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Zeptali jsme se paní místostarostky
Drobné k reakci dopisu paní Měrkové
a na základě dotazů položených na
veřejném jednání zastupitelstva města.
Paní Drobná, proč město zrušilo stacionář
pro alergické děti v Třebízského ulici?
Město nebylo provozovatelem tohoto nestátního zdravotnického zařízení a nemohlo jej
tak ani zrušit. O ukončení činnosti tedy rozhodl sám provozovatel Alergie o.p.s. zastoupená MUDr. Vokálovou. Jak sdělila pojišťovna, informovala o záměru zrušit smluvní
vztah již na konci r. 2006 a provozovatel
měl dostatek času na konzultace s rodiči
a změnu systému vedení stacionáře.
Proběhlo setkání mezi MUDr. Vokálovou
a vedením města?
Ano, několik. Město ale nemůže podporovat
soukromé zdravotnické aktivity. Příčí se to
základnímu statutu města jako veřejnoprávní korporace. Platby ve výši 50 tisíc měsíčně
hrazené VZP nemůžeme dotovat z městského
rozpočtu. 
(Pokračování na str. 5)

Komentář k rozpočtu Začíná letní sezóna – čas koupání
S nadcházejícími letními měsíci a stále
města pro rok 2008
V dubnu byl schválen zastupitelstvem
města upravený rozpočet pro rok 2008.

J

eho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji a je
dostupný na webových stránkách města.
Úkolem tohoto komentáře je podat přehlednou rekapitulaci schváleného rozpočtu tak,
aby byla srozumitelná všem občanům města. Občas se proto v komentáři dopustíme
drobných zkreslení, vše s cílem
srozumitelnosti komentáře.

(Pokračování na str. 6, 7)

vyššími denními teplotami se nabízí
otázka: Kam se jít vykoupat?

E

kologické centrum Kralupy opět zprovoznilo na svých internetových stránkách sekci o koupání, kde jednou týdně
aktualizuje data o nejznámějších koupalištích na Mělnicku. Kromě kvality vody zde
můžete zjistit i otevírací dobu, vybavení
a přesnou polohu areálu.
Zejména na přírodních vodních plochách
a koupalištích se s dlouho trvajícím teplým
počasím zvyšuje riziko výskytu sinic.
(Pokračování na str. 11)
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Zastavení s novým grafikem
Janem Doležálkem, povídání
o pracovní cestě
i soukromém životě

Druhý díl seriálu obcí spadajících
pod působnost města Kralup
nad Vltavou, tentokrát
z obce Kozomín

O sportovním dostaveníčku
dobrovolných hasičů, měření
sil a porovnání hasičských
dovedností
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Vážení čtenáři,
milí spoluobčané!

FOTO: ZDEŇKA PETROVIČOVÁ

S novými prázdninami
– na ty se těší hlavně děti, mládež a také učitelé
– přichází i nová podoba našeho Kralupského
zpravodaje. Jiná grafika
by vás měla více upoutat a trošku změnit vizuální pohled na naší regionální tiskovinu. Hodně
důležitý je ale samozřejmě obsah. Redakční rada a naše redaktorka zanechávají v časopise téměř
všechny osvědčené a oblíbené rubriky, stránky věnované školám i četnému klubovnímu a spolkovému
životu ve městě. Setkáte se tu i se známými průvodci
historií našeho města a s novinkami z radnice. V posledních číslech jste si mohli všimnout také zvýšeného množství fotografií z různých akcí.
Snažíme se hlavně o to, aby Zpravodaj přinášel informace o čerstvém dění ve městě. Určitě ale
není tím, co v některých jiných městech - hlásnou
troubou radnice. Proto ponecháváme prostor nezávislým komentátorům a pisatelům a já sám spíše
čtu jejich ohlasy a zprávy, než abych pravidelně komentoval kralupské dění.
Podle množství odebíraných čísel lze soudit, že
městský měsíčník se v Kralupech nad Vltavou hodně čte. Je to určitě dobře, vypovídá to o zájmu a zvídavosti občanů o město, o spoluobčany, vrstevníky,
o své děti.
I v tomto čísle se dozvíte, jak bohatý byl život v našem městě v měsíci červnu.Hodně jsme se snažili,
aby se povedly Dny Kralup. V prvním červnovém
týdnu proběhlo mnoho akcí kulturních, sportovních
a společenských vhodných pro všechny možné věkové kategorie. Potěšující je, že program zajišťovali
téměř výhradně Kralupáci. Velký dík za zdárnou organizaci týdne patří Domu dětí a mládeže, kralupským školám, Kulturnímu a společenskému středisku Vltava, městské sportovní komisi, mojí asistence
a dalším a dalším institucím a dobrovolníkům, kteří
si dali práci s tím, aby ukázali, co dovedou a jak se
baví mladí i staří ve městě. Kralupy navštívili i zástupci partnerských měst a i oni byli příjemně překvapeni programem a počtem akcí pro veřejnost.
Věřím, že v příštím roce se Dny Kralup povedou stejně dobře a již předem objednáváme podobně krásné počasí, jako bylo letos u Vltavy.
Vážení čtenáři!
Doufám, že Kralupskému zpravodaji zachováte
přízeň, a že i redakce nepoleví v jeho stále se lepšící
kvalitě formy i obsahu.
Přeji vám všem hezké a dlouhé prázdniny a dovolené a vůbec příjemně prožité letní měsíce.
Petr Holeček
starosta města
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StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Přes prázdniny bude
zateplen pavilon „B“ mateřské školy Gen. Klapálka, ve výběrové komisi zasedne i ředitelka
školky Marie Šišková.
◆ Minickou část Pod Hradištěm při přívalových deštích obtěžuje dešťová voda,
jejíž likvidace je v lokalitě dlouhodobě neřešená.
Radnice proto objednala
studii odtokových poměrů
u zpracovatele Ing. Šintáka za cenu 41,6 tis. Kč.
◆ Ing. Vondra dokončil
projektovou dokumentaci na stavbu zastřešeného hokejbalového hřiště,
které bude nově vznikat
v areálu ZŠ Třebízského.
◆ Rada města schválila zpracování projektové
dokumentace na výstavbu chodníků a veřejného
osvětlení v ulici Hybešova.

◆ Rada města doporučila
zastupitelstvu schválit stavbu výtahu v ZŠ Gen. Klapálka, díky němuž bude výuka
dostupná dětem na vozíčku
i umožní škole zaměstnávat handicapované učitele.
Investice bude realizována
z výtěžku města z výherních
hracích automatů. Další doporučení k využití výtěžku je
oprava hřiště v ZŠ Gen. Klapálka, výměna oken v tělocvičně ZŠ Revoluční, pořízení překážek do skateparku
a stavba pergoly v zahradě
zeleného DPS. Tyto mimorozpočtové příjmy letos činily více než 3,5 mil. Kč.
◆ Příští rok již nebude Synthos Kralupy, a.s. (Kaučuk)
dodávat do areálu městského koupaliště chlorovanou
vodu. Z areálu firmy bude
dodávána pouze oteplená filtrovaná voda a město
proto bude muset vybudovat vlastní úpravnu vody.

◆ Po schválení ZM nabídne město k odprodeji 2 byty v domě na
Dvořákově náměstí 842
obálkovou metodou.
◆ V létě bude koupaliště
otevřeno za příznivého počasí do 20:00. V případě
trvalého deště a chladného
počasí bude areál uzavřen.
◆ S účinností od 1. 7.
2008 je přejmenován finanční odbor MěÚ na
odbor ekonomický.
◆ Sanaci skalního masivu
v Jeronýmově ulici v Lobči,
který je v havarijním stavu a ohrožuje okolí, provede za cenu 994 tis. Kč
firma Vertico z Děčína.
◆ Město nabízí v ulici
U Cukrovaru k odprodeji pozemek 100/9 o výměře 459 m2 na stavbu rodinného domu.

Páteční žurnály lékařů v červenci a srpnu
04.07. . ..............dr. Horák.......................... Lobeček....................................315 726 221
11.07. . ...............dr. Nová............................ Nerudova 686.......................315 725 606
18.07. ................dr. Mikušová.................. Kaučuk......................................315 718 016
25.07. ................dr. Hájková...................... Veltrusy.....................................315 781 156
01.08. ...............dr. Herber........................ Nerudova 686.......................315 721 771
08.08. ...............dr. Šťastná....................... Lobeček....................................315 726 654
15.08. ...............dr. Hettychová.............. Vrchlického ul........................315 726 160
22.08. ...............dr. Tomaier...................... Nerudova 686.......................315 725 603
29.08. ...............dr. Votavová................... Nerudova 686.......................315 724 720

Prázdninový provoz v Mateřských školách ve městě
MŠ Dr. Ed. Beneše bude uzavřena od 1. 7. do 31. 7. 2008
– náhradní provoz zajišťuje
od 1. 7. do 31. 7. 2008 MŠ Gen.
Klapálka

MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena od 1. 8. do 31. 8. 2008
– náhradní provoz zajišťuje od
1. 8. do 12. 8. MŠ Náb. J. Holuba od
13. 8. do 31. 8. MŠ Dr. Ed. Beneše

MŠ U Jeslí bude uzavřena
od 7. 7. do 1. 8. 2008
– náhradní provoz na dobu
prázdnin rodiče nepožadují

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
Vydává MěÚ v Kralupech nad Vltavou, tel.: 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
Zodpovědná redaktorka: Mgr. Zuzana Brožová. Grafická úprava: Jan Doležálek.
Redakční rada: Mgr. Šárka Drobná, Jindřich Havlík DiS, Mgr. Lenka Pavlíčková, Antonín Seidel a Eva Bartošová.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KaSS a kina Vltava vyhrazena.
Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 27. června 2008.

Aktuality

KZ

Zastupitelstvo města schválilo Memorandum uzavírané
mezi Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze
a Městem Kralupy n. Vlt. Memorandem se strany
zavázaly k partnerské spolupráci při přípravě vědeckotechnologického parku v Kralupech. Vedením projektu byla
pověřena místostarostka Mgr. Šárka Drobná, která nám
o projektu řekla:

V

rámci Evropských strukturálních fondů je připravován operační program
VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE. Je
v gesci ministerstva školství a je v něm
připraveno pro čerpání v ČR 68 miliard
Kč. Vedení VŠCHT v čele s prorektorem
Doc. Ing. Milanem Pospíšilem, Ph.D oslovilo
Kralupy, aby se město podílelo na realizaci
regionálního centra aplikovaného výzkumu.
Celková výše investic by mohla dosáhnout
450 mil. Kč a projekt je plánován jako samofinancovatelný.
Strategií VŠCHT je vybudovat vybavené výzkumné báze pro chemický výzkum
s možností využití čtvrt-provozních zařízení. V Technoparku by vznikla infrastruktura pro 5 – 6 výzkumných divizí.
O umístění Technoparku ještě není rozhodnuto, zvažují se lokality v centru města
v kombinaci s prostorem blízkým výrobním
areálům v Lobečku.
Technopark nabídne odbornou a pedagogickou podporu pro místní střední školství
– pro gymnázium a odborné učiliště. Projekt nabízí i možnosti vzdělávání pro starší
občany tzv. „Univezitu 3. věku“. Součástí

Mgr. Šárka Drobná,
místostarostka

areálu bude i multifunkční sál a městu se
tak nabídne i participace na odborných konferencích pořádaných technoparkem. Bude
to vítaná propagace Kralup a start nového
rozměru „kongresové turistiky“.
Technopark přinese pracovní příležitosti
pro technický personál a velkou šanci, že
mladí výzkumníci zakotví v Kralupech. To
určitě přivítají všichni partneři projektu.“
Zeptali jsme se prorektora VŠCHT
Doc. Ing. Milana Pospíšila, Ph.D, proč
si česká prestižní škola vybrala právě
Kralupy pro realizaci svého záměru?
Naše VŠ má dlouholetou spolupráci s místními chemickými podniky jako Mero, Synthos, Česká rafinérská a další. Studenti zde
v průběhu studia vykonávají praxi a řada
z nich v těchto firmách po studiích zakotví. A protože má vaše město solidní střední
školství, rádi bychom vybudovali spolupráci
už na tomto stupni a stali se případně garanty plynulého toku vzdělání.

Uzamykatelné stojany na kola
Blíží se prázdninový čas a s ním i
pěkné letní dny, které přímo nabízejí
používat k pohybu po městě dopravní
prostředek na vlastní pohon. A tím je
kolo. Jak ho zabezpečit proti krádeži
v případě, kdy si potřebujeme zajít do
obchodu, na úřad apod.?

V

loňském roce instalovalo město na pěti
místech uzamykatelné stojany na kola.
Na jejich zakoupení byla poskytnuta dotace
MV ČR v rámci programu prevence kriminality na místní úrovni. Zámek, potřebný
k připevnění a uzamčení kola si můžete
zapůjčit v Informačním centru Městského
úřadu, v Domě dětí a mládeže, případně
si jej můžete zakoupit v prodejně PROFI
SERVIS, Žižkova ulice 141, Kralupy nad
Vltavou.

Místa umístění stojanů:
Městský úřad, ulice U Cukrovaru – Dům dětí
a mládeže – Plavecký bazén – Tělocvična Domu dětí a mládeže – Kulturní a společenské
středisko Vltava.
Příjemné prožití letních dnů v klidu pohodě všem
občanům přeje Komise prevence kriminality RM

FOTO: ZDEŇKA PETROVIČOVÁ

Podaří se projekt za 450 mil. Kč?
Mimoto bychom rádi rozšířili své kapacity z Prahy do blízkých regionů a Kralupy
se svojí výbornou dostupností a zázemím
velkých chemických firem, se k tomu nabízejí.
Představujeme si, že by ve vašem městě
mohly vzniknout špičkové výzkumné laboratoře, kde by studenti v průběhu studia
pracovali na výzkumech analytické chemie
a po svých studiích by nejen měli možnost pracovního navázání, ale mohli by ve
městě, které je opravdu kousek od Prahy
a má velký potenciál rozvoje, zůstat a založit své rodiny.

Letecký pohled na město

Hledejte s námi
V listopadu tohoto roku se u příležitosti výročí povýšení Kralup na město (22.11.1902  byl
městys Kralupy povýšen na město Kralupy
nad Vltavou) uskuteční ocenění 10 významných občanů města z rukou starosty.
Budou oceněni občané, kteří se významným způsobem podíleli a zasloužili o rozkvět
nebo prezentaci města. Může jít také o občany, kteří jiným výjimečným způsobem vykonávají službu pro své spoluobčany.
Starosta města tímto vyzývá organizace
i jednotlivce, aby svými návrhy přispěli k nalezení 10 osobností Kralup, kteří ještě nebyli
oceněni.
Návrhy na ocenění shromažďuje DDM
a sekretariát MěÚ.
O všech ohodnocených spoluobčanech
Vám přineseme krátkou reportáž.
ZBr.

Uzávěrka inzerce je 18. 8.
Uzávěrka článků je 20. 8.
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Kralupští dobrovolní hasiči mají novou služebnu
Dne 6. června byla za přítomnosti
okresního a krajského vedení Policie
ČR, Sboru dobrovolných hasičů
a vedení města slavnostně otevřena
zrekonstruovaná budova bývalé
Veltechny, jejíž třetí a čtvrté patro bude
sloužit jako služebna policie.

Slavnostní otevření
zrekonstruované
budovy Veltechny,
zleva: místostarosta
města František
Kyllar, plukovník
Václav Kučera,
ředitel Správy Stř.
kraje PČR, starosta
města Petr Holeček
a Karel Doubrava,
velitel výjezdové
jednotky SDH
Kralupy.

