskou služ-
bou V Luhu 1181. V kanceláři se můžete 
přihlásit. Senioři z Kralup nad Vltavou 
přijďte se podívat a seznamte se s našimi 
programy pro seniory.

Beritová miroslava

veDoucí os sociální služBy města 

     
Na zahradě domu s pečovatelskou služ-

bou U Cukrovaru 1171 Kralupy nad Vltavou 
je hřiště na pétangue, které může využívat 

i veřejnost.  Je nutno se ohlásit v recepci, 
kde si zapůjčí klíč od zahrady a je zde mož-
nost zapůjčení pétangue koulí při zaplacení 
vratné zálohy 300 Kč. Po ukončení hry mu-
sí účastníci hřiště upravit (uválcovat).

Beritová miroslava

Posezení u vínečka...

I senioři se mohou vzdělávat

Vyhlídkové jízdy 
po Vltavě

Provozuje: Marina Vltava nelahozeves 
– Petr Kožený s. r. o.

Kontakt:  tel:  724 903 473, 
e-mail: inko@marinavltava.cz, 

www.marinavltava.cz

Provozovatel si vyhrazuje právo na přeru-
šení plaveb z důvodu oprav zdymadel či 
z důvodu způsobených vyšší mocí.

nelahozeves – Kralupy n. Vlt. – zelčín – 
Mělník a zpět: 6. 9., 20. 9., 3. 10. 2009

nelahozeves 8:30 18.00
Kralupy n. Vlt. 9:00 17.35
lužec 11:10 14:55
zelčín 11:35 14:30
Mělník 12.30 13:30

nelahozeves – Kralupy n. Vlt. – libčice n. Vlt. 
– troja a zpět: 13. 9., 27. 9. 2009

nelahozeves 7:30 18:15
Kralupy n. Vlt. 8:10 17:50
libčice n. Vlt.  9:35 16:45
řež u Prahy 10:10 16:15
troja 12:30 14:30
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kino VltaVa kralupy – září 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

HRaniCe OVládání - „KarlovarsKé dozvuKy“
1. – 2. út-st  20.00
Limits of control, Špa/USA/Jap, 116 min., 12, T, 80,-Kč

Osamělý muž v podání jednoho z Jarmuschových 
dvorních herců Isaacha De Bankolé (Noc na Zemi, 
Kafe a cigára) přijíždí do Španělska vykonat práci mož-
ná tak trochu mimo zákon.

nedOdRžený SliB - „KarlovarsKé dozvuKy“
3. – 5. čt-so  20.00
Slovensko, 129 min., 12, 80,-Kč

Martin Friedmann, židovský chlapec, se narodil roku 
1926 v Bánovcích nad Bebravou. Jeho příběh by nebyl 
ničím výjimečný, pokud by se mu nepodařilo uniknout 
deportaci do koncentračního tábora díky svému fotba-
lovému talentu a několika šťastným náhodám.

HannaH MOntana

4. – 6. pá-ne  17.30
USA, 102 min., D, 80,-Kč

Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel 
zamířil i na plátna kin. Miley Stewart (Miley Cyrus) se 
snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, 
popovou hvězdu.

PROROCtVí 

6. – 7. ne-po 20.00
Knowing, USA, 121 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Nicolas Cage ve vizuálně nabušeném snímku o sérii 
katastrof korunovaných vrcholnou apokalypsou.

Sud PRaCHu – Filmový Klub vltava
8. út  20.00
Bure baruta, Jugoslávie, 102 min., 15, T, 
70,-Kč/55,-Kč členové FK Vltava

Tragikomedie absolventa pražské FAMU, renomova-
ného srbského režiséra Gorana Paskaljeviće. Film je 
mozaikou dvanácti epizod, jež za jedinou noc prožil či 
zahlédl mladý taxikář. Tématem filmu je srbská ná-
rodní mentalita.

VeřeJní nePřátelé - „KarlovarsKé dozvuKy“
9. – 12. st-so  20.00
Public enemies, USA, 138 min., ŠÚ, 15, T, 90,-Kč

Přestože se tenhle příběh odehrál před bezmála osm-
desáti lety, je až nebezpečně aktuální. Vypráví o muži, 
který měl obrovské sympatie veřejnosti, navzdory to-
mu, že páchal ty největší zločiny. Podle státních insti-

tucí vykrádal banky. Podle lidí trestal ty, kdo zavinili 
hospodářskou krizi. Byl to legendární gangster….John 
Dillinger (Johnny Depp).

HaRRy POtteR a PRinC dVOJí KRVe

11. - 13. pá-ne  17.00
Harry Potter and the Half-blood prince, USA, 154 min., 
ŠÚ, 12, D, 90,-Kč

Repríza 6. dílu megaúspěšné série o čarodějném učni.

OPeRaCe dunaJ 

13. – 15. ne-út 20.00
ČR/ Polsko, 104 min., 90,-Kč

„Když do hospody, tak tankem“
Nová česko-polská komedie o zastaralém tanku „Be-
rušce“, účastníku srpnové invaze nepřátelsky nala-
děných spřátelených vojsk, který 21. 8. 1968 neplá-
novaně skončí v jedné hospůdce v československé 
pohraniční vesnici.

G. i. JOe

16. – 18. st-pá  20.00
USA, 118 min., ŠÚ, D, 90,-Kč

Další letní popcornová podívaná inspirovaná hračkami 
jde ve stejných šlépějích jako její předchůdce Transfor-
mers. Akční a trikový supernářez mezi elitními přísluš-
níky G. I. Joe na té správné straně a neméně elitními 
zlosyny organizace COBRA na té špatné.

Wall-i

Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
19. so  17.30
USA, 95 min., D, VSTUP VOLNÝ

Animovaný hit loňského léta není jenom zábavným 

dobrodružstvím roztomilého robůtka, ale i naléhavým 

ekologickým poselstvím o tom, jak lidstvo nakládá 

s domovem svým svěřeným - se Zemí, a důrazným 

varováním před přespřílišným užíváním technických 

pomůcek.

HOMe

Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
19. so 20.00
Francie, 120 min., D, 70,-Kč

Dokumentární projekt o planetě Zemi. Putování po 
50 zemích světa je ódou na krásy a jemnou harmonii 
naší planety. Exkluzivně „ze shora“ se vydáte na pouť 

kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejpo-
ničenějších krajin.

HOMe

Projekce je součástí projektu Evropský týden mobility
20. ne  16.00
Francie, 120 min., D, 70,-/35,-Kč – zvýhodněné vstupné 
pouze pro děti do 15 let

Po skončení projekce soutěž k tématu ekologie a volná 
diskuze se zástupci Hnutí DUHA, oficiálního partnera 
dokumentu Home.
20. ne  19.00
Francie, 120 min., D, 70,-

PiRáti na VlnáCH - „KarlovarsKé dozvuKy“
21. – 23. po-st  20.00
The boat that rocked, VB, 134 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Rebelantsky drzá komedie o skupince excentrických 
dýdžejů vysílajících z lodi v Severním moři „nebezpeč-
nou“ rockovou hudbu do regulemi sešněrovaného roz-
hlasového trhu ve Velké Británii v 60. letech 20. stol. 
Film zakončil letošní MFF KV.

tulPan – Filmový Klub vltava
24.čt  20.00
Něm./ Kaz., 100 min., T, 70,-Kč/55 členové FK Vltava

Asa je mladý a nadějný pastevec. K pokračování ro-
dinné tradice mu chybí jediné – nevěsta. Jak ale najít 
a vybrat si v rozlehlé kazašské stepi, když jediná dívka 
v okolí Asu odmítá? Tulpan byl oficiálním kazašským 
kandidátem na Oskara 2008 v kat. cizojazyčný film.

VzHůRu dO OBlaK

25. – 28. pá-po  17.30
Up, USA, 102 min., D, 90,-Kč

Animovaný film od společnosti Pixar je vždy událostí 
roku. A nejinak je to i v tomto příběhu, jehož hrdiny je 
naprosto nesourodá dvojice – 78letý důchodce Carl 
a nadšený 8letý skautík jménem Russell. Jejich dob-
rodružná pouť v létajícím domě může začít….

HaneBní PanCHaRti

25. – 28. pá-po  20.00
 Inglourious basterds, USA, 149 min., ŠÚ, 12, T, 90,-Kč

Vítejte ve Druhé světové válce podle Quentina Taran-
tina.
Speciální vojenská jednotka pod vedením zupácké-

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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PŘIPRaVUJEME Na ŘíJEN 2009: muži 
v říji, Do oblak, hodinu nevíš, ulovit miliardáře, 
gamer, mary a max, veni, vidi, vici, g-Force, 
District 9, Fk vltava – nezvaný host a na sever

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

změna programu vyhrazena.

ho amerického poručíka Aldo Rainea (Brad Pitt) má 

za úkol na území plném nacistů likvidovat jejich eli-

ty. Podle Q.T. se poetika Hanebných panchartů asi 

nejvíc přiblížila náladě filmu, který mu udělal jméno 

- Pulp Fiction.