H

asiči pak využijí první a druhé patro
včetně zázemí, tj. garáží a prostor na
údržbu. Při této příležitosti za námi přivítal
i místopředseda poslaneckého klubu ČSSD,
MUDr. David Rath.
Slavnostním otevřením byly završeny více jak dvouleté stavební práce, jejichž náklady dosáhly zhruba dvaceti osmi milionů
korun. Akce byla z větší části financována
z rozpočtu města na roky 2006 až 2008.
Pět milionů se mi podařilo získat díky spolupráci se sociálnědemokratickými poslanci ze státního rozpočtu. V rámci projektu
byly provedeny některé úpravy okolí, které
zahrnovaly vydláždění chodníků, výstavbu
nového veřejného osvětlení a především
obnovu povrchu a rozšíření přilehlé Lutovítovy ulice, čímž vzniklo zhruba čtyřicet

TRAVIČKA ZELENÁ,
neposečená
Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená
to je moje bolístka...
Jakpak je to letos s městskými trávníky? Proč jsou
tak vysoké a neposečené?
Asi nová móda? Ale v době, kdy mnoho lidí od těch
nejmenších až po nejstarší trpí různými travními
alergiemi, se mi nechce věřit, že by na toto městští
úředníci pozapomněli?
Anebo jde o novinku, kdy nejen dítka školou povinná mohou pořádat přírodopisná cvičení v praxi
– jedná se o poznávání různých druhů trav a květeny luční i městské přímo na trávnících, které jsou
k tomu jako stvořené... A lidi z města už nemusejí
jezdit obdivovat pestré louky do okolí, ale mají je
hned pod okny paneláků a všude ve městě. A máte-li pejska menšího vzrůstu, tak ho již nehledejte,
neboť i zdatný retríver se v té zelené travičce dokonale ztratí...
A kde že loňské nikoli sněhy, ale vzorně posekané
trávníky a udržované keře po celém městě jsou? Jak
je možné, že loni byla travička sekaná a udržovaná
ke spokojenosti všech obyvatel? A letos mám pocit,
že jezdí jediná sekačka po celých Kralupech a za ní
se objeví po několika dnech pracanti s klasickými
dřevěnými hráběmi... Asi se podívám po prababiččině srpu či kose, třeba se budou hodit...
P.S. Je to divné, ale ještě navečer po dopsání
článku jsem na sídlišti zahlédla tři tajemné postavy
loňských šikovných sekáčů i s jejich moderní technikou a vypadalo to, že chtějí posekat všechny trávníky
během jednoho dne... Ale nevím, jestli se mi to jen
nezdálo, však uvidíte sami, čtenáři Zpravodaje.
obyvatelka CukrovarU Iveta Bendíková
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nových parkovacích míst. Po svém nástupu
do funkce v listopadu 2006 jsem se tomuto
problému začal plně věnovat. Přestože jsem
si uvědomoval nezbytnost nových prostor
pro naše dobrovolné hasiče, odhadované
provozní náklady, přesahující čtyři miliony
korun ročně, z rozpočtu města byly příliš
vysoké. Z tohoto důvodu jsme se rozhodl

přistoupit ke změnám projektu. Po dohodě
s vedením hasičů jsme dospěli k názoru, že
jim stačí pouze dvě patra včetně zázemí.
Později jsem přišel s návrhem nabídnout
zbývající prostory Policii ČR, jejíž služebna
v Chelčického ulici již nevyhovovala provozním nárokům.
František Kyllar, místostarosta města

Neberte nám stacionář
Dne 28. 5. byla v podvečerních hodinách na TV Kralupy vysílána debata Veřejného
zasedání zastupitelstva. Debata, která probíhala ohledně zrušení stacionáře
v Třebízského ulici, působila jako fraška či tragikomedie.

T

o, co tam tak „zaníceně“ vykládala a
obhajovala paní místostarostka Drobná
a k tomu jí sekundoval starosta Holeček s panem Czechmannem, který jakoby hájil své realitní zájmy, mně nadzvedlo ze židle! Jsou to
vůbec lidé – zastupitelé na svých místech?
Celá debata působila dojmem, že je něčí
snaha získat objekt do vlastnictví. Místo aby
se paní místostarostka se starostou snažili
o to, aby byl objekt zachován ve své funkci
stacionáře, snažili se všemožně přesvědčit
přítomné, že datum 30. června je konečná. Tvrzením, že nevyhovuje hygienickým
požadavkům přece řešení nekončí. Když
se chce, řešení i peníze se najdou. Žádná
snaha ale od zastupitelů, kteří byli pro zrušení, nevzešla.
Pod nátlakem rodičů se pak rozvinula
debata, ke které se pak přidali ostatní zastupitelé a celý problém začali rozkrývat
do podstatných detailů, navrhovali různá
řešení, což bohužel starosta ani náznakem
nepřipustil. Najednou jakoby mu v hlavě
vyvstal nápad udělat školku v prostorách
školy. Žádný z předkladatelů na zrušení

ale nebyl schopen vyčíslit, co by vyšlo levněji, zda rekonstrukce stacionáře tak, aby
vyhovoval hygienických předpisům, nebo
zřízení alergologického zaměření. Zřízením
školky ovšem přijde škola o prostor, který
bude zanedlouho potřebovat, neboť se rodí
stále více dětí.
Nejenže vše působilo dojmem osobní nevraživosti vůči MUDr. Vokálové, ale absolutním nezájmem o zdraví našich dětí
a vnoučat.
Nevím, zda má paní místostarostka Drobná děti. Pokud ano, jsou zřejmě zdravé,
k čemuž jí gratuluji, ale ať si uvědomí, že
počty alergiků se neustále zvyšují a že naše
děti žijí v chemickém městě. To naznačuje
i fakt, že zde působí další alergolog.
Město mnohdy investuje finance do projektů, které se pak nerealizují, do různých
návrhů, znaleckých posudků, neuskutečněných staveb atd. Jeden návrh na velice
prospěšnou investici bych měla. Postavte
v našem městě solnou jeskyni, kterou uvítají
i dospělí a lidé z okolních měst a vesnic.
Jitka měRková
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místostarostkou Mgr. Šárkou Drobnou

Mýty a skutečnost o stacionáři
(Dokončení ze str. 1)
S ohledem na potřeby dalších stovek dětí není správné upřednostnit úzkou skupinu nadstandardním servisem. Jak vyplývá
z nejnovějšího průzkumu agentury Median, je v Čechách alergické každé třetí dítě.
V Kralupech to znamená asi 200 předškolních dětí z celkových 600. Jakým spravedlivým klíčem z nich vybrat 25 rodin, kterým
bude město zjednodušovat péči o takového
předškoláka?
Odmítáte do budoucna zřídit stacionář jako
městské zařízení?
Než došlo v roce 1997 k okolnostmi vynuceným změnám ve vedení stacionáře, fungovalo zařízení ke spokojenosti rodičů jako
městská školka se zdravotní nadstavbou.
Takto dodnes pracují stacionáře na Mělníku
a v Neratovicích. Zdravotní výkony dětem
proplácí pojišťovny (OZP, Bankovní p., ZP
MV ČR atd.) a lékař dojíždí do stacionáře
1x v týdnu. Město dotuje plat zdravotní
sestry stejně jako v jeslích. Prověřujeme,
nakolik by tento systém byl realizovatelný
u nás. Záleží na stanovisku ředitelky školky a konečné rozhodnutí bude na radě nebo zastupitelstvu města. Otázkou zůstává,
podle jakého systému vybrat 8 dětí, které
by mohly být každoročně v takové třídě
umístěné.

Můžete začít provozovat školku v dnešní
budově stacionáře?
Za stávajícího stavu ne, i když jsme byli
přesvědčováni o opaku. Krajská hygienická stanice bude požadovat k otevření školky výrazné stavební úpravy, navíc zařízení
potřebuje minimálně nové vybavení. Jako
efektivnější řešení vyhodnotila rada města zřízení nové třídy mateřské školy v ZŠ
Třebízského. Stavební investicí se zhodnotí majetek města, který bude vždy sloužit
dětem. Jakmile opadne babyboom, prostory
školky mohou využívat školáci jako družinu a postupem let z nich může být třeba
školní klub pro –náctileté.
Bude město moci umístit děti ze stacionáře do svých předškolních zařízení?
Protože už dnes se nám ve městě nedostává 70 míst ve školkách, není umístění
dalších dětí jednoduše řešitelné. Nicméně
dnes již máme jistotu, že se podaří umístit
všech 8 předškoláků, kteří dosud navštěvovali stacionář.
Jaký bude další postoj města k situaci?
Předpokládáme, že se podaří do září zprovoznit třídu MŠ v ZŠ Třebízského pro 28
dětí. Tím potěšíme řadu rodin, na které se
nedostalo místo v dosavadních školkách.
S umístěním kralupských dětí ze stacionáře

se rovněž počítá, přestože to není povinností města. Chceme ale udělat maximum, aby
nedošlo k zásadním vynuceným změnám
v rodinách a jejich životním stylu.
Děkuji maminkám Petře Westfálové a Janě Kratochvílové za přízeň a spolupráci.
Paní Drobná, dovolte mi ještě jednu osobní
otázku, která padla v dopise čtenářky.
Máte děti?
Mám dva synky, alergiemi trpí oba dva.
Sdílím názor pediatričky, že podstata péče
o alergické dítě spočívá na rodičích a zodpovědném dodržování předepsaného režimu. Starší syn trpěl i poruchami imunity
a myslím, že takové dítě v exponovaných
a pro něj zátěžových měsících ani do dětského kolektivu nepatří.

Dlouhodobá pomoc
České rafinérské nekončí

Od roku 1996, to je od svého založení, přispívala Česká rafinérská významnou částkou na provoz a aktivity nestátního Stacionáře pro předškolní děti trpící
alergickými nemocemi v Kralupech nad
Vltavou, Třebízského ulici. Za toto období navštěvovalo stacionář stovky dětí a je
prokázáno, že speciální péče jim věnovaná ve stacionáři přispěla ke zvýšení jejich
imunity a snížení jejich nemocnosti během
následné školní docházky. Právě výsledky
prováděné péče byly důvodem dlouhodobé podpory tohoto ojedinělého nestátního
zdravotnického zařízení v našem městě.
V momentě, kdy zdravotní pojišťovna odmítla hradit preventivní zdravotní péči,
kterou stacionář poskytuje, a kdy město
Kralupy nad Vltavou nebylo připraveno či
ochotno převzít náklady na provoz zařízení
(město se podílelo poskytnutím pronájmu
za symbolickou výši objektu v Třebízského ulici), neviděla Česká rafinérská důvod poskytnout finanční dar v pravidelném
termínu počátkem tohoto roku. Společnost se rozhodla odložit převod finančních
prostředků do té doby, než bude působení stacionáře zajištěno na další období.
Česká rafinérská nechce ukončit svou
podporu stacionáři, proto podporuje posuzování variant jeho dalšího působení
v jiném uspořádání. Svou podporou chce
také zajistit zachování konceptu stacionáře, který přijímá a pečuje o předškolní děti
podle závažnosti onemocnění a podporuje princip sociální únosnosti pro rodiče
dětí trpících alergiemi v našem regionu.
Aleš Soukup
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s.
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Komentář k rozpočtu města pro rok 2008
(Dokončení ze str.1)
Původní rozpočet pro 2008 byl letos poprvé
schválen již koncem předchozího kalendářního roku, tj. v prosinci 2007. Cílem této
významné změny bylo dát již od počátku
rozpočtového roku jasnou informaci odborům a příspěvkovým organizacím o předpokládaných příjmech a výdajích. Chtěli
jsme se tak obejít bez každoročního několikaměsíčního rozpočtového provizoria, což
se nakonec díky úsilí rozpočtové komise
a rady města povedlo.
V dubnu byl dodatečně schválen tzv. upravený rozpočet, se započítaným přebytkem
r. 2009. V dalším části komentáře vycházíme pouze z tohoto upraveného rozpočtu.
Rozpočet města se sestavuje jako rozpočet vyrovnaný, tzn. že plánované příjmy
a výdaje se shodují.

Příjmy města
Příjmy města pro rok 2008 byly schváleny
v celkové výši 270.463 tis. Kč. Je potřeba
vědět, že do příjmů města nevstupují příjmy příspěvkových organizací (TSM, KaSS,
MBP, základní a mateřské školy).
Členění rozhodujících druhů příjmů je
patrné z následující tabulky č.1:
Je zřejmé, že první a třetí položka jsou
příjmy ze státního rozpočtu, které nemají zastupitelé města možnost ovlivnit. Tyto příjmy tvoří celkem 66,89 % celkových
příjmů.
Avšak i další položky jsou ovlivňovány
platnými zákony. Příkladem nechť je stále
regulovaný pronájem bytů (řádek 4), správní
a místní poplatky (řádek 6 a 7) nebo příjmy
z pokut (řádek 9). Z uvedeného vyplývá, že
odhadem výše 95 % celkových příjmů je
městem neovlivnitelných a daných zvenku. Pouze odhadem 5 % vlastních příjmů
města mohou zastupitelé města a jeho občané nějakým způsobem ovlivnit. Z tohoto
pohledu je správná orientace představitelů samosprávy získat další účelové dotace
a granty jak ze státního rozpočtu, tak z fondů Evropské unie.
V meziročním srovnání došlo k navýšení
převáděného přebytku rozpočtu o 37 %. Toto
číslo může na jedné straně prezentovat úspory režijních výdajů, na druhé straně pak nevyužití některých rozpočtovaných položek
pro akce investičního charakteru. Vzhledem
k tomu, že se jedná spíš o druhou možnost,
nesvědčí toto číslo o efektivním využívání
zdrojů, které má město k dispozici.
K výraznému poklesu pak došlo u neúčelových státních dotací (o 60,03%)
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TABULKA 1
Číslo
řádku

Druh příjmu

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Daňové příjmy
Převod přebytku rozpočtu r. 2006
Neúčelové státní dotace
Příjmy z majetku ( pronájem bytů apod. )
Ostatní místní a správní poplatky
Místní poplatek-odpady
Ostatní příjmy
Příjmy dosažené Zimním stadionem
Příjmy Městské policie, pokuty
Převod zisku z podnikání města r. 2006
Celkem

Výše příjmu v Kč
2008

Výše příjmu v %
2008

Výše příjmu v Kč
2007

Porovnání 2008/2007

57,19 %
14,36 %
9,70 %
4,20 %
4,07 %
3,12 %
2,58 %
2,53 %
1,29 %
0,96 %
100,00 %

148 829
28 345
65 636
11 420
10 817
7 507
5 878
6 338
2 700
13 472
300 942

103,92%
137,03 %
39,97 %
99,47 %
101,81 %
112,55 %
118,49 %
108,00 %
129,33 %
19,24 %

154 670
38 842
26 235
11 360
11 013
8 450
6 965
6 845
3 492
2 592
270 463

TABULKA 2
Druh
výdaje

Popis výdaje

Výše výdaje v Kč
2008

01 / Režie
02 / Školy
03 / Technická správa
města
04 / Financování

náklady na činnost místní správy
70 805
mateřské a základní školy
34 439
technické služby,
33 226
veřejné osvětlení, zeleň
rezervy města, splátky úvěrů
25 269
a úroků, fond bydlení
05 / Sport
Zimní stadion, bazén, hala, koupaliště,
24 791
dotace sportovním klubům, dětská hřiště
06 / Doprava
provoz MHD, opravy komunikací
17 660
07 / Kultura
KaSS, muzeum, knihovna
15 530
08 / Bezpečnost
městská policie, požární ochrana, CO
13 814
09 / Bydlení
příspěvek MBP, opravy bytových domů
10 623
příspěvek TSM na svoz odpadu
8 450
10 / Odpady
11 / Zastupitelstvo odměny členů zastupitelstva, režijní náklady 4 856
12 / Péče o starší obč. Penzion+pečovatelská služba
5 211
13 / Zdravotnictví dotace zdravotnickým organizacím,
2 653
náklady na budovu nemocnice
14 / Ostatní		
2 045
15 / Sociální účely		
1 093
Celkem
270 464

a u zisku z podnikání města (o 80,76%). Pokles v případě neúčelových státních dotací
je způsoben změnou v přidělování dotací na
sociální účely, který byly v minulém roce
(40.000 tis. Kč) považovány za součást rozpočtu, v letošním roce jsou vedeny mimo
rozpočet. Pokles u zisku z podnikání města
je způsoben především zastavením privatizace bytového fondu (v době sestavování
rozpočtu nebylo zřejmé, zda se podaří privatizaci bytů v letošním roce realizovat).