WReStleR - „KarlovarsKé dozvuKy“

29. – 30. út-st  20.00
USA, 109 min., ŠÚ, 15, T,. 80,-Kč

Na konci 80. let zaplňoval Randy „The Ram“ Robin-

son, profesionální wrestler, titulní stránky novin. Nyní, 

o dvacet let později, se těžko protlouká životem a ve 

školních tělocvičnách a komunitních centrech kolem 

New Jersey dělá vystoupení pro hrstky nezdolných 

fanoušků...

JánOŠíK. PRaVdiVá HiStORie

1. – 6.10. čt-út  20.00
SR/Pol/ČR/Hu, 140 min., 15, 90,-Kč

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral 

a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu 

proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila 

přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, ne-

obyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

K ino Vltava chystá do konce roku samé 
zajímavé akce. V rámci projektu Tý-

den evropské mobility o víkendu 19. – 20. 
9. proběhne projekce dokumentu Home, 
na kterém se podílel producent Luc Bes-
son a velevýznamný fotograf a režisér 
Yann Arthus-Bertrand, který o něm říká: 
"Tento film jsem tvořil přes 15 let. To, 
co jsem viděl a co jsem se naučil, když 
jsem létal nad Zemí, mě navždy změnilo. 
Dnes se chci podělit o to, co jsem během 
svých cest cítil. Tento film je nádherný, 
ale také chytrý a silně optimistický. Na-
příklad není důležité, že zmizelo 50 % 
deštných pralesů, ale to, že 50 % zůstalo. 
Dnes je důležité to, že máme šest mili-
onů vědeckovýzkumných mozků, které 
jednají. Díky kvalitě svých obrazů a myš-
lenek má tento film za cíl zdůraznit, že 
MY VŠICHNI neseme zodpovědnost. Jak 
můj přítel Albert Jacquard říká: "Musíme 
být plně členy lidské komunity, aby se 
u nás objevila naše uvědomělost." Jako 
doprovodná akce je zařazena projekce 
loňského animovaného hitu Wall-E a dis-
kuze se zástupci Hnutí DUHA. Více na 
měsíčních programech kina Vltava nebo 
na kass. kralupy.cz.

Rozhodně si nenechte ujít žádnou ze  
slavnostních premiér filmů za účasti re-
žisérů a herců, ať je to velice povedená 
komedie Muži v říji supertalenta českého 
filmu Roberta Sedláčka, Hodinu nevíš Da-

na Svátka, Ulovit miliardáře Tomáše Vorla 
či 2 Bobule Vlada Lanne.

Od září se konečně rozjede legální Filmo-
vý klub Vltava. Co to znamená? Zajímavé 
filmy, na které jste možná jezdily do kina 
Aero či Světozoru, pro klubisty (členy fil-
mového klubu) je to zvýhodněné vstupné, 
rozšířené občerstvení (proč si k filmu nevzít 
„dvojku“ vína či pivko?), možnost zúčastnit 
se všech akcí Asociace českých filmových 
klubů. FK Vltava zatím nemá definitivní 
podobu. Ta se bude utvářet ve spolupráci se 
všemi, kteří klub chtějí navštěvovat. Motto 
FK Vltava je: „Vytvořte si svůj filmový do-
mov.“ Nápady a připomínky apod. pište na 
kino@kralupy.cz.

Na podzim se rozšíří program kina o pás-
ma krátkých pohádek - Kinečko pro nejmen-
ší, tedy o víkendové pořady pro nejmladší 
diváky a o Kino senior čili o filmy nejen 
pro starší a pokročilé.

Završením roku by měla stát další mo-
dernizace kina Vltava – jeho digitalizace 
v obrazové kvalitě 2K s digitálním zvukem 
v kvalitě Dolby Digital EX a možnost profe-
sionálních 3D projekcí, dále satelitní přímé 
přenosy Metropolitní opery z New Yorku, ži-
vých koncertů a sportovních utkání. Co takhle 
přímý přenos závodu Formule 1 ve 3D?

Je opravdu na co se těšit. Držte nám palce 
a zachovejte přízeň…..

 vaše kino vltava

Co nového se chystá v kině Vltava?
1.

2.

�.

1. Ulovit miliardáře Tomáše Vorla
2. Hodinu nevíš Dana Svátka
3. Muži v říji supertalenta českého filmu Roberta 
Sedláčka
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KD Vltava

kD VltaVa kralupy – program na září 2009
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 kralupy nad vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

neděle 6.9. v 17.00 a 20.00

zaHáJení tanečníCH KuRzů
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský
Další lekce 13., 17., 20. a 27. 9. 50,-

středa 16. v 19.30

tančíRna (stále přijímáme chlapce)
Oblíbený večer pro všechny tancechtivé.
Slovem provází Tomáš Mikulský. 60,-/100,- pár

čtvrtek 17. v 16.30 (malý sál)

O čeRVené KaRKulCe
Pohádku pro naše nejmenší diváky hraje Malé 
divadélko Praha 30,-

úterý 22. v 18.00 (malý sál)

na KOle HORaMi VýCHOdníHO tuReCKa
Přednáška Ing. Aleny Šimčíkové vás zavede do 
jihovýchodní hraniční oblasti Yüksekova, Hakka-
ri, provincie Kars, Erzurum, Tunceli, mezi ruiny 
středověkého města Ani - sídla arménského krá-
lovství. Přiblíží život ve městech, na venkově a na 
jajlách v krajích nedotčených komerčním cestov-
ním ruchem. Doplněno promítáním.  50,-

pondělí 21. září ve 20.00

Originální pohybové divadlo „Veselé skoky“ uvádí 
taneční grotesku BaBy BOX * pantomima * ba-
let * divadlo... jsou to herci, kteří se baví a baví  
to i diváky. Přijďte a přesvědčte se!  Více na 
www.veseleskoky.cz  190,-

středa 23. v 18.00

VeRniSáž VýStaVy - OtaKaR čeMuS 
– OBRazy (malé ohlédnutí)
Vernisáž bude spojena se křtem autorovi mo-
nografie. O tvorbě promluví prof. Jiří Davídek. 
V kulturní části vystoupí člen České filharmonie 
Viktor Mazáček. Výstava bude otevřena denně 
po – pá v pracovní době KaSS, soboty a nedě-
le od 14 do 17 hodin a při všech akcích v KD. 
Výstava potrvá do 15. října.

pátek 25. v 15.00

POSVíCenSKá záBaVa
S tanCOVačKOu Standy tataRa 
pro dříve narozené.
Pozvěte své přátele a známé a přijďte si za-
tančit a pobavit se.  50,-

MOnKey BuSineSS 
POPRVÉ V KRALUPECH!
Ve středu 30. září zazní na pódiu kralupské-

ho „kulturáku“ muzika originální české kapely 
Monkey Business, která patří k hlavním před-
stavitelům domácí hudební scény a věnuje se 
hudebním stylům pop a funk. Mezi členy for-
mace patří baskytarista Pavel Mrázek, kytaris-
ta Oldřich Krejčoves, bubeník Martin Houdek, 
klávesista Ondřej Brousek, klávesista a zpěvák 
Roman Holý, zpěvák Matěj Ruppert a zpěvač-
ka Tonya Gravesová. Debutové album Why Be 
Out When You Could Be In vydala kapela v roce 
2000.  V letošním roce skupina oslavila deváté 
narozeniny.  V únoru se na hudebním trhu ob-
jevila nová deska (Twilight of Jesters?), která 
obsahuje 13 písní a je v pořadí již šestou řado-
vou nahrávkou této skupiny. 

Věříme, že koncertem uspokojíme všechny 
její příznivce z našeho města i z širokého okolí 
a zahájíme tak úspěšně novou sezónu koncertů 
pro mladou i starší generaci. 

středa 30. ve 20.00

KOnCeRt SKuPiny MOnKey BuSineSS

POPRVé V KRALUPECH, NENECHTE SI UJíT!!
Vstupenky v obvyklých předprodejích a na 
www.Ticketstream.cz  200,-/na místě 240,-

čtvrtek 1. 10. v 19.30

JOSeF KlíMa V POřadu „MůJ žiVOt 
RePORtéRa“
J. Klíma v pořadu vypráví o konkrétních a skutečných 
událostech, které se staly při natáčení pořadu „Na 
vlastní oči“. V závěru odpoví na vaše dotazy a sou-
částí je i prodej knih a autogramiáda.  120,-

sobota 3. 10. v 15.00

MaJda S FRantiŠKeM na CeStáCH
licenční pořad ČT Kouzelná školka
Majda s Františkem navštíví všechny kontinenty 
a děti jim na jejich cestě budou potřebnými rád-
ci. František se dozví mnoho zajímavostí, ale to 
by nebyl zvídavý František, aby si situace, o kte-
rých mu Majda poví i sám nevyzkoušel! Nebudou 
chybět ani známé a veselé písničky autorů Jana 
Vodňanského a Hany Navarové.
Účinkují : Majda – Magdalena Reifová,
František - Jaroslav Vidlař/ Tomáš Juřička
 135,-/140,-

PřIPRAVUJeme NA říJeN: 

7. Kapela Lesní zvěř – klubovna DS
8. Nezmaři – folkový koncert
10. Z pohádky do pohádky – Pekelný mariáš aneb
 Jak Honza překazil Luciferovi svatbu
12. Jamajka – přednáška H. Tomsové
14. O Koblížkovi – Sváťovo dividlo hraje pro nejmenší
15. Mandrage, Rybičky 48 – rockový koncert

20. Vernisáž výstavy Vladimíra Kuntoše

22. Pražský komorní balet Pavla Šmoka

24. Z pohádky do pohádky – Dlouhý, Široký 

 a Bystrozraký – Mladá scéna Ústí nad Labem

26. Lo Stupendo aneb Tenor na roztrhání 

 – Vinohradské divadlo

29. Recitál Marty Kubišové JÁ JSEM JÁ. 

 U klavíru Petr Malásek, slovem provází 

MOnKey 
BuSineSS

UpozorňUjeme návštěvníky kulturního 
domu, že předprodej vstupenek na akce 

bude od října 2009 probíhat v nově zřízené 
pokladně v hale Kd Vltava. Prodejní doba od 

14.00 do 20.00 hodin denně včetně sobot  
a nedělí, telefon 315 726 101.

V prostorách pokladny naleznete 
informace o zahájení prodeje vstupenek  
na jednotlivé akce ve ii. pololetí 2009.

VážeNí koNcertNí přátelé, 
Kulturní a společenské středisko pro Vás i v této podzimní se-
zóně připravilo koncerty klasické hudby. Nabízíme Vám hudbu 
v podání renomovaných umělců, známých nejen u nás, ale i na 
světových pódiích. Věříme, že jsme vybrali dobře a že, navštíví-
te-li tyto pořady, odnesete si domů jen příjemné zážitky. 
Stálým, ale samozřejmě i novým, návštěvníkům nabízíme ten-
tokrát bonusové karty s 30 % slevou. Každý, kdo si zakoupí 
všechny tři koncerty od října do prosince, získá 30 % slevu na 
vstupence. Zároveň obdrží bonusovou kartu, kterou se bude 
prokazovat při vstupu na koncert. Vstupenky můžete zakoupit 
v předprodeji KaSS od 1. října a při prvním koncertu. 

Cyklus koncertů klasické hudby „MUSICA VIVA“ v KD Vltava 
v Kralupech n.Vlt. říjen 2009 – prosinec 2009 

 čtVrtek 22.10.

Balet PRaHa – PRažSKý KOMORní Balet PaVla ŠMOKa 
„zJaSnĚná nOC“
Antonín Dvořák – Stabat 
Antonín Schönberg: Zjasněná noc 
Jaromír Nohavica: Divocí koně  vstupné: 200,- Kč 

 čtVrtek 26.11. 

Jan ŠKRdlíK – violoncello 
ŠáRKa BeSPeRátOVá – klavír  vstupné: 150,- Kč

 středa 16.12. 

VánOční KOnCeRt KOMORníHO ORCHeStRu dVOřáKOVa KRaJe 
dirigent: Václav Mazáček  vstupné: 150,- Kč
Změna programu vyhrazena!
Při zakoupení všech 3 koncertů získáte bonusovou kartu  
a ušetříte 150,- Kč. Nabídku koncertů na období leden – květen 
2010 uveřejníme v prosinci, kdy můžete zakoupit vstupenky  
a získat další bonusovou kartu na toto období. Těšíme se na 
Váš zájem a pravidelnou účast na koncertech.

programové oddělení KaSS 
Pokorná Blanka
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Městské muzeum

městské muzeum – program na září 2009

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

– 10. 9., čtvrtek, 17.00

– vernisáž výstavy – Luboš Tesař – Sonety

– 13. 9., neděle, 13.00-17.00

– Letní pravěké dílny pro veřejnost

Festival poezie a přednesu 
Seifertovy Kralupy

– 18. 9., pátek, 16.00

– Přehlídka vítězů recitační soutěže pro děti 
a mládež

– 19. 9., sobota, 16.00

– vyhlášení výsledků autorské literární soutěže

Dvořákův 
komorní 
sbor 
VáS zVE Na PřátELSKý 
KoNCERt NazVaNý 
POZDRAV Z MIRNY DO KRALUP, kte-
rý se bude konat v pátek 11. září 2009 
v 18,30 v aule Základní školy Třebíz-
ského 523, Lobeček. Na koncertě vy-
stoupí slovinský pěvecký sbor Me PZ 
DU Mirna a Dvořákův komorní sbor 
z Kralup nad Vltavou.

marta kuČírková, veDoucí sBoru

ZAJÍMAVÁ POZVÁNKA
do kralupského muzea a jeho okolí

na  ii. ročník

EXPERIMENTÁLNÍCH PRAVĚKÝCH DÍLEN
pro zájemce a obdivovatele pravěku

 neděle 13. září 2009
13. – 17. hodin

Co čeká malé i dospělé návštěvníky?
Ukázky rozdělávání ohně, štípání pazourku, výroba zbraní, střelba na terč, šití pomocí 
kostěné jehly, tkaní, drcení na zrnotěrce a pečení pravěkého pokrmu, výrobky z hlíny, 
šperky z kovu, hra na hudební nástroje a další zajímavá překvapení.

vstupné: dospělí – 50,-Kč, mládež do 18 let – 30,-Kč
senioři – 30,-Kč, děti do 3 let zdarma

Těší se na Vás kralupští muzejníci a pravěcí 
dobrodruzi z Moravy v čele s Petrem Rajnochem.

koneC anděLů  
v čeCháCh
(Luboš Tesař)

anděl vždy trefí tam i zpátky,
vyzná se v spleti ostrovní.
i holub bývá na něj krátký,
pokud je anděl poštovní.

začneš polykat andělíčky?
anděl hned podá spásné bidlo!
propasti hlídá, fígle, kličky,
v pádu tě chytí jeho křídlo.

andělé nejsou žádné slípky,
nevyhubí je ptačí chřipky
a nezbledne jim svatozáře.

jenom, aby nám vydrželi,
až čechům bleskne nápad skvělý,
sedrat jim peří na polštáře! 

Sonety Luboše Tesaře

V ýtvarník Luboš Tesař se nedá lehce 
zařadit do jednoho proudu. Dělá kolá-

že, fotografuje poetické akty a navíc píše 
básně. Tyto činnosti jsou snadno zařadi-
telné, ovšem jejich kombinace již těžko. 
Na své výstavě v kralupském městském 
muzeu totiž představí více či méně expe-
rimentální fotografie, každou provázenou 
básní typu sonetu, která vždy z fotografie 
vychází a reaguje na její vnitřní náboj nebo 
na vizuální podobu. Tato výtvarná metoda 
výstižný název nemá. My jsme se rozhodli 
pro sonety, abychom zdůraznili poetičnost 
vystavených prací, ale stejně tak by se dal 
použít i název z oblasti fotografické. 

Luboš Tesař od počátku 90. let uspořádal 
8 samostatných výstav, převážně v místě 
svého mládí v Jemnici, případně v místě 
svého současného pobytu na severní Mo-
ravě. Účastnil se i 7 výstav skupinových, 
v našich zemích i v zahraničí. Jeho práce 
byly i několikrát oceněny, a to jak tvorba 
fotografická, tak básnická. Je totiž několi-
kanásobným účastníkem a dvojnásobným 
laureátem autorské literátní soutěže při 
festivalu Seifertovy Kralupy.

Vernisáž této poetické výstavy bude ve 
čtvrtek 10. září v 17 hodin. JAN RACEK
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Komorní smíšený pěvecký sbor

R  O  S  A
vyhlašuje z důvodu doplnění  

a rozšíření sboru

n á b o r
Do všech sekcí:

Sopránová, Altová, Tenorová, 
Basová

kontakt: 
Jindřich Marek 
jindrichm@iol.cz 
tel. 728 10 44 46 
http://rosa.wz.cz

PřiPRaVuJeMe
dne 20. 10. 2009 se bude v Kultur-
ním a společenském středisku Vltava 
opět konat DEN ZDRAVÍ, a to od 8 do 
12 hodin. Více informací k programu 
přineseme v příštím Zpravodaji.

RoDIČŮM S DĚtMI (od 2 do 4 let) 
patří hravé cvičeníčko s říkanka-
mi, pomůckami i nářadím; 
PřEDŠKoLNí DĚtI se učí vše-
strannosti v tělocvičně i na hřiš-
ti a zábavným hrám; 
pro MLaDŠí ŽaCtVo je připra-
veno náročnější soutěživé cviče-
ní zpestřené nejen hudbou; 
skupina ŽáKYŇ je zaměřená na 
gymnastiku, cvičení na nářadí, 
ale také pořádání výletů; 
atLEtIKa pro zájemce od 10 
let nabízí univerzální vedení 
v rozmanitých atletických dis-
ciplínách a také účast na zá-
vodech;
DĚtSKý aERoBIC je veden mla-
dými cvičitelkami se spoustou 
nápadů pro tělocvičnu, ale také 
pro účast na zajímavých vystou-
peních a soutěžích; 
StREEt DaNCE – HIP HoP láká 
nejen mládež k modernímu po-
hybu a tanci; 
oRIENtaČNí BĚH  pro bystré 
chlapce i dívky, pány i dámy 
s touhou po dobrodružství od 
9 do 100 let; cvičení s netra-
dičním náčiním – FLEXI-Ba-
RY zlepšuje pohyblivost klou-
bů, pomáhá při bolestech zad 
a krční páteře, vhodné pro 
každý věk; 
JÓGa přináší protažení těla, zklid-
nění mysli, pozitivní naladění;
taNEC  s klasickými i moderní-

mi prvky pro ty, kteří se nebojí 
kreativity a fantazie; 
PILatES nabízí vhodnou a bez-
pečnou metodu pro udržení kon-
dice v každém věku, senioři si 
při zDRaVotNíM tĚLoCVIKU 
rovnají unavené tělo s elánem 
i zábavnou formou; 
oblíbené GYMBaLY představují 
relaxační pohyb rozvíjející obrat-
nost, rovnováhu, ale i humor; 
stálicí v Sokole jsou oRIENtáL-
Ní taNCE v několika kategoriích, 
vhodné pro ženy každého věku 
i postavy;
VoDNí aERoBIC pro mořské 
panny i pány, který byl hojně 
navštěvován i během letošních 
prázdnin v kralupském bazénu, 
je stále populárnější. 