Výdaje města
Výdaje města (stejně jako příjmy) pro rok
2008 byly schváleny v celkové výši 270.464
tis. Kč. Rozpis výdajů je patrný z následující tabulky č. 2 :
Výše uvedená tabulka poskytuje dobrý
podklad pro získání rámcové představy, jak

Výše výdaje v %
2008

Výše výdaje v Kč
2007

Porovnání
2008/2007

26,18%
12,73%
12,28 %

63 632
28 704
30 369

111,27 %
119,98 %
109,41 %

9,34 %

24 144

104,66 %

9,17 %

30 263

81,92 %

6,53 %
5,74 %
5,11 %
3,93 %
3,12 %
1,80 %
1,93 %
0,98 %

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

134,55 %
121,71 %
72,55 %
87,47 %
106,29 %
116,53 %
102,39 %
91,55 %

0,76 %
0,40 %
100,00 %

4 721
41 933
300 942

43,32 %
2,61 %

a kam jsou ve městě směrovány finanční
prostředky.
Meziročně si nejvíce polepšili výdaje na
kapitoly Doprava (nárůst 34,55%) a Školství (nárůst 19,98%). Největší pokles je
v kapitolách Bezpečnost (o 27,45%) a Sport
(o 18,08%). Meziroční neporovnatelnost v kapitole sociální účely je způsobena výše zmíněnou změnou v účtování sociálních dotací.
V dalším textu bychom se chtěli podrobně zaměřit na nejvýznamnější výdajové kapitoly.

Náklady na činnost místní správy
V této kapitole nákladů jsou uvedeny náklady na výkon nejen místní správy, ale také
na přenesený výkon státní správy, který je
částečně hrazen dotacemi ze státního rozpočtu. Tento výkon státní správy vykonává
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městský úřad pro dalších 17 obcí. V této kapitole jsou zachyceny kromě čistě režijních
výdajů chodu úřadu (jako jsou například
náklady na kanceláře a nebytové prostory)
též výdaje související s propagací města,
s některými majetkovými vztahy apod.
Hlavními kategoriemi nákladů v této výdajové kapitole jsou :
– osobní náklady (platy, zákonná pojištění),
– náklady na informatiku a výpočetní techniku MÚ,
– náklady na nebyt. prostory používané MÚ,
– ostatní režijní výdaje.
Poměr výdajů je zachycen v grafu č. 1:

Výdaje na činnost místní
správy
GRAF č. 1

6%

66%

6%
22%

činnost místní správy
mzdové náklady místní správa
náklady na informatiku MÚ
náklady místní správa – nebytové prostory

Osobní náklady na místní správu dosahují výše 45.645 tis. Kč, čímž samy o sobě
tvoří 16,88% celkových výdajů města. Meziroční nárůst oproti roku 2007 činí 3,41 %.

Náklady na školy
Město je zřizovatelem a provozovatelem základních, mateřských a umělecké školy. Do
této kapitoly jsme zahrnuly také příspěvek
pro Dům dětí a mládeže. Mzdové náklady
na tyto školy jsou zpravidla hrazeny ze státního rozpočtu. Střední školy nejsou provozovány městem a nejsou tak financovány
z městského rozpočtu.
Meziroční nárůst výdajů na tuto kapitolu
činí 5.735 tis. Kč. Tento nárůst je z podstatné části způsoben zvýšením investic do rekonstrukcí školních budov, které prezentuje
záměr vedení města výrazně zlepšit technický stav školních budov ve městě. Další skryté
zdroje na tento účel jsou obsaženy v rezervách rozpočtu města (kapitola Financování).
Zde byly v rozpočtu „schovány“ finanční
prostředky na případnou finanční spoluúčast při opravách budov v případě přidělení
účelových dotací, o něž bylo požádáno.

Financování
Další nejvýznamnější výdajovou kapitolou je
kapitola Financování (celkem jde o částku

25.269 tis. Kč). Zde jsou zahrnuty především
tyto položky :
– rezervy ve výši 12.691 tis. Kč. Tato částka se skládá z rezervy rozpočtu na investice
ve výši 10.491 tis. Kč (bude z většiny použita na investice, které bude možné zahájit,
resp. ukončit v průběhu roku 2008 - v mnoha případech se čeká, zda bude přidělena
státní dotace a město tak bude financovat
jen část investice), zbytek jsou nutné rezervy na nečekané provozní výdaje.
– splátky úvěrů ve výši 6.8 tis. Kč.
– splátky úroků úvěrů ve výši 424 tis. Kč.
– příspěvek do fondu bydlení, který je zřizován městem, ve výši 1.014 tis. Kč,
– splátky vlastního úvěru na financování
DPS ve výši 2.491 tis. Kč.
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Členění výdajů na sport
GRAF č. 3
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náklady na sportovní areály + dětské hřiště
dotace sportovním klubům

Náklady na technickou správu města
Tato výdajová kategorie, u které dosahuje
výše výdajů 33.226 tis. Kč ročně, obsahuje
především náklady na veřejné osvětlení,
údržbu městské zeleně a provozní příspěvek
Technickým službám města Kralup. Tato
kapitola neobsahuje příspěvek pro TSM na
odvoz komunálního odpadu, který je krytý příjmy z poplatku za odpady od občanů
města a jiných organizací.
Největší část z této kapitoly činí provozní příspěvek Technickým službám města
Kralup, který byl oproti předchozímu roku
zvýšen o 10,45 %.
Poměr těchto výdajů je zachycen v grafu č. 2:

Výdaje na technickou
správu města
GRAF č. 2
5%

8%

11%
24%

52%

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

Sport
Dalším významným druhem výdajů jsou
výdaje na podporu sportu, které dosahují výše 24.791 tis. Kč, po odečtení příjmů
rozpočtovaných na Zimním stadionu činí tyto čisté výdaje částku 17.946 tis. Kč.
Hlavní kapitoly výdajů na sport jsou patrné
z grafu č. 3.

Z grafu je patrné, že rozhodující část
spotřebují náklady na sportovní zařízení
města, především Zimní stadion (7.605 tis.
Kč) a příspěvková organizace Plavecký bazén (7.263 tis. Kč), která zahrnuje krytý bazén, koupaliště i sportovní halu. Pouze cca
12% výdajů tvoří příspěvky města na vlastní
sportovní činnost sportovním klubům.
Meziročně byl v této kapitole zaznamenán pokles o 5.979 tis. Kč (tj. o 24,99 %).
Tento pokles je zapříčiněn snížením provozního příspěvku Zimního stadionu o 2.197
tis. Kč, investic na Zimním stadionu o 1.755
Kč, nákladů na dětská hřiště o 1.383 tis. Kč
a provozního příspěvku Plaveckému bazénu
o 644 tis. Kč.

Závěr
V komentáři jsme uvedli členění příjmů
a výdajů města v uspořádání, které by mělo
být zřejmé i laické veřejnosti. Na výdajové stránce jsme se podrobně věnovali pěti
nejvýznamnějším kapitolám výdajů, které
celkem tvoří téměř 70% rozpočtovaných
výdajů města.
Smyslem komentáře mělo být nejen zpřístupnění rozpočtu široké veřejnosti, ale i poskytnutí podnětu k zamyšlení a k diskusi, zda
jsou vynaložené prostředky efektivně vynakládány, zda nedochází k protěžování jedné
skupiny obyvatel před jinými, zda nejsou zbytečně preferovány jinak okrajové zájmy.
Jen tehdy, pokud bude veřejnost dávat
k dispozici zastupitelům, radě či rozpočtové komisi své podněty a názory, může dojít
k efektivnímu fungování správy města.
Úplným závěrem bych si dovolil poděkovat za práci vykonanou při sestavování
rozpočtu jak členům rozpočtové komise,
tak i odpovědným pracovníkům městského
úřadu a účetním a vedoucím rozpočtových
organizací. 
Martin Štěpán
předseda rozpočtové komise
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Představujeme Vám nového grafika
1. Do výběrového řízení na grafika jste se
přihlásil ne jako úplný nováček ve svém
oboru. Jaká je tedy Vaše praxe?
Ke grafice mě přivedl můj nevlastní otec coby
art director Hospodářských novin.
Hned po škole jsem nastoupil do firmy vydávající inzertní katalogy a po dvou letech jsem
přešel do vydavatelství Economia, která vydává například časopis Ekonom nebo právě ony
zmiňované Hospodářské noviny. Zde jsem vydržel 7 let a z důvodu toho, že noviny nejsou
příliš kreativně náročné a já pocítil potřebu
dalšího rozvoje, vyměnil jsem svou práci za
grafika ve společensko-reportážním týdeníku,
kde jsem zatím velmi spokojen.
2. Co byste chtěl na Zpravodaji zlepšit,
změnit, předělat, nebo co naopak oceňujete
z toho, co už bylo vytvořené?
Zpravodaj jako takový má pochopitelně zejména informativní charakter pro občany města
a tudíž jeho grafická podoba není to zásadní,
proč by si jej měl občan koupit. Ale na druhou
stranu nevidím důvod, proč nevytvořit moderní a přitom stejně informačně nabitý měsíčník. A zde vidím velký prostor pro kreativitu
a využití mých dlouholetých schopností jako
grafika. To, zda se to podaří, či ne, je už na
čtenářích.
3. I přesto, že jste mladý, pociťujete schopnosti nastupujících grafiků? Jejich výborné
startovní podmínky, které získali dřívějším
začátkem s prací na počítači? Nebo si naopak myslíte, že se dá začít v každém věku?
Měl jsem to štěstí, že jsem začínal v počátku
toho, kdy k nám dorazily moderní technologie
jak grafického tak i tiskařského zpracování,
Myslím, že je dnes spousty talentovaných
a šikovných mladých grafiků, a přiznávám,
že jsou mými konkurenty, ale současně mě to
nutí neusnout na vavřínech a pracovat
na sobě.
S grafikou se asi dá začít i v pozdějším věku, ale talent, který k tomu nezbytně potřebujete, se jen tak nevytvoří, ten v sobě buď
máte, nebo ne. Naučit se ovládat grafické programy sice chvilku trvá, ale lze to a pak je to
jen rutina, ovšem cit pro soulad všech komponentů tak, aby výsledný celek byl dokonalý
(nebo se tomu alespoň hodně přiblížil) se jen
tak nenaučíte.
4. Můžete nám prozradit něco ze svého
soukromí?
Mám 3 děti – čtrnáctiletého syna z prvního
manželství a 2 malé (5 let a 16 měsíců) holky
v tomto manželství.
Ze zájmů je to především sport (hlavně fotbal, který aktivně hraji za TJ Sokol Dolany),
počítačová grafika a divadlo.
Děkujeme za rozhovor, ZBr.
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Co nového s dětskými hřišti v našem městě
V loňském roce byla dokončena
rekonstrukce dětských hřišť na sídlišti
Hůrka a v Lobečku na Předmostí. Bylo
obnoveno dětské hřiště v Zeměchách,
které bude ještě doplněno některými
herními prvky.

H

lavní akcí letošního roku bude 1. etapa
obnovy dětského hřiště v Mikovické
ulici. Bude provedena oprava části hřiště
pro starší děti. V následujícím roce bychom
chtěli toto hřiště doplnit lanovou dráhou
a obnovit část hřiště pro nejmenší děti. Zároveň plánujeme opravit zcela poškozený
povrch víceúčelového hřiště v této lokalitě
a přemístit hřiště na kopanou, tak aby zde
vznikl příjemný areál pro všechny generace dětí.
V rámci celkové revitalizace Hostibejku,
je připravována i realizace dětského hřiště
v této lokalitě.

Jedenkrát do roka, vždy na začátku sezóny, je provedena výměna písku na dětských
pískovištích. Již několik let je jednou ročně
prováděna hlavní kontrola dětských hřišť auditorskou firmou, která posuzuje technický
stav jednotlivých herních prvků. Na základě této kontroly jsou pak prováděny opravy
hřišť a výměny některých opotřebovaných
herních prvků, tak aby vyhovovaly současným bezpečnostním normám. Nyní je např.
na hřiště V Zátiší objednána nová skluzavka
(náhradou za poškozenou) a 2 pružinová
houpadla. Rovněž je objednána oprava na
hřiště V Olších u výrobce herních prvků.
Časté opravy musíme bohužel provádět
i díky poničení herních prvků vandaly nebo
špatným užíváním a ničením zařízení hřišť
samotnými dětmi. Z tohoto důvodu prosíme
spoluobčany, kteří přistihnou „nezvané hosty“
v prostorách dětských hřišť, aby podali hlášení městské policii na bezplatné číslo 156.
Dětské hřiště
V Olších

Dětské hřiště
na sídlišti Cukrovar

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje Výběrové řízení č. 4 pro rok 2008 na získání půjčky
z Fondu rozvoje bydlení města

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Na opravy bytového fondu na území města pro
vlastníky rodinných domů, bytových domů a bytů
– např. na účel: na opravu střechy, na výměnu
oken, na zateplení, dodatečná izolace domu, na
zřízení ekologického topení, vybudování koupelny,
WC atd. – dle schválených Zásad vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení
města Kralupy nad Vltavou“.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení města je poskytována na 4 roky splátek s 3% úrokem.
Žádosti na získání půjčky z Fondu rozvoje bydlení města se přijímají na MěÚ na finančním odboru od 18. 6. 2008 do 1. 8. 2008.

kontakt: Věra Nejedlá
– pověřená vedením odboru
tel.315 739 841,
e-mail: nejedla@mestokralupy.cz
Vladimíra Melicharová
– referent finančního odboru
tel.315 739 809,
e-mail: melicharova@mestokralupy.cz
Podrobné informace na:
mestokralupy.aspweb.cz
a úředních deskách MěÚ