Během roku pořádáme např. 
Strašidelné odpoledne, Atletic-
ké závody žactva, Krtečkovy 
závody pro nejmenší i před-
školní děti, Čarodějnickou vý-
pravu, klasické Sokolské ŠIB-
ŘINKY atd.

Pokud jste si vybrali, podrob-
né informace najdete na webu: 
www.sokol.kralupy.cz; na sokol-
ských nástěnkách, anebo přímo 
v Sokolském areálu na prvních 
hodinách, které budou začínat 
v druhém zářijovém týdnu =  
7. 9. - 11. 9. 2009.

vaši cviČitelé a cviČitelky
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září 2009
pravidelné programy od 7. září:
PONDělí: Zadáno pro Yamaha Class
 (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
 19.00 Cvičení pro těhotné... maličko jinak
ÚTERý: 09.30 Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“                                   
  (zábava pro děti, které již bezpečně chodí)
 15.00 Volná herna s Evou Štropovou
 20.00 Babinec (Program určený pouze pro ženy,
  muži a děti mají vstup zakázán!! Každé úterý  
  bude zaměřeno trošku jinak. )
STřEDA: 10.00 Kutáleníčko pro batolátka
  (hry pro děti, které živě lezou a potřebují prostor)
ČTVRTEK: 09.30 Dopoledne pro maminky a miminka

mimořádné programy:
7. a 14. září,  9 - 12.00  respekTovaT a býT respekTován 
– pokračovací semináře pro účastníky základního čtyř, nebo 
třídílného kurzu
8. září, 20.00 Tvořivý babineC se Sylvou Šporkovou. Té-
matem bude zdobení textilu.
21. září, 10. - 12.00 ukázková hodina yamaha CLass
22. září, 20.00 čarodějný babineC s Mirkou Kostečkovou 
– Jak čísla ovlivňují naše životy?
25. září, 9.30 – 12.00 seminář o přirozenÉ výživě (ne-
jen) DěTí  s Hankou Škubalovou (www.materství.cz)

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

KaSS Vltava, Náměstí J. Seiferta, Kralupy nad Vltavou -  
Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

Chceš být zdravý, chceš být fit?  
PoJď Si S námi zaCvičiT!

Kam?
Do SoKoLa  
v Kralupech,  
areál vedle  

zŠ Komenského  
(velká tělocvična, 

zrcadlový sál a hřiště)

v roce 2009/2010 
nabízíme tato 

pravidelná cvičení:
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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 ........................................................... 1.000,- ................................................................................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 - 16.30 ..........................................................  2.800,- ................................................................................DDM
Keramika II. .......................................... 9-12 let .................................Z. Davidová .............................................po.  16.30 - 17.45 ..........................................................  2.800,-  ................................................................................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  .......................................................... 1.000,-  ................................................................................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. Topinka .............................................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 ............................. 1.000,-  ................................................................................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  ...........................................út.  15.00 - 16.00  ............................................................. 900,-  ................................................................................DDM-sálek
Orientální tance III. ..............................  12-16 let ..............................M.Pupíková  ...........................................út.  16.00 - 17.00  ............................................................. 900,-  ................................................................................DDM-sálek
Hip-hop a street dance I.  .................... 9-12 let  ................................P. Krbec  ...................................................út.  16.00 - 17.00, čt. 16.00 - 17.00  ............................. 1.000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hip-hop a street dance II.  ................... 13-18 let  ..............................P. Fenzel  ..................................................út.  17.00 - 18.00, čt. 17.00 - 18.00  ............................. 1.000,-  ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hip-hop a street dance III. .................. 13-18 let  ..............................P. Fenzel  ..................................................út.  18.00 - 19.00, čt. 18.00 - 19.00  ............................. 1.000,-  ................................................................................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. nebo 30,-/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 1�8, tel.: �1� �22 ��0, fax: 
�1� �22 2��, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz, www.ddmkralupy.webz.cz

zájmové útvary pro školní rok 2009/2010
 (údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny)
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Dům dětí a mládeže

DDM Kralupy nad Vltavou dě-
kuje Městu Kralupy nad Vlta-
vou za přidělení finanční částky 
6.000,- Kč na 3. ročník recitač-
ní soutěže „Seifertovy Kralupy 
2009“. Soutěže se zúčastnilo 33 
dětí ve věku od 6 do 19 let a ví-
tězové jednotlivých kategorií se 
zúčastní přednesu v rámci pro-
bíhajícího festivalu.

Zároveň děkujeme Městu 
Kralupy nad Vltavou za přispě-
ní částky 4.000,- Kč na autobu-
sovou dopravu dětí na taneční 
soutěž „Slánské tančení“, kde 
naše taneční zájmové útvary 
získaly jedno první (choreogra-
fie Pojďme tančit) a dvě druhá 
(choreografie Brouček a Tanec 
se závojem) místa. 

Tyto finanční prostředky jsme 
získali v rámci „Žádostí o dotaci 
z Grantového schéma vypsané-
ho Městem Kralupy nad Vltavou 
na podporu zájmových aktivit 
na rok 2009“.

vLTava pLná TanCe, 
hudby a svěTeL

Zní to sice jako fráze, ale je 
to pravda – kdo si nechal ujít 
podvečer nazvaný „Taneční 

a světelná show“ 20. 6. 2009 
v kulturním domě Vltava, přišel 
o mnohé.

Pod tímto vcelku skromným 
názvem se totiž skrýval silný di-
vácký zážitek a spousta stovek 
hodin práce dětských a dospě-
lých členů tanečních kroužků 
DDM a jejich vedoucích paní Ve-
roniky Novákové, Vlasty Měchu-
rové a Miroslavy Pupíkové.

Nechyběli ani hosté: Taneční 
a pohybové studio Zuzany Št-
arkové, Vero ZUŠ Velvary, TK 
ALL-4-Dance Neratovice Jana 
Kvasničky, Cross Dance Sabiny 
Freyové, TŠ Hes, Inferno Ko-
lín Olgy Žákové a Věra Lně-
níčková.

Velice efektní vystoupení 
předvedli členové zájmového 
útvaru Žonglování pod vede-
ním Michala Topinky a Jaro-
slava Jindřicha.

Nejmladším vystupujícím by-
ly 3 roky. Celkem vystoupilo 
přes 300 účinkujících.

Všechna taneční čísla uváděl 
zkušený, oblíbený a charismatic-
ký kralupský rodák, hlasatel tele-
vize Nova, absolutní vítěz soutě-
že Týtý, pan Karel Voříšek.

Ozvučení a osvětlení akce 
obstarali pánové Matěj Mant-
lík a Ondřej Šindelář na velmi 
dobré úrovni.

Děkuji sponzorům akce fir-
mám: ASPEKT, K-protos, Al-
Namura s.r.o., Bianca flowers, 
Unilever, Bolvan, Rybářské po-
třeby Žižkova ulice, BARSINI 
BOWLING, SKATE HOOD, 
Global, Kopretinka, Kamila Eli-
ášová- kosmetika, masáže, Elek-
tro Klimeš, Elektro Felix, Hair 

Studio 72-Soňa Hlavatá, cukrár-
na NATALI Ing. Pavel Novák 
a potraviny NOVYS Iva Nová-
ková, SALLON tattoo viki Kra-
lupy nad Vltavou, Květiny Naďa 
Málková, Pekárna U Hrdinů, re-
staurace Na Františku, hlavně 
Městu Kralupy nad Vltavou, kte-
ré přispělo největší měrou. 

Poděkování patří samozřejmě 
i všem účinkujícím, všem organi-
zátorům, v první řadě paní Vero-
nice Novákové, Vlastě Měchuro-
vé a kolegyním z DDM Světlaně 
Novákové, Jaroslavě Merfaitové, 
Gabriele Junáškové a Jitce Špina-
rové, které přispěly k úspěšnému 
průběhu celé akce. 

marie Blažková, řeDitelka DDm

zájemci o dvd fotografií 
z celé akce, které jsme pro 
vás zpracovali, si jej mo-
hou zakoupit v kanceláři 
ddm za 30,- kč.

pobyTy děTí 
o prázdnináCh

Během měsíců července a srp-
na DDM pořádal v Mokrosu-
kách u Sušice pobyty rodičů 
s dětmi a letní tábory.

Jedním z táborů Vás provede 
paní Světlana Nováková:

první dětský tábor 
v mokrosukách

Je prvního srpna… U DDM se 
scházejí děti s rodiči a zavaza-
dly. Pojedeme na první dětský 
tábor do Mokrosuk a tak se na 
chodníku hromadí: zavazadla 
se sportovním náčiním, se slad-
kostmi za dobré výkony a před-
měty na celotáborovou hru.

Táborová hra má drsný ná-
zev: „Piráti z Karibiku“ a my bu-
deme plnit různé úlohy k tomu-
to tématu. Co ještě dodat…

Je osmého srpna… K DDM při-
jíždí autobus s námi i spokojený-
mi dětmi. Rodiče jsou zvědavi, 
jak se nám v Mokrosukách líbilo. 
„Mami, byli jsme na výletě v Kla-
tovech, malovali jsme si na trička 
pirátské znaky a lodě a představ 
si, že jsme dokonce přespali jako 
piráti ve stanech, které nám ob-
starala paní ředitelka,“ je slyšet 
jedno z dětí. Jsme rádi, že letos 
nebylo potřeba lékařské pomoci, 
paní kuchařky vařily jako doma 
maminky; vedoucí byli naši ka-
marádi, a tak jsme jim na roz-
loučenou zatleskali. Už se těšíme 
na příští prázdniny!

přihLášky
Nový školní rok byl již zahá-

jen. Vyzýváme proto členy na-
šich zájmových útvarů i nové 
zájemce: vyzvedněte si prosím 
v kanceláři DDM přihlášky. Prv-
ní schůzky naplněných útvarů se 
konají v týdnu od 14. 9. 2009.

evropský Týden 
mobiLiTy

Již několikátým rokem se 
DDM podílí na akcích Evrop-
ského týdne mobility. V rámci 
tohoto týdne se můžete účastnit 
těchto akcí:

17.9. pohádkový les
Konat se bude již tradičně na 

Hostibejku. Akce je vhodná pro 
děti do 10 let. Trasa bude začí-
nat na začátku Přemyslovy uli-
ce. Přijít na start můžete mezi 
15.30 až 16.00 hodin. 

Vstupné pro děti 30 Kč, do-
spělí 10 Kč.

(Pokračování na str. 22)

Dům Dětí a mláDeže
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Školy

(Dokončení ze str. 21)

19.9. jízda zručnosti
Na tuto akci zveme školáky, 

kteří rádi jezdí na kolech, kolo-
běžkách nebo kolečkových brus-
lích. Na hřišti vedle Dvořákova 
gymnázia pro ně bude připrave-
na jízda zručnosti. Přijít mohou 
od 14.30 do 17.00 hodin. Vstup-
né zdarma.

21. 9. malování na chodník
V pondělí od 9.30 do 11.30 ho-
din zveme malé děti před Čes-
kou spořitelnu. Bude zde pro ně 
připraveno malování na chod-
ník, jízda na motorkách, házení 
balónků atd. Vstupné zdarma.

22.9. den oTevřenýCh 
dveří
Pro ty, kteří se ještě nerozhod-
li, který zájmový útvar chtějí 
navštěvovat nebo mají zájem 
podívat se na činnost našich 
vedoucích, pořádáme „Den ote-
vřených dveří“. V budově DDM 
a v tělocvičně v Zátiší může-
te navštívit zájmové útvary od 
15.00 do 17.00 hodin.

soboTní kurzy pro 
mLádež a dospěLÉ
S novým školním rokem také 
začíná nový ročník oblíbených 
Sobotních kurzů pro mládež 
a dospělé. 

Kurzy se konají v budově 
DDM vždy od 13.00 do 17.00 
hodin. Jsou určeny pro mládež 
a dospělé, děti do 12 let se mo-
hou zúčastnit v doprovodu ro-
diče. Upozorňujeme, že kurzy 
je třeba hradit předem. Prosíme 
Vás o včasnou přihlášku, proto-
že podle počtu přihlášených je 
třeba objednat a zakoupit množ-
ství materiálu. 

zš gen. klaPálka

Tento školní rok bude pro na-
ši školu mimořádný – poda-

ří se nám za pomoci několika 
probíhajících projektů financova-
ných z prostředků ESF a rozpoč-
tu ČR a také z prostředků naše-
ho zřizovatele – města Kralupy 
n. Vlt. naplnit školní vzdělávací 
program Škola bez bariér. Naše 
škola tak bude zcela „bezbarié-
rová“ díky novému výtahu pro 
zdravotně postižené žáky. V pře-
neseném smyslu slova se pak 

využitím internetu při výuce 
cizích jazyků a rozšířením této 
výuky včetně mezinárodní vý-
měny žáků a činností interneto-
vého klubu prolomí bariéry mezi 
školou a mimoškolním životem 
pro všechny žáky a učitele.

Projekt VIP II umožní pokra-
čování našeho školského pora-
denského pracoviště. Speciální 
pedagog bude pomáhat při „pře-
konávání překážek“ dětem, uči-
telům, ale i rodičům.

Slavnostní spuštění výtahu 
a zahájení provozu inovované 
jazykové pracovny  proběhne  
1. 9. 2009. Velmi nás těší, že 
podobné aktivity pomáhají in-
tegraci zdravotně postižených 
žáků a sbližování školy a prak-
tického života.

Děkujeme za podporu MěÚ 
a dalším partnerům, kteří nám po-
mohli tyto projekty uskutečnit.                                          

za veDení školy mgr. jitka 

hinterholzingerová

ZUŠ poskytuje dětem zákla-
dy odborného uměleckého 

vzdělání, které jim umožní věno-
vat se dále hudbě, tanci, výtvar-
nému umění či divadlu buď jako 
školení amatéři, nebo je připraví 
na další studium na některé ze 
středních uměleckých škol (kon-
zervatoř, hudební gymnázium). 
  Nejpočetnější zastoupení žáků 
v hudebním oboru má zobcová 
flétna. Ať již jako nástroj pří-
pravný před výukou hry na kla-
rinet, saxofon, příčnou flétnu, 
trubku a lesní roh, nebo jako ná-
stroj sólový. Hráči na dechové 
nástroje se mohou od určitého 
stupně hráčské vyspělosti zapo-
jit do hry ve školním dechovém 
orchestru.  Zájem vzrůstá o bicí 
nástroje a také o hru na elek-
trickou a basovou kytaru. Velmi 
početné zastoupení má u nás 
kytara klasická. Tradiční oblibě 
se těší klavír. Díky solidní vyba-
venosti školy mají žáci možnost 
zahrát si na kvalitní nástroje. 
Hráči na keyboard také poznají 
široké spektrum hudby. Od lite-
ratury barokní, přes hudbu 20. 
století, úpravy písní až po ele-
mentární improvizaci. Od šesti 
ev. pěti let obvykle začínají hrát 
děti na housle. Pochopitelně se 
dá úspěšně začít i později, ale 
právě u houslí asi nejvíc platí 
ono známé „čím dříve, tím lé-

pe“. Řada rodičů též 
ocení, že v možnos-
tech školy je dětem 
housle zapůjčit. Pěvecká hla-
sová výchova učí žáky správ-
ně používat lidský hlas nejen 
při zpěvu, ale i při mluvení. 
Na škole pracuje pěvecký sbor. 
Protože řada hudebních nástro-
jů „roste“ společně s mladými 
hráči, naše škola některé hu-
dební nástroje svým žákům 
půjčuje. Jedná se o již zmiňo-
vané housle, violoncella, kyta-
ry, akordeony, klarinety, příčné 
flétny, trubky a lesní rohy. 

Pro žáky z prvních tříd 
a předškoláčky je určena pří-
pravná hudební výchova (PHV). 
Zde si děti v 1. pololetí během 
dvou společných hodin týdně 
osvojí elementární hudební do-
vednosti, znalosti a návyky, 
seznamují se s jednotlivými 
hudebními nástroji a učiteli 
školy. Od 2. pololetí pak začí-
nají nejmenší muzikanti místo 
jedné společné hodiny navštěvo-
vat individuální výuku nástrojo-
vé hry, druhá společná hodina 
zůstává. Děti i rodiče tak dosta-
nou příležitost během prvního 
pololetí poznat prostředí, uči-
tele i možnosti školy a vybrat 
si ten „svůj“ hudební nástroj.  
Výtvarný obor nabízí výuku 
všeobecné výtvarné výchovy, 

keramiky a plastiky. 
Výuku mohou na-
vštěvovat děti od pěti 

let. V průběhu studia se mohou 
žáci vyhranit v oblasti, která je 
jim nejbližší a pro kterou mají 
nejlepší předpoklady. 

Taneční obor mohou navště-
vovat děti od pěti let. Formy 
výuky jsou vedeny přiměřeně 
k věku a schopnostem žáků. Vý-
uka vede k postupnému zdoko-
nalování tanečního a pohybo-
vého projevu. Její formy jsou 
přizpůsobeny věku a dispozici 
každého žáka. Mladí taneční-
ci se učí vnímat krásu pohybu 
a hudby, uvědoměle ovládat své 
tělo, vnímat prostor.