Z regionu

Obce spadající pod působnost města

KZ

Morový
sloup

Kralup nad Vltavou, 2. díl
K

ozomín patří do Svazku obcí Dolní Povltaví (Máslovice, Vodochody, Klíčany,
Klecany, Kozomín, Postřižín, Zlončice, Veliká Ves, Panenské Břežany, Odolená Voda).
Obec se skládá z jedné místní části.
Počet obyvatel: 362
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou:
cca 6km
Dostupnost: Mezi obcí Kozomín a obcí
Úžice probíhá dálnice D8 (E55). Krajem obce prochází silnice 608 směr Postřižín, Klíčany, Zdiby. Nejbližší železniční zastávkou
je zastávka Úžice (cca 2km) na trati Kralupy
nad Vltavou – Neratovice. Autobusové spojení: dopravní linky Litoměřice - Nádraží
Holešovice, Klíčany - Kralupy n. Vlt., Praha
Kobylisy - Kralupy n. Vlt., Újezdec - Kralupy
n. Vlt., Odolená Voda - Kralupy n. Vlt.
Zajímavosti obce (příroda, historie,...):
Nadmořská výška je 265 m.n.m. Kozomín
leží na náhorní planině nad údolím řeky
Vltavy. Leží na pravém vltavském břehu.
Krajina je zemědělsky využívána. Okolo
obce vede vlečka směřující k areálu Aero
Vodochody. Geologické podloží je druhohorní s několika starohorními vyvřelinami
(skalky) a čtvrtohorními nánosy převážně
černozemních půd. Na zdejším území vyvěrá potok Černávka a protéká tudy Postřižínský potok.
Z Kozomína pochází objev z roku 1981
– kostrový hrob s nádobkami, pozůstatek
bronzové únětické kultury (stáří kolem
4 tisíc let). Tradice říká, že své jméno obdržel Kozomín podle ženy jménem Kozoma
(tj. Kozomin dvůr). První historická zmínka
je z roku 1400, je soudního druhu. V celém 15. století náležel Kozomín trvale ke
Chvatěrubům. Vlastníků statku bylo mnoho. Z významných vlastníků známe Jana
z Valdštejna (od r. 1571), Jindřicha Jiřího
rytíře z Šenfeldu, který se účastnil vzpoury
odbojných stavů a statek mu byl pak zabaven (1622). Kolem roku 1600 zde byla ovšem
vystavěna tvrz. Jeho dcera Magdaléna Vtelenská dokázala po jeho smrti jeho nevinu
a zdědila tak statek. Prodala ho obratem
v r. 1628. V r. 1637 se dostal Kozomín do
rukou Benigně Kateřině z Lobkovic, za jejíž
působnosti byl připojen opět k statku chvatěrubskému. Během třicetileté války bylo
celé panství několikrát vydrancováno vojskem. Poškozena tak byla kozomínská tvrz,
přestala pak sloužit jako šlechtické sídlo,
zpustla a během 17. stol. zanikla. V 18. stol.
byl Kozomín prodán Anně Marii Františ-

ce Toskánské, která zde dala postavit morový sloup.
Koncem 18. stol. se
statek dostal do rukou rodiny Chotků. V r. 1819 došlo
k velkému požáru,
shořel téměř celý
kozomínský dvůr.
V r. 1918 se stal
majitelem a úspěšným zemědělcem
F. H. Matějovský.
Mezi památkově chráněné Kozomínská zvonička
a významné stavby patří sousoší Nejsvětější Trojice ze začátku 18. století. Vedle sloupu na římse
podstavce stojí sochy sv. Františka Xaverského a sv. Rocha. Další dominantu tvoří
rozštěpová zvonička, na které je zavěšena
kopie zvonu Johann. Při cestě do Veltrus
si můžeme všimnout kříže sv. Jana Nepomuckého z r. 1719 s reliéfem sv. Václava na
boku. Na místě staré tvrzi ve dvoře stával
do 40. let 20. století zámeček.

Kozomín

Občanská vybavenost, IS, podnikání:
V obci najdeme úřadovnu OÚ, knihovnu (včetně počítače s internetem), prodejnu smíšeného zboží, pohostinství, kadeřnictví, pedikúru. Působí zde mnoho firem
př. truhlářství, tesařství, VSM - GLAS Kozomín (výroba sestavných skleníků, kovo-

výroba zahradnických potřeb), stavební
klempířství, RUDY REKLAMA, Med a včelí
produkty a další. U Kozomína je rozsáhlá průmyslová zóna, určená pro obchodně
výrobní zónu a technickou výrobu. V obci se ovšem staví také nové bydlení, např.
lokalita Na Průhonu (rodinné domy). Nedávno byla zprovozněna ČOV (čistička odpadních vod) a tlaková kanalizace v obci.
Děti se mohou těšit na nové dětské hřiště,
které bude během prázdnin opravené. Na
toto hřiště dostala obec dotaci z prostředků
Fondu sportu a volného času Středočeského
kraje ve výši 150.000 Kč. Z devíti nabídek
pak byla vybrána firma Happy World, která
hřiště zrekonstruuje.
Společenský život a aktivity občanů: Kozomín vydává pravidelně svůj zpravodaj, jehož prostřednictvím vstřícně oslovuje svoje
občany, radí jim s problémy (př. poradna
Sdružení obrany spotřebitelů), zve občany
na různé akce, informuje je otevřeně o hospodaření obce, vede občany k ekologickému
třídění odpadů. Pořádají se tu brigády na
obnovu zeleně, úklidu atd. Přes neúspěch
v žádosti o dotaci na Obnovu zeleně si obec
poradila aktivně sama, sehnala výhodně
sazenice a vybudovala lesopark okolo prostoru ČOV. Na hřišti byly vysázeny okrasné
dřeviny. Obec aktivně spolupracuje s ostatními obcemi př. v zajištění požární ochrany (Úžice – Kozomín), přispívá na činnost
TJ Vltavan Chvatěruby, na činnost Českého
zahrádkářského svazu Úžice, atd. Ekologické smýšlení zastupitelů OÚ je obdivuhodné,
pořádají tento rok soutěž rodinných týmů
ve sběru tetrapackových obalů. V červnu
proběhla humanitární sbírka ve spolupráci
Diakonie Broumov.
L.P.
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
V ČERVENCI A SRPNU 2008
významných životních jubileí.
95 let
93 let
91 let
85 let

Nová Anna
Zuzaníková Emílie
Župková Marianne
Čiháková Zdenka
Maršálková Marie
Bělka Miroslav
80 let Danciová Marie
Horáček Václav
Čížková Marie
Netíková Božena
Slabá Miloslava
Šimoníček Josef
Klejzarová Bohumila
98 let Štanclová Anna
92 let Hurych Rudolf
85 let Hanušová Libuše
Ing. Špecinger Otakar
80 let Petrová Věra
Micková Jiřina
Železníková Drahomíra
Šimlíček Josef
Přejeme jim hodně zdraví, radosti
a spokojenosti

VZPOMÍNKY
Jindřich Silovský

Dne 17. srpna 2008 uplyne 5 let od ztráty
milovaného manžela, tatínka a dědečka
pana Jindřicha Silovského. Stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

Květoslav Schotten

Dne 3. července 2008 uplynulo 5 let
od náhlé smrti mého manžela Ing.
Květoslava Schottena, dlouholetého
zaměstnance Kaučuku a nadšeného
turistu a lyžaře. Stále vzpomínají manželka Věra a syn
Martin s rodinou.

Jan Vobořil

Dne 2. července uplyne 1 rok od smrti našeho syna Jana
Vobořila. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme. Rodina

Poděkování
S rodinou a přáteli jsme byli již několikrát na rekreaci
v Campu Valdek Rumburk – Staré Křečany. Vzhledem
k tomu, že jsme byli všichni velmi spokojeni jak s ubytováním, tak se stravováním a všemi ostatními službami, které jsou vykonávány někdy i nad rámec povinností pracovníků rekreačního střediska, chceme všem,
tj. vedoucímu střediska panu Christovi, panu Slavíkovi
i oběma servírkám Zdeně a Renatě veřejně poděkovat.
Takto pěkně prožitou dovolenou doporučujeme
i ostatním zájemcům. My všichni se rádi zase na Valdek
vrátíme.
Rodina Kolátorova, Horova a Štípkova
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Sdružení rodáků a příznivců města
2. června bylo zahájení výstavky
„Kralupy nad Vltavou v obrazech
a literatuře“ prvním počinem
k zahájení městské akce „Dny Kralup“.

V

ýstavka, sice jen v omezeném prostoru,
připomíná naše město i rodáky, zmiňuje
regionální literaturu, ale dala možnost Kralupákům vzájemně si pohovořit. Zavzpomínali na město našeho mládí, události příjemné i válečně smutné, na školu a spolužáky
už nežijící nebo žijící v cizině. Vzpomínalo
se i na ty, kteří svou prací zviditelnili naše
město, ale i na ty, s kterými se můžeme sejít
i dnes. Na rozpravě se sešly 3 generace. Kdo
přišel, mohl se dozvědět co předcházelo tomu než obrazy J. Karse vznikly. Například

obraz „Karsův mlýn“ Maurice Utrilla, komu
byl odkázán, jak to bylo vůbec s odkazem
Karsovy manželky. Děkujeme za krásný dodatek pana Ing. Špecingera.
Vzrušeně se hovořilo na téma „Naše město Kralupy nad Vltavou“. Tyto debaty byly
záměrem výstavy a považujeme je za přínos.
Červencovým výletem do Hrusic a Ondřejova, který se uskuteční 9. 7. (7.30 odjezd
z Minic) máme polovinu roku i sezóny za
sebou.
Všem členům přejeme ve zdraví prožité prázdniny a v září se těšíme na první
úterý, na shledání při zápisu na autobusový zájezd 24. 9. do Litoměřic na výstavu
„Zahrada Čech“.
B. Fabiánová

Městský klub důchodců
Práce v MKD pokračuje stále svým
tempem. Uskutečnili jsme výstavku
ručních prací v pobočce České
spořitelny, která se podle ohlasu
návštěvníků velice líbila.

N

ám, členům klubu se zase líbily děti z mateřské školy, které nám přišly
ukázat, co nového se naučily. Moc jim za
to děkujeme.
Autobusový výlet se také povedl, počasí
nám přálo a tak se těšíme na další zájezd.
Tentokrát to budou opět naše oblíbené jižní Čechy.
I když začínají prázdniny, pro nás v klubu to neplatí, scházíme se pravidelně po

celý rok. Na poslední schůzce jsme si připomněli velké zemětřesení, které postihlo
jihovýchodní Asii a rozhodli jsme se alespoň malou částkou přispět na konto postižených. Vybrali jsme mezi sebou 460 Kč.
Na dalších schůzkách nás čeká vystoupení
několika zpěvaček pod vedením pana Rynta, pak nás opět potěší děti z mateřské školy,
na které se velmi těšíme. Samozřejmě, že
nezapomínáme na ruční práce, abychom
měli z čeho vybírat na příští výstavu v Lysé nad Labem.
A protože začaly prázdniny, přejeme všem
dětem co nejhezčí počasí, hodně zábavy
a všem spoluobčanům pravé léto, jak má být.

Členové MKD

Rosa klub Kralupy na Vltavou a zámek Veltrusy
pod záštitou města Veltrusy a Kralupy nad Vltavou

Pořádají ve dnech 12. a 13. července 2008 čtrnáctou
VÝSTAVU RŮŽÍ a KVĚTIN na zámku Veltrusy
Na počest 40. výročí založení Českého rosa klubu.
Sobotní zahájení bude doprovázet koncert dechového orchestru
Vinšovanka od 10 hodin.
Výstava je spojena se soutěží o nejkrásnější „Růži roku 2008“
a „Růži zámku Veltrusy“ jejíž vyhodnocení se uskuteční
v neděli 13. července ve 14 hodin.
Vedení zámku nabízí návštěvníkům prohlídku historických skleníků
a výstavu v objektu „Špejchar“.
Výstava bude otevřena od 9 do 16 hodin
Doprava návštěvníků výstavy je zajištěna autobusem od nádraží Kralupy nad Vltavou.
(Odjezdy v sobotu i v neděli v 9,30 a zpět ve 12,30 hodin)

Zajímavosti
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Pozvání do kina aneb vdavky Nanynky Kulichové
Před více než osmdesáti lety, ve dvacátých letech minulého století, si mohli
obyvatelé Kralup přečíst na plakátovacích plochách tuto rozkošnou reklamu
na film „Vdavky Nanynky Kulichové“.

K

ralupy měly v té době dvě kina, či
jak se tehdy říkalo biografy: Elektra
a Sokol. Film, o který byl veliký zájem
v celých Čechách, získalo kino Sokol ve
Fügnerově ulici. Pro velký zájem byla
všechna představení vyprodána.
V roce 1925, kdy se film promítal, bylo
kino Sokol již pět let v provozu. Sokolové dostali biografickou licenci 1. května
1920 a ihned po přestavbě sokolovny na Pozvánka do kina Sokol na nový český film v r. 1925
biograf zahájili promítání. Promítané filmy byly
Kino Sokol ve Fügnerově ulici.
ovšem němé a na zvuNyní ulice S.K.Neumanna
kovou aparaturu si kino
muselo počkat až do roku 1931. Hudební doprovod němého filmu obstaral pan učitel Ladislav
Kuntoš se svými přáteli.
V sále byly v roce 1925
normální židle. Sklápěcí
sedadla dostalo kino až
po deseti letech. Zaměstnanci kina jako pokladní,
uvaděčky a další pracovali zdarma.
Film „Vdavky Nanynky Kulichové“ se promí-

tal i v Lánech. Malá hornická vesnice
vlastní kino neměla, ale prezident T. G.
Masaryk dal zřídit kino na zámku a na
každé promítání zval nejenom zaměstnance zámku, ale i lánské občany. Spisovatel Zdeněk Mahler vypráví v knize
„Ano, Masaryk“, jak při promítání filmu
„Vdavky Nanynky Kulichové“ při scéně,
kdy starý Kulich o svatbě vytáhl z kapsy spořitelní knížku, na kterou tajně nastřádal věno pro svou dceru, se všichni
v sále rozplakali. Masaryk se prý tomu
podivil: „To je zvláštní, v Čechách, když
udělá někdo něco dobrého, tak se všichni
dají do breku.“
Dneska by se do breku nedal asi nikdo. Název filmu by už určitě
netáhl a byl by pokládán nejspíše za slaboduchý. Dnešní názvy
filmů v kinech a v televizi oslovují diváky na
jiné úrovni: „Diagnóza
vražda, Krůček k vraždě, Myšlenky zločince,
Specialisté na vraždy.
Vraždy v Kitzbühelu apod.“ Domnívám
se, že to je daleko více
k pláči.
Ing. Josef Stupka

Začíná letní sezóna – čas koupání
(Dokončení ze str. 1)
Ty obsahují toxiny a voda s nimi může být
zejména pro citlivé osoby a alergiky nebezpečná. Zvolíme-li ke koupání vodu, která není chemicky nebo mechanicky upravovaná
a čištěná, měli bychom se informovat
o její kvalitě.
Nejsou-li informace o kvalitě vody momentálně k dispozici, můžeme zkusit jednoduchý test. Nabereme vzorek vody do
průhledné nádoby a necháme 20 minut
stát. Pokud se při hladině vytvoří zelený
proužek nebo povlak, znamená to, že voda obsahuje sinice. Pokud je voda celkově
zabarvená do zelena, obsahuje zelené řasy.
Ty mohou způsobit alergické reakce, nejsou
však natolik nebezpečné jako sinice.
Sinice mohou vyvolávat kožní problémy
(zarudnutí pokožky, vyrážky, svědění) při
kontaktu kůže s vodou, případně žaludeční a střevní potíže, bolesti hlavy a jaterní

potíže při nechtěném požití vody. Riziko je
vyšší u dětí, protože během koupání vypijí více vody a zároveň mají nižší tělesnou
hmotnost.
Pokud sinice netvoří tzv. vodní květ není
pravděpodobné, že by po jednom vykoupáním mohli vzniknout zdravotní potíže.
Na pozoru by se však měli mít alergici
a menší děti.
Pokud se přesto rozhodneme vykoupat ve
vodě, která obsahuje sinice, měli bychom se
poté pořádně osprchovat. Při volbě koupání
v přírodě bychom dále měli dávat pozor,
zda není tato voda zapáchající nebo znečištěná (například olejem apod.).
Na Mělnicku jsou dle hygieniků vhodná
ke koupání čtyři „umělá“ koupaliště: v Kralupech nad Vltavou, na Mělníku, v Cítově
a v Želízech.
V Cítově naleznete koupaliště v blízkosti
centra obce. Jedná se o betonovou nádrž

napájenou vodou z místního zdroje. Koupaliště je průtočné. V Želízech je malé koupaliště v blízkosti kempu. Betonová nádrž
je napouštěná vodou ze studny.
Za kvalitu vody na koupališti odpovídá jeho provozovatel, který je povinen při
zhoršené kvalitě vody na tuto skutečnost
upozornit například formou výstražných
tabulí. Kontrolním orgánem provozovatele
je zdravotní ústav – respektive jeho hygienici. Veškeré informace o koupalištích na
Mělnicku naleznete na webu Ekologického
centra Kralupy nad Vltavou www.eckralupy.cz nebo můžete využít Zeleného telefon
800 100 584.
Na těchto koupalištích je kvalita vody pravidelně kontrolována Krajskou hygienickou
stanicí. Přírodní vodní plochy Lhota, Baraba, pískovna u Vojkovic a další nabízejí návštěvníkům koupání na vlastní nebezpečí.