Literárně-dramatický obor 
navštěvují děti od pěti let. Úko-
lem literárně-dramatického obo-
ru je  rozvíjet a kultivovat tvoři-
vou formou osobnost. Studenti 
si osvojují různé výrazové pro-
středky, učí se komunikaci a na-
slouchání druhým.

Pokud máte zájem o studium 
na naší škole, nové žáky přijí-
máme ještě v průběhu první po-
loviny září. Potřebné informace 
dostanete v hlavní budově školy 
Riegrova 181, nebo na telefonu 
315 727 843, to vše od 1. září 
dopoledne, ostatní dny v odpo-
ledních hodinách.

mgr. Dušana vojnová

záklaDní umělecká škola

Škola bez bariér v roce 2009/2010

PřiPRaVily JSMe 
PRO VáS tytO KuRzy:

10.10. ... Keramické hrátky

7.11. ..... Enkaustika I.

5.12. ..... Vánoční ozdoby s korálky 
 a ketlované šperky

Kurzy se budou konat pouze při 
dostatečném počtu zájemců.



K Z

2�

 Inzerce

    PořáDá ❍ PořáDá ❍ PořáDá ❍ PořáDá
v centru kralup od října 2009 do června 2010
jazykové kurzy s plně kvalifikovanými českými i zahraničními lektory
a malými skupinkami  pro každý stupeň pokročilosti

✱ odpolední/večerní.kurzy.angličtiny.–.1x.týdně.120.minut.(lze.i.2x.týdně)

✱ víkendové.kurzy.angličtiny.–.jednou.za.měsíc,.celkem.9.x
. –.sobota.celý.den.+.neděle.dopoledne

a dále můžete využít :

✱ internetový.kurz.angličtiny.s.individuálním.tempem.učení.–.vhodný.

.....i.jako.doplněk.jiného.kurzu.

✱ pobytové.kurzy.v.ČR.pro.dospělé.i.děti.–.v.době.letních.a.jarních

.....prázdnin.(jarní.prázdniny.2010.-.Harrachov,.hotel.***.7.nocí.s.plnou.

.....penzí.za.3990.Kč.dospělí,.2590.Kč.děti,.rezervace.již.nyní)

✱ kurzy.v.zahraničí.(kdykoli.a.kdekoli)

jazyková škola
EaSY ENGlISH®

kontakt a Bližší inFormace:
EASY ENGLISH®-jazyková škola, 
tel. 315 727 581, tel./fax 315 721 581,
e-mail:  jazykova.skola@easyenglish.cz
www.easyenglish.cz

Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně 
si lze vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou.

Kancelář: Lutovítova.810,.
Kralupy.n..Vlt.

Učebny: Nerudova.ul..
(budova.Telefónica.O2.
–.vedle.pošty)
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TJ SOKOL KRALUPY NAD VLTAVOU
v rámci Sobotního Sokolení pořádá

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
v sobotu 19. 9. 2009 od 10:00

prezence účastníků od 9.30 na hřišti TJ Sokol

čtyřboj zahrnuje:
skok daleký, sprint (50-60m), vytrvalost (200-800m), hod míčkem

kategorie:
mladší žáci/žákyně I. (rok nar. 2001-2003)
mladší žáci/žákyně II. (rok nar. 1998-2000)
starší žáci/žákyně I. (rok nar. 1996-1997)
starší žáci/žákyně II. (rok nar. 1994-1995)

Doprovodný program pro celou rodinu – Fit testy

startovné: členové Sokola zdarma, ostatní 10 Kč

VeřeJné BRuSlení
5. 9. sobota ................17:30 – 19:30
6. 9. neděle ................13:00 – 15:00
12. 9. sobota ..............14:30 – 16:30
13. 9. neděle ..............13:00 – 15:00

19. 9. sobota ..............17:30 – 19:30
20. 9. neděle ..............13:00 – 15:00 

Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč
informace: 315 741 689
e-mail: zskralupy@tiscali.cz

Inline bruslení se stává velmi 
populárním fenoménem mezi 

aktivními sportovci všech gene-
rací. Na stezce z Kralup do Do-
lánek i po celém městě lze v jar-
ních i letních měsících potkávat 
desítky inline bruslařů.

Poněkud rizikovější variantě 
inline bruslení se věnují při své 
letní přípravě i kralupští lyžaři. 
Na relativně prudkých kopcích 
se na bruslích proplétají mezi 
slalomovými tyčemi. Vyvrcho-
lením jejich letních aktivit jsou 
každoročně zářijové závody 
v inline slalomu. Letos se jed-
ná již o sedmý ročník.

Letos se tyto závody budou 
konat o víkendu 19. - 20. září, 
opět v Kralupech nad Vltavou, 
Lobči. Závody jsou vyvrcholením 
inline slalomové sezony v České 

republice a jsou pořádány jako po-
slední, finálový závod Českého po-
háru CILA cup 2009.

Fanoušci inline bruslení se 
tak mohou těšit na celou čes-
kou elitu. Jak se stalo již tra-
dicí, pořadatelé předpokládají 
i účast zahraničních závodní-
ků. V loňském roce se na star-
tu objevila i Claudia Wittman-
nová z Německa, první dáma 
světového žebříčku. Druhá 
závodnice světového žebříčku 
a několika násobná mistryně 
Evropy, tradiční účastnice kra-
lupských závodů Maria Vogl 
byla loni v Kralupech též, její-
mu startu však zabránilo zra-
nění. O kvalitě českých závod-
níků svědčí fakt, že Claudia 
Wittmannová loni obsadila až 
třetí místo.

Hlavní cenu závodů, Pohár 
starosty Kralup nad Vltavou, bu-
dou letos obhajovat loňští vítě-
zové Bára Procházková (MODA 
– LK Slovan Jirkov) a Richard 
Kudělásek (HELIA team).

Za zkušených kralupských 
závodníků se na start postaví 
pravděpodobně jen Jakub Kru-
žík, který závodí druhým ro-
kem mezi dospělými. Pravdě-
podobný je i start některých 
z malých kralupských závodní-
ků z kategorie přípravky. Jejich 
start v náročném závodě bude 
potřeba dobře zvážit a o jejich 
případném startu rozhodnou až 
poslední tréninky, které proběh-
nou těsně před závodem.

Závody budou pořádány ly-
žařským klubem SKI klub Kra-
lupy a pod záštitou starosty Kra-

lup nad Vltavou Petra Holečka 
a hejtmana Středočeského kraje 
Davida Ratha. Budou se konat 
tradičně v Lobči v Hálkově uli-
ci. Pořádání závodů sebou při-
nese nutnost úplné uzavírky 
této ulice, a to od křižovatky 
s Hostivítovou na spodním kon-
ci až po pravotočivou zatáčku 
na jejím horním konci (tj. nad 
křižovatkou s ulicí Ježkovou), 
a to po dobu konání akce. Po 
oba dva dny je proto s tímto 
potřeba počítat.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat hlavním sponzorům akce, 
kterými jsou především Město 
Kralupy a dále firmy Nowaco, 
Heckl, Kros, MIKO a ROBO 
servis.

martin štěPán

ski kluB kraluPy

Sportovní oddíl TJ VLTAVAN 
CHVATĚRUBY pořádá dne 

13. 9. 2009 fotbalový turnaj sta-
rých gard pod názvem VLTAV-
SKÝ POHÁR 2009. Turnaje se zů-
častní AMFORA klub Praha, stará 
garda SLAVIA Praha, stará garda 
reprezentace ČR a stará garda VL-
TAVANU CHVATĚRUBY.

Účast přislíbili např. - R. Bej-
bl, P. Kuka, K. Rada, R. Drulák, 
J. Němec, V. Němeček, P. Kouba, 

H. Siegl, I. Knoflíček a další bý-
valí i současní hráči. Turnaj se 
hraje na hřišti ve Chvatěrubech, 
slavnostní výkop je v 9.30 ho-
din. Během turnaje pořádá Am-
fora klub Praha soutěže pro dě-
ti a prodej svých propagačních 
předmětů. Po ukončení turnaje 
zahraje k tanci a poslechu sku-
pina SK BAND.

Vstupné je 100Kč, děti do 
150 cm mají vstup zdarma.

Tradiční závody v inline slalomu

VLTaVSKÝ POHÁR 2009

INZERCE
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Včervenci tohoto roku byl za-
ložen nový ragbyový klub 

RC Kralupy nad Vltavou, který 
je zaměřen na děti ve věku od  
4 let. Děti se na trénincích se-
znamují formou her s  ragbyo-
vým míčem, osvojují si základní 
pohybové a ragbyové dovednos-
ti. První neoficiální tréninky za-
čaly v průběhu května v Úži-
cích u Kralup n.Vlt. a jelikož 
počet dětí, které se pravidelně 
účastnily tréninku postupně 
stoupal, mohli jsme se zúčast-
nit ragbyového miniturnaje po-
řádaného v rámci Dětského dne 
v Říčanech 14. 6. 2009. Děti tak 
získaly svou první soutěžní zku-
šenost a byly odměněny pěkný-
mi cenami.

proč hrát ragby?
Je to ideální sport pro děti 
a mládež – je hlavním sportem 
na středních školách a univer-
zitách ve Velké Británii, vycho-
vává k odvaze a statečnosti, 

rozhodnosti a odolnosti a zvy-
šuje sebevědomí. Učí kolektivní 
spolupráci a zodpovědnosti za 
vlastní jednání.

Ragby je komplexní sport, 
každý hráč závisí na činnos-
ti ostatních, málokdy dokáže 
hráč sám vybojovat míč a sám 
rozhodnout bez přímé podpo-
ry ostatních, hraje se rukama 
i nohama, hráč může míč no-
sit, přihrávat rukama i kopat. 
Ragby je o kamarádství a o re-
spektu k soupeři, spoluhráči se 
v zápase musí spolehnout jeden 
na druhého, zároveň respektují 
soupeře a nesníží se k nečest-
nému jednání, etika hry to ne-
dovolí. V rámci tzv. třetího po-
ločasu, si pak oba týmy spolu 
sednou a dlouho do noci probí-
rají utkání.

Ragby je atraktivní sport s tra-
dicí, mistrovství světa v ragby 
je po olympiádě a mistrovství 
světa ve fotbale třetí největ-
ší sportovní událostí na světě, 

evropský turnaj „Six nations“, 
který má stoletou historii, láme 
svou popularitou divácké rekor-
dy v Evropě.

Ragby není náročné na pe-
níze, potřebujete jen kopačky. 
Je to hra pro každého, pro mu-
že i ženy, a žákovské kategorie 
jsou toho důkazem, neboť chlap-
ci a dívky hrají spolu v jednom 
týmu, pro malé i velké, rychlé 
i pomalé, hubené i silnější.

Již od srpna probíhá pravi-

delný trénink každé úterý od 
17 hodin na fotbalovém hřišti 
v Úžicích. Přijímáme nové malé 
hráče a hráčky, ročník narození 
2005 a starší. 

Vítáme všechny sportovce 
a sportovkyně, kteří si chtějí 
vyzkoušet, že míč nemusí být 
jen kulatý.  

kontakt: pavel hrubý 
- p.hruby@seznam.cz
- mob: 605 982 983

Kralupské basketbalistky a basketbalisti  
zastoupené družstvem žen „A“, mužů 

„A“ a mladších žákyň a za doprovodu  sta-
rosty města Kralup Mgr. Petra Holečka, pre-
zidentky  klubu Radany Hniličkové a tre-
nérů jednotlivých družstev se na přelomu 
června a července zúčastnili  10ti denní-
ho sportovně-reprezentačního zájezdu do 

partnerského města Banyulus s/m. Basket-
balový klub udržuje s tímto  přímořských 
městem družbu již dlouhou řadu let. Klub 
byl přijat starostou města Banyulus a také 
starostou města Cerbere. Družstva se také 
zúčastnily basketbalového turnaje ve měs-
tě Ellne. Mladší žákyně podlehly v zápase  
s výběrem Perpignanu  49:65. Družstvo žen 

se utkalo s družstvem  ST. Estene a i přes 
výborný střelecký výkon  Zity Čermákové 
prohrálo 66:77. 

Do posledního zápasu nastoupilo druž-
stvo mužů „A“, které se utkalo s družstvem 
CANET.  Muži také předvedli vyrovnaný 
výkon, ale bohužel  v poslední čtvrtině se 
jim přestalo střelecky dařit a zápas také 

prohráli 63:75. 
Po náročném turna-

jovém dni byl  uskuteč-
něn celodenní výlet do 
Barcelony, kde kromě 
památek byl navštíven 
olympijský a fotbalový 
stadion.

BK Kralupy Junior dě-
kuje městu za finanční 
podporu a těší se na 
další reprezentaci města 
Kralup na mezinárod-
ních turnajích.

Fotogalerii můžete 
shlédnout na interneto-
vých stránkách www.
bkkralupyjunior.estran-
ky.cz  kde také nalezne-
te informace o klubu.

Ragby na Kralupsku

naše basketbalistky a basketbalisti ve Francii
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Strojírenská firma se sídlem 
průmyslová zóna Kozomín u Kralup 

PřIJME:
SaMoStatNéHo PRaCoVNíKa MaRKEtINGU

 PRo zaHRaNIČNí oBCHoD.

Základní podmínkou je aktivní znalost německého jazyka 
slovem i písmem.

Kontakt: Ing. Kříž – 602 681 810, 
vlasta.kriz@centrum.cz

„mtB orieNtačNí záVod dVojic“

 ➥ horská kola

4. ročník

kralupy nad Vltavou 

Neděle 20. 9. 2009

závod se koná za podpory města kralupy n. Vlt.
teRMín: 

neděle 20. 9. 2009

POřadatel: 
KČT MTB Kralupy n.Vlt.

tRaSa: 
okruhy v lese pod základnou KČT a koupaliště

PRezentaCe: 
základna KČT

v Kralupech n.Vlt., Ke Koupališti 182 – do 9.45 hodin

KRaluPSKé KOlO: 
závod je určen pro děti a mládež od 4 roků (ročník 2005 ) do 21 let  

(ročník 1988) podle kategorií

KateGORie: 
ročník 2003 a mladší (nejmladší žákyně a žáci)

ročník 1999 – 2002 (mladší žákyně a žáci)
ročník 1994 – 1998 (starší žákyně a žáci)

ročník 1988 – 1993 (juniorky a junioři)

 délKa tRaSy: 
děti 4-6 let bez rozdílu pohlaví – 700 metrů
mladší žáci a žákyně 7-10 let – 2150 metrů  
starší  žáci a žákyně 11-15 let – 6450 metrů  

juniorky 16-21 let – 6450 metrů  
junioři 16-21 let – 10600 metrů   

StaRt: 
pod tenisovými kurty 1. skupina – 10.00 hodin,  

 ostatní dle dojezdu 1. skupiny po vyhlášení vítězů      

Cíl: 
pod turistickou základnou KČT

KlaSiFiKaCe: 
klasifikovaný bude každý závodník (závodnice),  

který ( -á ) absolvuje daný počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo 
na kole a cyklistickou přilbu po celou dobu závodu na hlavě.

KOla: 
doporučujeme horská, treková či krosová kola

POdMínKa ÚčaSti:
 účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu  

a upevněné startovní číslo                           

Ceny: 
první tři v každé kategorii

KOntaKtní OSOBy: 
Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou

mobil: 607 186 044; 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 18.00 hod.;  

Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com

Kralupští fotbalisté 
oslavovali své jubileum
Koncem června si kralupští fotbalisté připomněli jubileum jed-

noho ze dvou tamních existujících klubů. Po FK Kaučuk, kte-
rý má stovku let dávno za sebou, se FK Čechie Kralupy „dožila“ 
devadesátky. Pokud jde o historii uvedeného klubu, je jen málo 
indicií, které devět desítek let připomínají. Hřiště s přilehlým are-
álem postihla povodeň v roce 2002 a voda s sebou vzala všechny 
materiály, které „čechisté“ dosud opatrovali. Zlikvidovala písemné 
materiály i fotografie, a tak se dnes historie předává mezi členy 
a funkcionáři jen ústním podáním.  j. herain

HRÁČI, FUNKCIONÁŘI A PŘÍZNIVCI kralupského FK Čechie po přátelském 
utkání k devadesátinám klubu s věhlasnými českými fotbalisty a hudebníky. 
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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

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

Vsobotu 6.6.09 pořádal volejbalový od-
díl TJ Kaučuk v areálu volejbalových 

kurtů na Sokolišti další ročník Mezinárod-
ního turnaje juniorek „Memoriál Simony 
Machanové“. Stává se pomalu tradicí, že 
je turnaj je zařazen  do akcí pořádaných 
v rámci Dnů Kralup. Již po sedmnácté se 
k nám sjely vybrané kvalitní týmy z Čech 
i zahraničí. Jsme rádi, že opět mohly být 
mezi námi hráčky z partnerského města 
Komárno, dále jsme poprvé v Kralupech 
přivítali Brno a staronového účastníka, 
jednoho z předchozích vítězů, Děčín. Tě-
šili jsme se také na německý Hennigsdorf, 
který bohužel dva týdny před konáním 
turnaje účast odřekl. Snad se děvčatům 
podaří přijet příště. Po slavnostním zahá-
jení za účasti rodičů Simony a zástupce 
města se rozběhla jednotlivá utkání. Hrá-
lo se na dvou kurtech systémem každý 
s každým. V přestávce všichni diváci ob-
divovali vystoupení mladých aerobiček ze 
skupiny paní Kadlecové, které zpestřily 
turnajový maraton. Nepřálo nám počasí, 
byl vítr a chladno – to je kombinace, která 
volejbalu příliš nesvědčí. Když se dohrá-
val poslední zápas základní části, přidal 
se i déšť. A to již opravdu hrát nejde. Po 
krátké čekací době bylo rozhodnuto turnaj 
ukončit. Nedostalo se na plánované zápasy 

o třetí místo a bohužel ani na finále, sli-
bující zajímavý souboj mezi Komárnem II 
a Kralupami. Pořadí bylo stanoveno podle 
výsledků po základní části. Poprvé v histo-
rii zvítězilo družstvo Komárna a na putov-
ní pohár tak bude vyryto nové jméno.