Bc. Petr Kyncl
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Napsali jste nám...

Centrum pro auta nebo pro lidi?

Kynologická organizace
Kralupy nad Vltavou - Strachov

Ve vítězném návrhu rekonstrukce centra města je několik věcí, které nepovažuji
za dobrý nápad a jelikož je to jen několik dílčích, celkový koncept příliš
nenarušujících bodů, chtěl bych se tímto zeptat odpovědných činitelů,
zda by s tím nešlo ještě něco udělat.

P

rvní věc je přemístění "sochy raněného" (1), pomníku padlým v obou světových válkách. Pomník tvoří spolu se dvěma
vzrostlými stromy a s kostelem hezké místo.
Na jeho místě má ale vzniknout parkoviště.
Podle mě by bylo spíše lepší pomník ponechat tam kde je a uzavřením výjezdu do ulice Mostní vytvořit kolem pomníku, kostela
a v celé ulici Palackého pěší zónu.
Druhá věc je zbourání podniku The Pianoman (2). Nevidím k tomu žádný důvod.
Jednak je to příklad zdařilé adaptace nevyužívaných veřejných prostor v prosperující
podnik, a jednak tvoří (ať se vám tento stavební sloh líbí nebo nelíbí) achitektonický
celek s obchodním domem Máj.

autobusové nádraží celý, v současné době
zdevastovaný areál bývalého lihovaru (5)?
Současné parkoviště před nádražím prozatím ponechat a později využít jeho plochu
spolu s plochou neudržované zeleně jako
základ budoucího centrálního městského
parku (4), který by odděloval obytnou část
od dopravy a skrz který by vedla nová městská cyklostezka?
Tu část trasy uvažované nové mětské cyklostezky, která prochází centrem Kralup,
a její napojení na stávající páteřní městskou cyklostezku znázorňují na obrázku
žluté tečky. Cyklostezka by dále vedla ulicemi Kaplířova, Grégrova, V Zátiší, V Olších, Zborovská a přes Budečskou stezku
1/ „socha
raněného“
2/ podnik „The
Pianoman“
3/ parčík
v Husově ulici
4/ centrální
městský park
5/ areál bývalého
lihovaru
6/ průmyslový
areál Aero

Třetí věc je přeměna parčíku v Husově
ulici naproti České spořitelně (3) na ... opět
parkovací místa. K tomu bych jen řekl že
parkovací místa by se měla hledat spíše
v současné zástavbě určené k demolici, než
v současné zeleni. Opravdu za to ty čtyři
desítky nových parkovacích míst na ploše
pomníku a parčíku stojí, když má v centru
vzniknout 333 nových parkovacích míst
v podzemní garáži?
Další věcí je zamyšlená výstavba vícefunkční (?) budovy a vybudování autobusového nádraží na ploše současného parkoviště před železničním nádražím a vznik
nového, pro změnu zase parkoviště (P+R
1. etapa) na ploše současné neudržované
zeleně oddělující domy v ulicích Žižkově
a Havlíčkově od bývalých průmyslových
podniků (Aero a Lihovar).
Nebylo by spíše vhodnější využít pro nová parkovací místa (P+R) a pro moderní
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www.mestok ralupy.cz

dále do Minic. Další uvažovanou spojovací
příčku (2. fáze) obou cyklostezek znázorňují
na obrázku světle modré tečky.
Kralupy také trápí nedostatek parkovacích míst.
Myslíte, že místo rozšiřování sídlištních
parkovišť na úkor zeleně a volných ploch
by město mohlo nabídnout alternativu zastřešeného a hlídaného parkoviště v centru
a zároveň využít ladem ležící průmyslový
areál Aero (6)?
Jelikož bude centrum napojeno na městský obchvat, částečně se ulehčí městské
dopravě a městskému ovzduší, automobily
budou chráněné před povětrnostními vlivy, vandaly a před krádeží a snížilo by se
i opotřebení automobilu vlivem popojíždění po městě.
Pokud chcete vědět víc navštivte www.
kralupynadvltavou.cz, www.nakole.cz
a www.centrum-kralupy.cz

Nově vzniklá základní kynologická
organizace č.735 – Kralupy nad Vltavou – Strachov, zahájila svoji činnost na cvičišti, které se nachází v
Lobečku, za bývalým „Strachovským
statkem“.
Zajišťujeme sportovní výcvik psů
pod vedením zkušeného výcvikáře. Pro
mladé kynology a majitele společenských plemen nabízíme zábavné cvičení
k upevnění vztahu mezi majitelem
a psem, zdolávání nejrůznějších
agility překážek a socializaci psů.
Přijít můžete s malým, velkým, mladým
i starším pejskem, čistokrevným,
ale i s voříškem. Všichni jste vítáni.
Seznamovací a informační hodiny
každou sobotu od 9 hodin. V případě
dotazů se můžete obrátit na Bělu Dulovcovou tel. 721 456 040 nebo Evu Kulhavou tel. 723 287 966. Naším cílem
je vybudovat příjemný, fungující psí
areál, kam se bude každý rád vracet.
Na měsíc září připravujeme akci „Den
se psem“.
Více také na internetových stránkách
www.zkokralupystrachov.estranky.cz.

Český svaz bojovníků
za svobodu
Děkujeme starostovi města Petru Holečkovi za
účast na pietních setkání u příležitosti ukončení
2. sv. války.
Současně posíláme poděkování za poskytnutí grantu na
činnost naší organizace ve výši
5.000 Kč.
J. Zavoral
předseda ČSBS

Zajímavosti

KZ

Letní svátky a obyčeje
22. červenec – Marie Magdalena – Její jméno je částečně odvozeno od městečka
Magdaly na břehu Genezaretského jezera. V mládí vedla prý hříšný život a po
setkání s Ježíšem, který se jí zjevil poprvé v podobě zahradníka, se stala jeho
následovnicí.

S

tála pod křížem, když umíral a byla
první, kdo ho po zmrtvýchvstání znovu
spatřil. Šířila zprávu o jeho vzkříšení dál.
Před pronásledováním křesťanů uprchla do
Francie, kde hlásala novou víru.
Umělci ji zpodobňovali vždy s krásnými
dlouhými vlasy. Jako světice se stala patronkou mnoha profesí jako jsou holiči, vlásenkáři, výrobci parfémů a také zahradníků
a hříšných kajícnic.
Lidovým zvykem v Čechách se stalo stříhání vlasů na její svátek, vlasy pak prý vyrostou delší a kvalitnější. Lidé se většinou
ovšem ten den venku nekoupali, aby je nestáhly pod hladinu její vlasy.
26. červenec – sv. Anna – Anna byla
matkou Panny Marie. Dlouho nemohla mít
s manželem Jáchymem děti, prosila o to
tedy Boha, který nakonec vyslyšel její přání a narodila se jí dcera. Sv. Anna se stala
ochránkyní manželství, patronkou horníků,
tkalců, truhlářů, soustružníků, provazníků.

Zapomnětlivým lidem pomáhá najít ztracené věci, když se k ní obrátí s modlitbou.
V Čechách, na Moravě, v Bavorsku a ve
Francii se pořádaly na její svátek poutě
a procesí. Na Valašsku se většinou jmenovala prvorozená dcera Anna. Od 2. poloviny
19. stol. se v Rožnově pod Radhoštěm konaly zábavy, ohňostroje, trhy a také sportovní
hry školní mládeže. Dnes Valašské muzeum
v přírodě svatoanenské procesí obnovuje.
15. srpen – Panna Marie – Marie byla
matkou Ježíše Krista, kterého vychovávala se
svým manželem Josefem. Archanděl Gabriel
jí sdělil (zvěstoval), že se stane matkou Božího syna. Už od 4. století se vyvíjel mariánský
kult, jedním ze svátků je svátek jejího nanebevzetí 15. 8. Vrcholem mariánského kultu
bylo právě 13. století, kdy vznikaly významné katedrály zasvěcené právě Panně Marii,
př. Notre Dame – „Naší Paní“. Lidé ji pokládali za ochránkyni rodiny, její sošky a obrázky nechyběly kdysi v žádné domácnosti.

Tento den se v kostelech světily bylinky a koření, jimž se pak v lidovém léčitelství přisuzovala zvláštní moc. S legendami
o Panně Marii je spojen původ růžence.
Podle pověsti dostal první růženec zakladatel dominikánů sv. Dominik od samotné
Panny Marie, když se mu zjevila ve snu.
Historikové však vidí původ jinde, odvozený
od islámské modlitební šňůry, která se dostala do Evropy na konci 11. století s první
křížovou výpravou.
L.P.

Červencovo-srpnové výletnění
V létě by nemělo v nabídce výletů chybět koupání, zmrzlina,
hrad či zámek a krásná příroda. To vše nám může při
pěkném počasí poskytnout nedaleké Kokořínsko.

S

vým oblíbeným dopravním prostředkem (autem, na kole) se dostaneme po
cestě v údolí k Harasovu. Zde zaparkujeme a můžeme ihned
relaxovat na trávníku
u písčité pláže, koupat
se a svačit u odpočívaKokořín
dla, nebo na dece. Na
jedné straně silnice stojí starý
zchátralý penzion (ve své době
určitě nádherná lázeňská stavba) a naproti ní přes silnici právě vyrůstá velký srubový rekreační objekt. Kdo se chce projít,
může se vydat po červené turistické značce, která vede okolo druhého břehu tůně. Ostatní mohou nasednout do auta
a jet až pod hrad Kokořín, kde
je rovněž parkoviště. Po modré

Harasov – Kokořínský důl –
Vojtěchov – Ráj – Libovice (cca 12 km)
část bez tvrdých příměsí. Po prohlídce
skal se vydáme dále
autem po silnici nebo
pěšky po červené tur.
značce do obce Vojtěchov. Tam nás může
zelená tur. značka dovést k Jestřebickým pokličkám. Z Vojtěchova, který je rodištěm
1. české lékařky Mudr. Anny Bayerové (1852-1924), dorazíme po
červené tur. značce do obce Ráj.
Zde můžeme obdivovat stavby
lidové architektury a občerstvit
se v místní restauraci. Kdo by
se chtěl rozhlédnout pořádně po
kraji, musí se dopravit z obce
Ráj do obce Libovice (cca 3,5
km), nad kterou se tyčí Vrátenská hora s rozhlednou.

Lidová
architektura

turistické značce dojdeme k hradu, který byl postaven v 1. polovině 14. století na pískovcové
skále. Prohlédneme si romantický hrad, který je nyní v soukromém vlastnictví rodiny Špačků.
Pak se vrátíme pod hrad k silnici, odkud můžeme jet autem
k další zastávce, parkoviště pod
Pokličkami. Od hradu Kokořín,
přes Kokořínský důl však můžeme jít i pěšky po krásné cestě

lesem a okolo roubených chalup po červené turistické značce. Z parkoviště pod Pokličkami
se dáme po modré tur. značce
a prohlédneme si zajímavé
skalní pískovcové útvary, které svým vzezřením připomínají houby či hrnce s pokličkami.
Pokličky vznikly zvětráváním
pískovců. Vrchní část s železitými a slepencovými příměsemi odolala více než spodní

L.P.
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Zahrádkářské osady (ZO)
Zahrádkářská osada ČSZ „SKALKA A“
Tato ZO (zahrádkářská osada) vznikla v roce
1967. Její výměra je 3ha a 4476m2 + parkoviště 52,07m2. ZO tvoří 55 zahrádek a ostatní
společné plochy. Jednotlivé zahrádky mají
většinou okolo 300 – 600m2. ZO je organizací

s právní subjektivitou, patří do ČSZ (Českého
svazu zahrádkářů), který je od r. 1996 členem Evropské ligy zahrádkářů. Pravidla pro
užívání společných a vlastních pozemků stanovuje Osadní řád. Výbor ZO pravidelně nejméně 1x ročně svolává Členskou schůzi.

Zahrádky mají mírně svažitý terén, ZO
se rozkládá na vrchu nad městem. Procházkou můžeme dojít do blízkého lesa Lutovníku, který při dobrém počasí dokáže uspokojit mnohého houbaře. ZO je situována
na jižním svahu kopce, zahrádky jsou tak
maximálně prosluněné. Z pozemků je velmi pěkný výhled na město a jeho okolí.
K zahrádkám se můžeme dostat po pěšině z Lutovítovy ulice, nebo po silnici ulicí
U Studánky až k parkovišti.

Zahrádkářské osady v Kralupech:

Pohled na město
z osady Skalka

PRANOSTIKA NA ČERVENEC A SRPEN

U

rčitě spousta z nás má známé, kteří by mohli lehce konkurovat jak pranostikám, tak meteorologům. Jsou to osoby velmi citlivé ke změnám počasí. Podle svých neduhů dokáží
předpovědět změnu počasí jeden, dva i více dnů dopředu. Této specifické formě vnímavosti na
počasí se říká meteorotropní choroba. Nižší stupeň přecitlivělosti na počasí se většinou projevuje
ve formě únavy, nechutenství, deprese, neklidnému spánku atd. Vyšším stupněm jsou bolesti
v pooperačních jizvách, v srdeční krajině, bolesti hlavy, kloubů, páteře.
Doufám, že bude počasí stálé a příjemné. Citliví rodiče a prarodiče se budou cítit dobře,
a děti si tak budou moci užít krásné letní prázdniny.
Co nám říkají pranostiky
na měsíc červenec a srpen?
4. červenec – Svatý Prokop hřiba nakop.
13. červenec – Svatá Markéta hodila srp do
žita. Svatá Markéta trhá první hrušky.
18. červenec – O sv. Kamilu slunce
má největší sílu.
20. červenec – Na sv. Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
25. červenec – Jak teplý sv. Jakub,
tak studené vánoce.
26. červenec – Svatá Anna chladna zrána.
O sv. Anně žitečko se nažne.
4. srpen – Parno na sv. Dominika zvěstuje
tuhou zimu.