Slavnostní zakončení proběhlo za vy-
trvalého deště pod kaštany volejbalového 
areálu. Ceny předával předseda Sportovní 
komise MÚ p. Špaček, účastnila se i paní 
Machanová a zástupci města Komárno. 
Stejně jako každý rok je třeba poděko-
vat všem, kteří se podíleli na hladkém 
chodu turnaje – údržbou kurtů počína-
je, rozhodováním zápasů, zapisováním, 
ozvučením areálu, bufetem, atd. konče. 
Náš dík patří i Městskému úřadu v Kra-
lupech za finanční podporu a pomoc při 
organizaci.

 
KOnečné POřadí:
1. ..................................................................Komárno II
2. .................................................................Kralupy
3. .................................................................Děčín
4. .................................................................Brno
5. .................................................................Komárno I

Pohár pro nejlepší nahrávačku získala Pavla Sajdlová 
z Kralup. Nejlepší hráčkou byla vyhlášena Marta Hra-
bovská z družstva Komárno II

zVeMe VŠeCHny PřízniVCe  
na zářiJOVé VOleJBalOVé záPaSy

05.9.09...ženy B – O.Voda ............... 10.00, 14.00*
   – Sokolák
12.9.09 ...kadetky – Brandýs n.L..... 10.00, 14.00*
   – Sokolák 
13.9.09 ...starší žákyně .................... 10.00 – Sokolák
19.9.09 ...mladší žákyně .................. 10.00 – Sokolák
26.9.09 ...ženy B – Benešov ............ 10.00, 14.00* 
  – Sokolák

*začátky druhých zápasů mohou být po dohodě druž-
stev posunuty

memoriál Simony machanové

VolejBaloVá přípraVka 
díVek pro ročNíky  

2001 a 2002

Začínáme trénovat 2. září 2009  
od 16 hodin v Kralupech  

na SOKOLÁKU.

Tréninky jsou každou středu  
a pátek od 16 hodin. 

 Všechny dívky s radostí uvítáme. 

Více informací na: VKKRALUPY.CZ 

INZERCE
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Kvalita x cena ve správném poměru, doprava „gratis“                                      

garážová a průmyslová Vrata, BráNy, pohoNy 
předokenní rolety, vjezdové záVory dodává

Firma - R. Filipi, Česká Lípa, www.avras.cz
Volejte: 603 232 108

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, 
krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdra-
votního pojištění) i dopravně psychologické vyšetření 

řidičů
objednávky na telefonech:

773533777, 603538419

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

v září vám naBízíme :
✓.cibuloviny.-.tulipány,.narcisy,.hyacinty.aj.
✓.sadbu.jahod
✓.vřesy,.chryzantémy,.borůvky
✓.rhododendrony,.azalky
✓.rostliny.na.živé.ploty
.....např..Thuja.occ..brabant.80-100.cm.109,-.Kč
✓.kontejnerované.ovocné.stromky

www.zahraDnictvi-jelinek.cz
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek.............................................8.00.-.17.30
sobota..........................................................8.00.-.16.00
neděle..........................................................9.00.-.13.00
28.9..-.státní.svátek.otevřeno....................8.30.-.16.00

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

Kamila Eliášová
– kosmetika, masáže
V nových prostorách – Salon KAMEL, 
1.patro nad Penny, Chmelova 1173, 
278 01 Kralupy nad Vltavou

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

Kosmetika s použitím přípravků Nobi-
lis Tilia, Skeyndor, Janssen
Parafínové zábaly, depilace

Masáže s použitím přírodní bylinné 
kosmetiky a rostlinných olejů
Dornova metoda, manuální lymfodre-
náž, anticelulitidová masáž s ozono-
vým zábalem, indická masáž hlavy
Tělové zábaly

Sleva 10%:
– při zakoupení dárkových poukazů 
nad 2000 Kč
– při zakoupení balíčků služeb 10x 
terapie.

Těším se na Vaši návštěvu.

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

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==
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Kontakt: +420 605 245 560, +420 777 731 679

přijme řidiče MKD-vnitro
a bagristu.

u DoPravní Firma t

tEl.: 737 172 677 - David Špaček

NáVrHY - MoNTážE - rEVIzE
Kompletní elektroinstalace běžná a moderní 
program systémy pro řízení budov. renovace 

starých svítidel s doplněním bezdrátového stmívání. 

elektroinstalace BuDov

Kralupská stavební firma 

GosmiT s.r.o.,
provádí nejen zateplování budov,  

ale i veškeré stavební práce rychle a spolehlivě. 
Specializujeme se na výstavbu a zateplování 

rodinných domků.

Kontakt: +420 775 950 166 
Email: gospodinov@email.cz

Prodám byt 2+kk
v novostavbě rodinného domku v Kralupech 

nad Vltavou. 44 m2, vlastní vchod, vjezd  
a malá zahrádka. Parkování auta.  

Celková plocha 84 m2. 

Cena dohodou. 

Tel. +420 775 950 166,  
email: gospodinov@email.cz

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE A LEKTORKA ESMET
zahajuje od 8.září 2009

kurz orienTáLního TanCe
pro začátečnice

vždy každé úterý od 18:30 do 19:30 hodin

v zrcadlovém sále v areálu
TJ Sokol Kralupy

(vedle ZŠ Komenského)

Cena: 1.350,- Kč /15 hodin

Přihlášky a další informace
na tel.č. 602 563 304

Dále je možno hlásit se do kurzu pro 
pokročilé, který bude probíhat každé úterý 

od 20 do 21 hodin ve velké tělocvičně  
TJ Sokol Kralupy.

Info: p. Komačka, tel.: 724 982 200

PŘIJMEME

TrUHLáŘE NA HPP

HROZÍ VÁM EXEKUCE NEMOVITOSTI?

Pomůžeme Vám efektivně a rychle.

Žádné poplatky předem!

tel: 608 313 331, 608 964 724
www.kapafin.cz, exekuce@kapafin.cz  

Soukromá směnárna v Kralupech nad Vltavou
nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

bez popLaTku
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou

Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
smenarna@barsini.cz, GSM: +420 725 111 722

V případě zájmu napište pár vět o sobě na e-mail:  
vina.destilaty@seznam.cz

SHÁNÍME NĚKOLIK OBCHODNÍCH ZÁSTUPCů 
pro prezentaci dárkového zboží pro firmy v době od

ZÁŘÍ DO PROSINCE 2009. 
Působnost Praha a okolí. 

Obchodní zkušenosti a orientace ve vínech výhodou. 
Vhodné i pro VŠ studenty. 

Zajímavá provize – vysoký předvánoční výdělek.
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➥ Z.Kralup.a.nejbližšího.okolí.–.65l.
vdova.hledá.touto.cestou.k.sezná-
mení.přítele.s.chutí.do.života.pro.
pěkný.vztah..Odpovím.všem..Pište.
do.redakce,.nebo.volejte.na 
tel.: 720 470 929.

➥ Prodám.pálené.střešní.tašky.
Tondach.typ.Jirčanka.v.barvě.pří-
rodní..Jedná.se.o.160.ks.základní.
tašky.a.220ks.tašek.pro.připojení.
hřebene..Tašky.jsou.nové,.nepou-
žité.a.cena.1/3.původní.ceny..
tel.: 605 947 193, 313 127 564

➥ Zadám.štěňátka.knírače.střed-
ního.černého,.odběr.–.polovina.
srpna..Průkaz.původu..
tel.: 739 034 698

➥ Koupím.obraz.od.malíře.Josefa.
Holuba..
tel.: 723 247 165.po.19h.

➥ Naučím.anglicky-.s.docházkou.
do.místa.vašeho.bydliště..
tel.: 605 936 722

➥ Hledám.důchodce.na.drobné.
údržbové.práce.na.rodinném.
domě.(nátěry,.zahrada)..
tel.:602 655 773

➥ Ráda.poznám.ženu.na.pokec.
i.na.kávu..Je.mi.70let,.vdova,.jsem.
úplně.sama..
tel.: 721 751 831

➥ Prodám.družstevní.řadovou.
garáž.v.mikovicích.u.tratě,.cena.
dohodou..
tel.: 721 526 484

➥ Vyzvednu.vaše.dítě.ze.školky.
a.dle.potřeby.odpoledne.pohlídám..
tel.: 777 293 013

➥ Prodám.zahradu.v.kolonii.v.Ze-
měchách,.OV,.400m2,.chata.30m2,.
elektřina,.samostatný.vchod,.
cena.350.000,-Kč..
tel.: 723 759 808

➥ Prodám.byt.2kk/L,.sklep,.ko-
mora,.sV.lze.do.OV,.Lobeček,.2.p.
ze.4,.cena.1.550.000Kč..
tel.:723 759 808

➥ Nabízím.hlídání.vašeho.děťátka.
dle.vašich.potřeb.v.Kralupech.
a.okolí..Jsem.24-ti.letá.studentka.
VŠ,.spolehlivá,.zodpovědná,.milující.
děti.a.ráda.bych.vypomohla.s.hlídá-
ním.Vašich.dětí..Cena.dohodou..
tel.: 776 695 334

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:.....................................................
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