10. srpen – Je-li počasí o sv. Vavřince pěkné, možno se těšit na deště.
24. srpen – Od sv. Bartoloměje slunce
již tolik nehřeje.
Co nám radí příroda?
✱ Staví-li v červenci hromadu mravenci
po kraji všude, tuhá zima bude.
✱ Před silnými bouřkami zvláště nočními,
vylézají raci z děr a plazí se po břehu.
✱ Moc hub srpnových – moc vánic
sněhových.
✱ Mnoho ryb v srpnu, málo zrna.
✱ Hrozen dozrál-li do Bartoloměje, dobrým
vínem sudy naleje.

Bohužel některá zvířátka nám Kralupákům mohou radit spíše na výletě nebo na dovolené.
Naše řeka a potoky se stávají sice rok od roku čistšími díky přísnějším ekologickým opařením.
Ovšem ještě jsem zde pěkný páreček raků neviděla. Naštěstí tu ale v místních lesích můžeme
narazit na několik docela velkých mravenišť, např. v Lutovníku. 
L.P.
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V katastrálním území Mikovice se nachází
několik ZO, které patří do ČSZ: U Studánky,
Na Výsluní, U Křížku, SKALKA A.
V Lobči pod vodárnou, u Lutovníku nepatří zahrádky do ČZS, vlastnictví společných
prostor (cesta) je řešeno spoluvlastnickými
podíly. Zahrádky pod skalou v Lobči mají soukromé majitele jen chatky, pozemky
patří PF (Pozemkový fond) ČR, zahrádkáři
je mají v nájmu.
V Kralupech Na žebrech, v Minicích u potoka je řešením také spoluvlastnictví. V Zeměchách u rybníka jsou zahrádky Občanským
sdružením zahrádkářů. Blízko Lobečku jsou
zahrádky u řeky za čističkou, ale ty již nepatří
ke Kralupům, ale do k.ú. Veltrusy.

L. P.

Mateřské centrum

Mateřská centra,

jak si mateřskou užít a ne ji jen přežít
Mateřská centra (dále jen MC) se stávají nedílnou součástí života české
společnosti. Zpravidla je zřizují maminky na mateřské dovolené, které se zároveň
podílejí na jejich samosprávě a zajišťují programy, umožňují dalším maminkám
s malými dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí o dítě dostávají.

J

sou založena na principu rodinné svépomoci a vzájemné službě, poskytují otevřenost, solidaritu a otevřenost všem generacím. Často se taková sdružení zříkají
označení „mateřské centrum“ a raději se
označují názvem „rodinné centrum“, které
se stává výstižnějším.
Pro všechny je asi nejdůležitější to, že MC
jsou místem, kde jsou děti vítány a s jejich
přítomností se přímo počítá. Jsou místem, kde
nikomu malý křiklounek vůbec nevadí. Děti zde nacházejí tolik potřebné společenství
vrstevníků a vidí svou matku v jiné roli než
v domácnosti. Maminky si naopak mohou
popovídat s jinými ženami o každodenních
problémech a jejich řešení. MC jsou otevřena všem rasám, různým společenským vrstvám, lidem s různým postižením, uprchlíkům
a dalším a učí tak děti od nejútlejšího věku
toleranci. V MC se rodiny učí využívat volný
čas, proto dochází i k prevenci kriminality.
A co konkrétně vás v takovém mateřském
centru čeká? Nejčastěji je to herna a nejrůznější program pro maminky a jejich děti, ať
už program tvořivý, sportovní nebo vzdělávací. Mateřská centra pořádají různé výlety,
přednášky a další jednorázové akce. Vstup
do takového centra je možný pro kohokoliv,
bez předchozího objednání.
Nyní už jen zbývá nabídnout, kam si můžete se svými ratolestmi přijít pohrát, popo-

vídat si a dozvědět se něco nového. Nejblíže
bude kralupským maminkám nově otevřené
„Rodinné centrum Neználek“, které má své
prostory v Kulturním domě Vltava. Každé
úterý a pátek od půl desáté tam na děti
čeká „Kutálení“, dopoledne plné různých
zábavných aktivit. V pondělí si pak mohou
od deseti hodin přijít zacvičit maminky,
jejich děti jsou během cvičení hlídány. Webové stránky centra s více informacemi na
adrese www.rcneznalek.cz.
O kousek dále, v nedalekých Veltrusech,
nabízí bohatý program „Rodinné centrum
Havránek“. Centrum má delší tradici než
Neználek a opravdu to tam již funguje jako ve velké rodině. Pro nově příchozího je
těžko rozpoznat, které dítko patří ke kterým
rodičům, neboť všichni rodiče se starají
o všechny děti. Program naleznete na adrese www.havranek.dolnipovltavi.cz. Dalšími centry v okolí jsou „Rodinné centrum
Myšák“ v Neratovicích, které sídlí v ZUŠ
ve Vojtěšské ulici, „Rodinném centrum Kašpárek“, které má své prostory v ulici Na Vyhlídce v Mělníku a dlouhá řada rodinných
a mateřských center v Praze.
Takže, milí rodiče či prarodiče, nechtěli
byste si také zpestřit čas strávený s vašimi
ratolestmi návštěvou nějakého mateřského
centra? V každém budete jistě vítáni!
MgR. Kateřina Nytrová

KZ

Co se děje v Neználku,
aneb už jsme ve svém
Slavnostní otevření centra se konalo v úterý 27. 5. V deset hodin se
hřiště zaplnilo maminkami s dětmi
a pozvanými hosty.

P

ozvání přijala místostarostka
Mgr. Šárka Drobná, Ing. Aleš Soukup jako zástupce České rafinérské a za
sponzora Neználka Kochmantrans paní
Kochmanová.
Po slavnostním přestřihnutí pásky,
úvodním proslovu a společném tanci
„Kolo, kolo mlýnský“ si děti venku hrály
na zahradě a maminky si povídaly
u kávy.
V červnu se malovalo na hrnky
a v rámci Sítě MC a její kampaně „Táta dneska frčí“ se uskutečnilo zábavné
odpoledne „S tátou na hřišti“, kterého
se zúčastnilo 5 tatínků se svými dětmi
a pak ještě spousta dětí s maminkami.
Kampaň má posílit otcovskou roli v rodinách a přizvat tatínky do činnosti mateřských center.
V červenci bude v Neználku probíhat
standardní program do 11.7. Proběhnou
dvě mimořádné akce a to 2.7. výlet do
Opárenského údolí v Českém středohoří. Jedná se o procházku lesem s cestou
vhodnou pro kočárky. Sraz účastníků je
v 9 hodin na nádraží. Cena zpáteční jízdenky je 150 Kč. Předpokládaný návrat
v 16.34 hodin. Svoji účast nahlaste, prosím, na tel. čísle 737 634 085.
Druhou akcí je „Taškárna“ nebo-li malování na textilní tašky. Koná se na hřišti
KaSSu. Při špatném počasí v RC Neználek. Akce je určena pro školní děti
a maminky s dětmi. Vstupné 50 Kč.
Rezervujte si místo též na uvedeném
telefoním čísle.
Blanka Dymáčková
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ZŠ KOMENSKÉHO

Jedeme do Afriky
Multikulturní výchova, mediální výchova, environmentální výchova, výchova
k myšlení v globálních souvislostech a sociální výchova, k nim přidáme znalosti
o Africe a vše vložíme do velkého kotle. Okořeníme kompetencemi k řešení
problémů, kompetencemi komunikativními, pracovními a dalšími dle vlastní
chuti. Zamícháme, zpracujeme. A výsledek? Projekt Jedeme do Afriky.

P

rojektové vyučování probíhalo průběžně
po celý měsíc v rámci výuky různých
předmětů – např. zeměpisu, dějepisu, hudební výchovy, exkurzí – např. do ZOO
Praha a také na škole v přírodě. Výsledky
své práce žáci prezentovali ostatním spolužákům a učitelům na společném setkání
Jedeme do Afriky. Na začátku tohoto dne
na nás opravdu dýchla Afrika …

se týkaly přírodních podmínek Afriky, měst,
zvířat atd. Fotografové vyhledávali objekty
na internetu, v encyklopediích, v cestopisných publikacích. Pořizovali nejen snímky
ale i komentáře.
Kromě této hry si žáci vytvořili a zahráli také Pexeso a Kvarteto s africkou tématikou.

Les Grands Tam Tam D´Afrique

Nedílnou součástí práce žáků byly také referáty. K prezentaci byly vybrány jen ty
nejlepší. Nejen po stránce obsahové, ale
i formou zpracování a přednesem. K nim
bezesporu patřil referát o památkách severní Afriky, tedy hlavně o pyramidách.
Egyptské pyramidy, jeden z divů světa, jsou
natolik známé, že by člověk řekl, že se asi
trošku budeme nudit. Ale výborný moderátor dokázal zaujmout všechny posluchače a
získal si zasloužený potlesk.
Naopak co je Sahel, věděl jen málokdo
z nás. Sahel znamená arabsky břeh a na
Sahaře v moři písku a kamení představuje zeleň, život. Oblast Sahelu pro mnohé
z nás byla sbírkou nových zajímavých informací.
Všechny posluchače mrazilo při přednesu
referátu o dětských vojácích v armádě božího odporu v Ugandě. O nesmyslném vraždění, znásilňování a teroru. Referát končil
výzvou: Nezavírejte oči, zajímejte se o Afriku, pomozte!

Trojice barevně oblečených Afričanů rozproudila všem krev v africkém rytmu. Pan
Frederico Kissadi vyprávěl zajímavým způsobem o své vlasti Kongu. Své vyprávění
odlehčil i humorem a nenásilným vtažením dětí do hovoru. Všichni velmi ocenili nejen jeho vyprávění, ale i jazykové
znalosti – hovořil plynně česky, anglicky
a francouzsky.
A pak už se rozezněly africké bubny…
Hudba tak sugestivní a vábivá, že vylákala
od hrnců i paní kuchařky ze školní kuchyně.
Do rytmu se rozvlnila černá těla Afričanů.
Těm se ale rychle podařilo prolomit ostych
dětí a za chvilku se vlnili nejen děvčata ale
i kluci. Zahanbit se nenechali ani jejich učitelé. Nejlepší tanečnici a tanečníka odměnil
pan Kissadi malým africkým dárkem.

Jedeme do Afriky
Hra byla inspirována karetní hrou Mamma
Mia. Žáci si zahráli na fotografy, kteří se
zúčastnili konkurzu o výhodnou smlouvu
s muzeem, které pořádalo výstavu fotografií
věnovanou Africe. Cílem fotografů bylo splnit co nejvíce ucelených objednávek, které
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Pyramidy nebo Sahel?

Hudba a tance v Africe
Afrika je bohatou studnicí různých stylů
hudby a tanců, které se nám pokusila přiblížit jedna skupina dětí. Dívky prezentaci doprovodily i ukázkami oblečení tanečnic. Jiná
skupina zpracovala africké hudební nástroje. Každý určitě našel nějaký, který neznal.
Víte například, co je KORA nebo DJEMBE?
Kora je 21 strunný nástroj vyrobený z tykve
a potažený kravskou kůží. Hraje se na něj
především v Mali, Senegalu nebo Gambii.
Djembe je dřevěný buben ručně dlabaný do
tvaru poháru a pochází od kmene Malinků
z Mali. My jsme si mohli také poslechnout,
jak nástroje zní.

Africké kmeny
Afrických kmenů je nepřeberné množství,
těch známých jako jsou např. Masajové nebo Tuaregové až po ty, o kterých dodnes
možná nic nevíme, a žijí skryté našim zrakům kdesi hluboko v rovníkové Africe.
A právě na ty si zahráli naši žáci na škole
v přírodě. Každá z pěti skupin si vymyslela svůj název, jazyk, zvyky, potravu. Žáci
postavili také své obydlí a nacvičili svůj
kmenový tanec. Abychom ani my ostatní
o nic nepřišli, vše nám zpracovali v powerpointu a natočili i video.

I taková je Afrika
Scénáristé z 9. C se rozhodli natočit videopořad o Africe. Afriku nám představili jako ráj
úžasných turistických letovisek postavený
do kontrastu s nejtíživějšími africkými problémy – hladem, nemocemi, bídou. Reportéři
se ptali na názory i svých spolužáků a učitelů. Vše zpracovali do zajímavého pořadu
I taková je Afrika (www.zskomenda.cz), který
uváděli již „zkušení reportéři“ z 9. C.Součástí
snímku byla i výzva k pomoci Africe.
Zde máte několik adres, na které se můžete podívat, kdybyste chtěli adoptovat nebo
ještě nějak jinak pomoci...
www.adopceafrika.cz
www.humanitasafrika.cz
www.humanisti.cz/adopce

ZŠ Komenského
opět mezi nejlepšími
Už od roku 1994 se tato škola zúčastňuje velké soutěže ve
sběru papíru, pořádané Magistrátem Hlavního města Prahy.
Již v roce 2003 žáci této školy zaznamenali úspěch a získali
2. místo, totéž umístění získali i v roce 2005 a v letošním roce
ze 197 pražských i mimopražských škol obsadili krásné
3. místo. Gratulujeme a přejeme motivaci i do příštích ročníků.

Školy ve městě
ZŠ REVOLUČNÍ

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Události
kolem nás

Prvňáčci z Třebízského
v kostele

D

Škola „nanečisto“
V pondělí 16. 6. odpoledne se
sešli v naší škole budoucí prvnáčci se svými spolužáky a paními učitelkami. Během společně příjemně strávené hodině si
děti zazpívaly, naučily nové
říkanky, kreslily, zacvičily si
a vyráběly svůj první výrobek. S dětmi paním učitelkám pomáhali i žáci 9. třídy.
Doufáme, že se dětem odpoledne prožité v novém prostředí líbilo a usnadní jim
v září vstup do školy.
Těšíme se na Vás, prvňáčci!
Mgr. Jana Robková, Mgr. Světlana Řádová

Pohár rozhlasu
Družstvo starších žáků se koncem května
zúčastnilo POHÁRU ROZHLASU – atletických závodů družstev. Naše družstvo
skončilo na 5. místě
z 9 zúčastněných základních škol. Z šesti disciplín jsme ve
dvou byli dokonce
nejlepší – ve skoku
dalekém a ve vrhu
koulí. Naši školu reprezentovali Milan
Čtvrťáci na
Jerečič, Libor Ptáčškole v přírodě
ník, Denys Luksík,
v Mokrosukách
Robert Konečný, On-

dřej Kokoš, Petr Kobes, David Hulinský, Jan
Silovský a Jakub Ulma.

Mgr. Milan Peev

K

onec školního roku znamená vždy méně času stráveného v lavicích a více
času na hřištích. Nejinak je tomu i na naší
škole. Pro naše děti je toto období obzvlášť
důležité, přece jen je příjemnější prověřovat
své schopnosti venku, na hřišti, než v lavicích ve třídě.
V květnu a červnu je mnoho příležitostí,
aby žáci změřili své síly v praktických sportovních disciplínách jako je atletika, fotbal,
florbal, přehazovaná nebo stolní tenis.
Děti ze 2. stupně ZŠ se zúčastnily sportovních her mládeže. Vyučující připravili
školní kolo, nejlepší byli vybráni do kola
okresního. Naši zástupci se v letošním roce úspěšně probojovali a 3 žáci postoupili
do kola krajského, které se konalo v Kolíně.

ěti často se školou navštěvují různá
zařízení ve městě, v kostele ale byly
téměř všechny poprvé. Prostředí je určitě
oslovilo, kostel si prohlížely s velikým zájmem, při povídání paní Antolové seděly
v lavicích a ani nedutaly. Dozvěděly se
o tom, proč slavíme různé svátky, něco
o budově kostela, jejich otázky byly k věci a nebraly konce. Děkujeme panu faráři
i paní Antolové, že nám umožnili návštěvu
a věnovali čas. Děti po příchodu do školy
kreslily budovu kostela, jejich obrázky pak
byly v kostele vystavené.
Mgr.Lenka Foučková

Čtvrťáci ve „ škole v přírodě“
My, žáci třídy 4.A a 4.B ZŠ , jsme měli
v květnu možnost zúčastnit se školy v přírodě v Mokrosukách. Zažili jsme tam mnohá
dobrodružství. Celý den jsme měli zaplněný
různými akcemi. Nejvíce se nám líbily vycházky, vybíjená, večerní hry, zvláště diskotéka.
Ze začátku svítilo sluníčko, pak nám počasí
nepřálo, bylo sychravo,
hodně pršelo. To nám
ale nevadilo. Paní učitelky byly na nás hodné a my jim za to moc
děkujeme. Prožili jsme
krásných deset dní.

Kralupský kostel
očima dětí...

Tereza Gleichová

Dětský den
uspořádaný
žáky 9. tříd.

ZŠ PRAKTICKÁ

Praktické sportování

KZ

Byli to Pavel Novák, Petr Kovač a Kateřina
Sýkorová. Všichni tři nás velmi dobře reprezentovali, Pavel dokonce obsadil velmi
pěkné 2. místo.
Ostatní sportovní disciplíny – míčové hry
trénují děti při hodinách Tv po celý rok.
Vyvrcholením jsou pak turnaje žáků ZŠ
praktických z Mělníka, Neratovic a Kralup,
kde žáci bojují o cenná umístění ve fotbalu,
florbalu v přehazované. Konečné umístění
není to nejdůležitější, hlavní je to, že děti
mají možnost se setkat, vzájemně se poznat
a porovnat své schopnosti.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří nás v letošním roce vzorně reprezentovali, ale i všem pedagogům, kteří všechny
akce pro žáky připravili.
Mgr. Bohuslava Glasslová

Dům dětí a mládeže přijme
finanční referentku
s nástupem od 1. 9. 2008.
Požadavky:
SŠ s maturitou, nejraději ekonomického
směru, bezúhonnost, práce na PC,
praxe vítána.
Očekáváme:
samostatnost, zodpovědnost, dobrou
komunikaci.
Písemné nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte do 15. 8. na
adresu:
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou,
Smetanova 168, 278 01 Kralupy n./Vl.

ředitelka ZŠp
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ZŠ GENERÁLKA klapálka

Zájezd do Anglie

Tower Bridge

Po dohodě s panem Klikem,
delegátem cestovní kanceláře K tour,
jsem se mohl i já, vozíčkář, zúčastnit
zájezdu do Anglie ve dnech 29. května
– 3.června 2008. Z naší školy jelo 16
žáků, paní učitelka Veselá a moje
maminka, která mi dělala doprovod.

Z

a doprovodu pana Klika a dobrého
počasí jsme vyrazili obdivovat památky Londýna. Naše trasa vedla přes Temži,
Tower Bridge, pevnost Tower a katedrálu
svatého Pavla.
Po prohlídce jsme se vrátili po mostě
Milenium, ochutnali jsme anglickou specialitu – velký pečený brambor s fazolemi
a sýrem a následovala prohlídka lodě Belfast a muzeum Moderního umění. Na noc
jsme z Londýna zamířili k Oxfordu na večeři a ubytování.
Druhý den byla návštěva Stratfordu
a místa, kde žil William Shakespeare. Viděli
jsme rodný dům i kostel Nejsvětější Trojice,
kde je hrobka Shakespeara.

Pak jsme autobusem pokračovali k hradu
Warwick, který patří k nejkrásnějším hradům v Anglii. Konec dne patřil prohlídce
Oxfordu, městu univerzit a koleji. Zajímavé
pro mě bylo vidět kolej, kde se natáčel film
Harry Potter.
Třetí den naše prohlídka začala v lázeňském městečku Bath, pokračovala v kruhovém chrámovém areálu Stonehenge a končila ve městě Salisbury, kde jsme navštívili
slavnou gotickou katedrálu s nejvyšší věží
v celé Anglii.
A najednou byl poslední den, který jsme
měli strávit v Anglii. Nejdřív jsme navštívili letní sídlo britských panovníků – zámek
s parkem ve Windsoru. Viděli jsme také

Novinky z kralupské SOŠ a SOU
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech n.Vlt. vyučuje žáky
v 6 oborech středního vzdělání. SOŠ nabízí obory s maturitní zkouškou aplikovaná
chemie se zaměřením na výpočetní techniku a elektronické počítačové systémy.

V

SOU se žáci připravují ve dvou maturitních oborech (mechanik elektronik
a chemik operátor se zaměřením na farmaceutickou výrobu) a ve dvou oborech
s výučním listem (mechanik elektronických
zařízení a zámečník). V současné době připravujeme vlastní školní vzdělávací programy.

Ve spolupráci s chemickými podniky Synthos, a.s. a Spolana, a.s. se zaměřujeme
i na celoživotní vzdělávání jejich dospělých zaměstnanců pořádáním ročních certifikačních kurzů. Od 1.9.2008 otevíráme
třídu nástavbového dálkového studia k získání maturitního vysvědčení pro absolventy
učebních chemických oborů – provozní che-

výměnu stráží na zámku. Z Windsoru jsme
jeli do Londýna a čekala nás prohlídka
ostatních památek - Westminster Abbey,
kde se konají korunovace, Big Benu s parlamentem, Trafalgarské náměstí se sochou
Nelsona, Národní galerie, Buckinghamský
palác, muzeum voskových figurín Madame
Tussauds. Po cestě jsme viděli dům, kde
bydlel Sherlock Holmes. Z muzea jsme
se metrem dopravili na Picadilly a prohlédli si náměstí Leicester Square a Čínskou čtvrť.
Na závěr bych chtěl říct, že zájezd se mi
moc líbil a díky ochotě a pomoci pana Klika, jsme s maminkou a ostatními všechno
dobře zvládli.

Marek Antol
mie se zaměřením na chemicko-technologické procesy. Studium je tříleté a bezplatné.
Zájemci se mohou hlásit na ředitelství školy,
kde dostanou přihlášku. Veškeré informace
získáte na telefonu sekretariátu SOŠ a SOU
315 723 415 nebo u ředitele školy Mgr. Černého (tel. 315 727 221).
Každoročně se naši chemici poměrně
úspěšně účastní krajského kola chemické
olympiády. Letos v kategorii B zabodovali žáci 3. ročníku oboru chemik operátor.
V obrovské konkurenci žáků gymnázií se
umístili na velmi pěkném 9. místě (Dušan
Stárek) a 16. místě (Tomáš Grepl). V kategorii C se v dubnu pokusil žák 2. ročníku stejného oboru Josef Tuháček opakovat podobné umístění. V souboji s gymnazisty skončil
na pěkném 17. místě z 28 soutěžících.
V letošním školním roce čekala žáky
3. ročníků oborů s výučním listem mechanik elektronických zařízení a zámečník nová podoba závěrečné zkoušky. Naše škola je
zařazena do pilotního projektu jednotného
zadání ZZ v celé ČR. Cílem tohoto projektu
je srovnatelnost zkoušek a lepší úroveň absolventů. Projekt zahrnuje 41 oborů a přes
200 škol v celé republice. Sledujte aktuality
a fotogalerii na webových stránkách SOŠ
a SOU (www.home.karneval.cz/00003090).
Mgr.J.Mazourková, Mgr.A.Kováčiková,
Ing.L.Janďourková
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DVOŘÁKOVO GYMNÁZIUM A SOŠE

Výměnný studijní program 2008

aneb s eTwinningem po památkách Unesco
Poslední květnový týden strávila
13-členná skupina studentů ze tříd
4.G a 2.A Dvořákova gymnázia a SOŠE
z Kralup na zahraničním kulturněhistorickém výjezdu zaměřeném na
poznávání památek zapsaných na
Seznam Unesca.

Sur le Pont dAvignon

C

elý rok jsme pracovali na projektu
eTwinningu (partnertsví škol), který byl
nazván Francouzsko-české památky Unesca
a na závěr jsme byli pozváni partnerskou
školou do Marseille. Díky tomuto projektu, za který jsme obdrželi cenu Národního
střediska eTwinningu – Quality Label, jsme
získali finanční prostředky od Města Kra-

Úspěch v soutěži
Středoškoláci a Evropa

Studenti eTwinningu z Dvořákova gymnázia a SOŠE se zúčastnili soutěže organizované společně Středočeským krajem a Maison de Bourgogne. Tato soutěž
byla určena pro 1. a 2. ročníky středních
škol. V konkurenci 60 škol jsme získali
pěkné 2. místo.
V rámci soutěže jsme museli odpovědět na 20 otázek týkajících se EU, Burgundska, Porýní a Opolského vojvodství.
Všechny otázky jsme zodpověděli správně, takže následovaly dvě doplňující tipovací otázky.
V zasedací místnosti Středočeského
kraje nám byly předány ceny – dárkové
předměty, trička a propagační materiály.
Studenti 2. A

lupy n. Vlt. a také od Středočeského kraje,
kterým touto cestou velmi děkujeme, jinak
bychom cestu nemohli podniknout.
Během naší cesty jsme navštívili Bern
(město fontán), Avignon (proslulý avignonský most a Papežský palác), Arles (římské
památky), Marseille (katedrála, Starý přístav, ostrov If) a Colmar (příjemné alsaské městěčko). V Marseille jsme se setkali
s francouzskými studenty, navštívili jsme
hodiny francouzštiny, matematiky, dějepisu a ekonomie na marseillském gymnáziu
Lycée Montgrand a společně se vydali lodí
na ostrov If.
Celý výjezd můžeme s čistým svědomím
označit za velice povedený, a to i díky to-

mu, že meteorologům nevyšla pesimistická
předpověď počasí, a také díky tomu, že se
naše dvě paní profesorky postaraly o pestrý
a zajímavý program.
Děkujeme touto cestou Středočeskému
kraji, Městu Kralupy nad Vltavou a Francouzské Ambasádě, kteří nám poskytli finanční prostředky na náš projekt, díky kterému jsme se zdokonalili ve francouzštině,
získali nové přátele a poznali spoustu zajímavých památek.
Naši reportéři ze 4. G natáčeli vše zajímavé z tohoto výjezdu, takže se můžete
těšit na dokument, který bude uveden na
Kralupském vysílání v rámci Studentského
okénka.
Studenti třídy 4. G a 2. A

Základní kynologická organizace 294 –Střelnice se stěhuje
ZKO 294 všem příznivcům kynologie, kteří v letech 2005 až
2007 navštěvovali námi pořádané akce na cvičišti na Strachově:
• Kurzy základní poslušnosti
• Kralupská ťápota
• Memoriál Karla Grünwalda
• Voříškiáda

oznamuje,
že s platností od září 2008 působí na novém cvičišti ve Zlosyni /bývalé fotbalové hřiště/.
Potěšující zprávou je, že ve všech těchto tradičních akcích budeme nadále pokračovat.
První hodina kurzů základní poslušnosti se bude konat v sobotu 6. 9. 2008 od 9 hodin.
Srdečně zveme všechny zájemce na tuto první, seznamovací a nezávaznou hodinu.
Přihlášky ke stažení a další informace naleznete na www.zkokralupy.estranky.cz
Případné dotazy Vám zodpoví p. Michal Řepa (732 771 194)
nebo sl. Andrea Křivánková (602 350 989).

ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉ GALERIE
V KRALUPECH – LOBČI
PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ 228
NAPROTI KŘIŽOVATCE NA HOSTIBEJK
PRODEJNÍ EXPOZICE:

ČESKÁ GRAFIKA-RŮZNÍ AUTOŘI:
SUCHÁNEK, HAŠKOVÁ,
SUKDOLÁK,SALAJKA, KAVAN,
ČÁPOVÁ, JANÍČKOVÁ, VYCHODILOVÁ…
DÁLE NABÍZÍME: PRAVIDELNÉ VÝSTAVY, KOMORNÍ KONCERTY,NEKUŘÁCKÝ
PROSTOR, VENKOVNÍ TERASU, BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP,KÁVU ILLY
OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ15:00–18:00, SO-NE 15:00–20:00
TEL.: 315 721 877 GSM: 724 250 190 www.galerievk37.cz
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Roztančená Vltava
Tradiční, v pořadí již 11. taneční koncert
uspořádalo Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové ve spolupráci s KaSS Kralupy nad Vltavou sobotní odpoledne 14. 6.
Na představení zazněly lidové písničky
v tanečním podání těch nejmenších, přes
africké rytmy, filmové písně až po klasiku
v představení mladších dívek skupiny B,
starších dívek skupiny C a hostů. Mezi nimi se představili studenti 1. Soukromé taneční konzervatoře v Praze a jako zvláštní
host Lenka Glässnerová a kytarista Marian
Hoyer ze skupiny Grupo de Peňa, kteří se
věnují výuce a předvádění flamenca.
Představení mělo skvělou atmosféru, báječného ducha i něco navíc. A věřte, že ten
kdo tam nebyl, by se příští rok měl určitě
dostavit. Bude to totiž speciálně slavnostní
koncert k 10. výročí existence této vynikajíZBr.
cí taneční školičky.

Kulturní a společenské středisko
a Vinný sklep Na Františku zvou
všechny příznivce dobrého moku na

KRALUPSKÉ
VINOBRANÍ
v sobotu 30. srpna 2008 od 15.00
na zahradě KD Vltava
Příjemné prostředí zahrady, dobré víno
a hudba k tanci i poslechu zprostředkovaná skupinou Trosečníci jistě umocní
Vaše zážitky a uspokojí nejen chuťové buňky !

Prázdninová
provozní dobA v KaSS:
pondělí - čtvrtek
pátek

Pražská muzejní noc v Českém muzeu hudby – krásná akce, na které zahrál
nejen Komorní orchestr Dvořákova kraje, ale bylo zde plno i jiných koncertů,
zajímavých hudebních nástrojů a hlavně neuvěřitelně uvolněné atmosféry.

C

elkem se tu
sešlo na 1000
lidí, kteří si v průběhu noci mohli
prohlédnout sbírky hudebních nástrojů nebo se nechat unášet tóny
několika koncertů,
které se pořádaly
v přízemí muzea.
Součástí programu této akce, která se konala v noci
14. června, byl i koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje z Kralup n. Vltavou
s dirigentem Václavem Mazáčkem. Orchestr
byl k účasti přizván díky svému italskému
příteli a hráči na violoncello panu Emanuelu Gadaletovi, který pracuje v Českém muzeu hudby jako správce sbírek. Na „muzejní
noci“ přednesl Komorní orchestr Dvořákova
kraje s velkým úspěchem několik skladeb
Astora Piazzolly, v nichž se jako sólisté
představili Ladislav Horák (akordeon), Viktor Mazáček (housle) a Veronika Sedláčková (flétna). Na koncertě nebylo hrobové
ticho jako v koncertním sále, naopak celým
prostorem se nesl zdravý šum návštěvníků
muzea. Vášeň a rytmus argentinského tanga však brzy přilákaly posluchače i k ochozům ve vyšších patrech. Ovace publika byly
bouřlivé, atmosféra neopakovatelná. Skladby Astora Piazzolly si budete moci poslech-

nout na novém
CD, které KODK
natočil v květnu
tohoto roku na
HAMU v Praze
a které vyjde v nejbližších dnech.
Již třetím rokem pokračuje
spolupráce KODK
s burgundským
hudebním festivalem v Puisaye-Forterre. Součástí této spolupráce byl i koncert v kralupském kostele
v neděli 15. června, který podpořil grantem hejtman Středočeského kraje pan Petr
Bendl. Na tomto koncertě se kralupskému
publiku představil sólista z Burgundska, barytonista Guillaume Palissy, který s Komorním orchestrem Dvořákova kraje přednesl
pět Biblických písní Antonína Dvořáka. Na
koncertě mimo jiné zazněl Bachův koncert
d-moll pro dvoje housle v podání Viktora
Mazáčka a Ivo Horňáka. S těmito a dalšími
skladbami se Komorní orchestr Dvořákova
kraje představí v srpnu ve Francii na dalším ročníku již výše zmíněného hudebního
festivalu. Škoda jen, že se kralupské publikum nesešlo v dostatečně velkém počtu,
aby mohlo plně ocenit výjimečný výkon
francouzského barytonisty...

Mgr. Hana Nohýnková
členka KODK

MĚSTSKÉ MUZEUM
Plán kulturních akcí
na měsíce

7.00 – 15.30

červenec a srpen

pro veřejnost zavřeno

Od 4. srpna budou v předprodeji
vstupenky na koncert

EVY A VAŠKA,
který se uskuteční v úterý
30. září od 18.00 hod.
Vstupné: 190,- Kč
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Komorní orchestr Dvořákova kraje
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do 17.8. trvá výstava
Pavel Rychtařík –
Kreslený humor (viz. obr.)

Upozorňujeme návštěvníky,
že ve státní svátky
dne 5.7. a 6.7.
je muzeum uzavřeno

KZ

Kino
Kino Vltava Kralupy – ČERVENEC - SRPEN 2008
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,
www.kass.kralupy.cz
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101

Sex ve městě
1. – 3. 7., út-čt

Letopisy Narnie: Princ Kaspian
20.00 hod.

Sex and the City, USA, 144 min., 12, T, 80,- Kč
Film je pokračováním seriálových příběhů čtyř hlavních postav – Carrie, Samathy,
Charlotte a Mirandy. Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice si užívájí peněz, sexu a života
a hodně o tom mluví...

Suprhrdina
4. – 6. 7., pá-ne

20.00 hod.

Superhero!, USA, 85 min., 12, T, 80,-Kč
Rick Riker je školní outsider. Jednou ho však
kousne geneticky upravená vážka a Rick získá nadlidské schopnosti. Parodie na filmy o
superhrdinech, od Batmana až po Fantastickou čtyřku, vás dostane!

Je spousta dveří, ale pouze jedny vedou do
Narnie. Sourozenci Pevensieovi se opět dají
do zachraňování tohoto kouzelného světa.
Od prvního dílu v Narnii uběhlo 1300 let
a opět ji sužuje zlo. Jediný kdo zemi může
zachránit je princ Kaspian.

!

21. 7. – 17. 8.
pondělí-neděle

KINO NEHRAJE

18. – 20. 8., po-st
20.00 hod.

Le scaphandre et le papillon, Fr./USA,
120 min., 15, T, 70,-Kč
Po mozkové příhodě zůstal zcela ochrnutý,
fungoval mu pouze mozek a pohyb levého
očního víčka. Za pomoci terapeutky doslova
„vymrkal“ dva tisíce slov - svůj příběh.

Indiana Jones a Království
křišťálové lebky
8. – 9.7., út-st
20.00 hod.
Indiana Jones and The Kingdom of the Crystal
Skull, USA, 123 min., ŠÚP, 12, T, 90,-Kč
Indiana Jones je zpět a lepší než kdykoliv
předtím! Již čtvrté pokračování nejslavnějšího filmového archeologa se odehrává v době
rodící se studené války, kdy Indy pátrá po
mocném artefaktu zvaném Křišťálová lebka.

František je děvkař
10. – 16., čt-st

20.00 hod.

The Chronicles of Narnia: Prince
Caspian,USA/VB, 147 min., ŠÚP, D, 80,-Kč

!

Dostaňte agenta Smarta

Skafandr a motýl
7. 7., po

17. – 20. 7., čt-ne

20.00 hod.

ČR, 95 min., 12, 80,-Kč
S nadsázkou a jemným humorem natočená
hořká komedie o nenapravitelném sukničkáři, jemuž se (vlastní vinou) rozpadne celý
život a on musí usilovat o to, aby z jeho
zbytků zachránil to nejpodstatnější.

20.00 hod.

Akční komedie podle parodického špiónského seriálu o praštěném smolařském agentovi,
který se snaží překazit světovládné plány zločineckého syndikátu.

Bathory
20.00 hod.

ČR, 140 min., ŠÚP, 12, 80,-Kč
Historický velkofilm Juraje Jakubiska o čachtické paní. Výpravný snímek plný velkolepých
bitev i osobních dramat, jehož středobodem
je život Alžběty Báthory, „Krvavé hraběnky“,
jejíž skutky se dostaly až do Guinnessovy
knihy rekordů.

Wanted
25. – 26. 8., po-út

27. – 28. 8., st-čt

20.00 hod.

USA, 110 min., 15, T, 80,-Kč
Neskutečně katastrofická romantická komedie o tom, jak se rozchodem zhroucený hlavní hrdina jede odreagovat na Havaj, avšak
do stejného hotelu zamíří i jeho bývalka
s novým přítelem.

Kung Fu Panda
29. – 31. 8., pá-ne

17.30 hod.

USA, 92 min., ŠÚP, D, 80,-Kč
Animovaná komedie o Poovi, nejlínější pandě na světě, kterou proroctví určí za „vyvoleného“, a Po se tudíž začne školit v kung-fu,
aby mohl vzdorovat nepřátelům.

Temný rytíř

Get Smart, USA, 110 min., 12, T, 80,-Kč

21. – 24. 8., čt-ne

Kopačky

29. – 31. 8., pá-ne

20.00 hod.

The Dark Knight, USA, 140 min., ŠÚP, 12, T,
80,-Kč
Druhý díl neuvěřitelně kvalitního a úspěšného komiksu Batman začíná, ve kterém se
hlavnímu hrdinovi a jeho spojencům postaví
legendární padouch Joker se svým vražedným smyslem pro humor.

Kurz negativního myšlení
1. 9., po

20.00 hod.

Kursten a tenke negativt, Nor., 79 min., 12,
T, 60,-Kč
Přijďte se podívat, jak se bojuje proti nevítané invazi pozitivní energie pomocí alkoholu,
marihuany a brutální upřímnosti!

Kuličky
20.00 hod.

2. – 4. 9., út-čt

20.00 hod.

USA, 109 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč

ČR, 75 min., 70,-Kč

Filmová adaptace nehrdinského a nemorálního komiksu, jehož hrdina, nenápadný
úředníček, dostane nabídku, jež posune jeho
život zcela novým směrem – stane se z něj
nájemný vrah.

Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči,
o slzách, o schopnosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít
empatie……

Vysvětlivky:
15.............. mládeži do 15 let nepřístupno
12.............. mládeži do 12 let nepřístupno

T................ české titulky
D................ dabing
ŠÚP........... širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2008: X-Files: Chci uvěřit, Neuvěřitelný Hulk, Projekt 100, Mumie: Hrob Dračího císaře,
Umění plakat, Hancock, Bathory, Mamma Mia!, Wall-I, Zapomenutý ostrov…..

21

KZ

Dům dětí a mládeže
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE v Kralupech n/Vlt., Smetanova 168, tel.: 315 722 430
Zájmové útvary pro školní rok 2008/2009
(údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny)

ZÚ

Věková skupina

Jméno vedoucího

Čas schůzky

Cena za šk. rok

Místo

Šikulka................................................... 4-5 let...................................J. Merfaitová............................................po. 13.15 - 14.00...................................................................... 900,-.................................................................................DDM
Šikovné ručičky .................................... 6-7 let...................................J. Merfaitová............................................po. 14.15 - 15.15.................................................................... 1.600,-.................................................................................DDM
Výtvarně-keramické hrátky................ 8-9 let...................................J. Merfaitová............................................út. 14.00 - 15.00.................................................................... 1.600,-.................................................................................DDM
Výtvarně- keramický........................... 6-8 let................................... G. Junášková...........................................po. 14.00 - 15.00................................................................... 1.600,-.................................................................................DDM
Ateliér..................................................... 8-16 let.................................. G. Junášková...........................................po. 15.30 - 17.00................................................................... 1.900,-.................................................................................DDM
Výtvarně-řemeslný I. .......................... 4-6 let ..................................M. Pechačová .........................................čt. 15.00 - 16.00 ................................................................... 1.600,- ................................................................................DDM
Výtvarně-řemeslný II. ......................... 8-15 let . ...............................M. Pechačová .........................................čt. 16.00 -17.30 . ................................................................... 1.900,- ................................................................................DDM
Střípek I. – začátečníci ........................ 5-8 let...................................G. Junášková . .........................................út. 15.00 - 16.00 . ................................................................ 2.000,- ................................................................................DDM
Střípek II. – mírně pokročilí................. 5-8 let ..................................G. Junášková............................................út. 16.00 - 17.00 .................................................................. 2.000,- ................................................................................DDM
Střípek III.. – pokročilí.......................... 5-8 let...................................G. Junášková............................................st. 14.00 - 15.30................................................................... 2.200,-.................................................................................DDM
Střípek IV.- pokročilí............................. 9-12 let..................................G. Junášková............................................st. 16.00 - 17.30..................................................................... 2.400,-.................................................................................DDM
Keramika I............................................. 10-15 let...............................Z. Davidová..............................................po. 15.15 - 16.45.................................................................... 2.700,-.................................................................................DDM
Keramika II............................................ 9-12 let..................................Z. Davidová..............................................po. 16.45 - 17.45.................................................................... 2.400,- ................................................................................DDM
Keramika III........................................... 10-15 let . .............................Z. Davidová .............................................čt. 15.00 - 16.30.................................................................... 2.700,-.................................................................................DDM
Krůček.................................................... 3-4 roky................................M. Pupíková . .......................................... po. 14.15 - 15.00...................................................................... 800,-.................................................................................DDM-sálek
Klokánek -rytmika............................... 5-6 let...................................M. Pupíková............................................st. 14.30 - 15.30....................................................................... 800,-.................................................................................DDM-sálek
Taneční průprava mini A...................... 3-6 let...................................V. Nováková ............................................út. 14.30 - 15.30.................................................................... 1.200,-.................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční průprava mini B ..................... 3-6 let ..................................V. Nováková ............................................út. 15.30 - 16.30 ................................................................... 1.200,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční průprava C .............................. 6-9 let ..................................V. Nováková ............................................čt. 15.30 - 16.30 ................................................................... 1.200,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční skupina D ................................ 6-9 let ..................................V. Nováková ............................................čt. 16.30 - 17.30 . .................................................................. 1.200,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Taneční skupina Naděje....................... 8-11 let..................................V. Nováková.............................................út. 17.00 - 18.00 ................................................................... 1.700,-.................................................................................DDM - sálek
				
čt. 17.30 - 19.00 ..................................................................................................................................................................tělocvična V Zátiší
Počítače s internetem ......................... ZŠ..........................................M. Blažková, D. Škorvaga.......................po. 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...................................Mgr. B. Vrzáčková...................................po. 14.00 - 14.45 .................................................................. 1.100,-.................................................................................DDM
Angličtina II.-mírně pokročílí ............. 13-15let................................P.M. Votavová .........................................po. 16.00 - 16.45 .................................................................. 1.100,-.................................................................................DDM
Mladý zahradník .................................. ZŠ . ........................................M.Kovandová .........................................st. 15.30 - 17.00........................................................................ 800,-.................................................................................DDM
Šachy- začátečníci ............................... od 6 let .................................Ing. F. Seiner ...........................................út. 16.00 - 17.00 ...................................................................... 800,-.................................................................................DDM
Šachy-pokročilí .................................... od 6 let .................................M. Hejzlar ................................................st. 16.00 - 17.30 . .................................................................. 1.000,- ................................................................................DDM
Dramatický kroužek ............................ od 6 let .................................Mgr. B. Vrzáčková ..................................po. 15.30 - 17.00 ..................................................................... 800,- ................................................................................DDM
Aikido, sebeobrana.............................. od 8 let .................................Z. Balliš ....................................................út. čt.16.30 - 17.30................................................................... 900,- ................................................................................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
Dětský aerobic ..................................... 7-10 let.................................. K. Beránková . ........................................po. 17.00 - 18.00...................................................................... 700,-.................................................................................DDM - sálek
Stolní tenis ............................................ ZŠ.......................................... M. Novák................................................. po. 17.00 - 18.00..................................................................... 800,-.................................................................................tělocvična V Zátiší
Kulečník I............................................... od 10 let................................ Ing. M. Antol ..........................................čt. 17.00 - 18.00....................................................................... 700,-.................................................................................DDM
Kulečník II. ............................................ od 10 let ...............................M.Chládek . .............................................čt. 18.00 - 19.00 .......................................................................700,- ................................................................................DDM
Žongléři . ............................................... od 12 let ...............................M. Topinka, J.Jindřich ............................po. 18.00 - 19.00...................................................................... 800,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
				
čt. 19.00 - 20.00
Orientální tance I.................................. 7-11 let.................................M.Pupíková ............................................po. 15.30 - 16.30 .................................................................... 800,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Orientální tance II................................. 7-11 let.................................M.Pupíková ............................................po. 16.30 - 17.30 ..................................................................... 800,- ................................................................................tělocvična V Zátiší
Hip-hop a street dance ....................... 9-18 let . ...............................P.Krbec ....................................................út. 16.00 - 17.00 ...................................................................... 700,- ................................................................................DDM-sálek
			
čt. 16.00 - 17.00
Kick box I................................................ od 15 let................................L. Šuda......................................................po. čt. 17.00 - 18.30.............................................................. 1.600,-.................................................................................tělocvična V Zátiší
Kick box II............................................... dospělí..................................L. Šuda......................................................po. čt. 19.00 - 20.30............................................................. 2.000,-.................................................................................tělocvična V Zátiší
Relaxační cvičení . ................................ od 12 let................................S. Nováková ............................................po. 19.00 - 20.00 ............................................................perm.200,-/10 hod. nebo 30,-/hod.
Kick box aerobic ................................... dospělí .................................D. Štika ....................................................čt. 20.00 - 21.00 .......................................................................500,-/rok nebo perm. 200,-/10 hod. nebo30,-/hod.
Anglický jazyk-začátečníci................... dospělí .................................P. M. Votavová ........................................po. 16.45 - 17.30 . ................................................................. 1.800,- ................................................................................DDM
Anglický jazyk-pokročilí . .................... dospělí .................................Mgr. M. Tesařová . ..................................po. 18.00 - 18.45 ..................................................................1.800,-.................................................................................DDM
KLUBY
Klub Sluníčko......................................... od 1 měsíce do 6 let.............J. Merfaitová............................................po. - pá. 9.00 - 12.00.................................................................. 30,-.................................................................................DDM
				
po. - 14.00 -15.00,
				
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 - 11.00 ....................................................................... 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........................................................................ 30,-/hod.........................................................................DDM
				
út., čt. 14.00 - 18.00 st., pá. 14.00 - 16.00
Internet...................................................................................................................................................................po. 14.00 - 14.30................................................................................ ................................................................................DDM
				
út., čt. 14.00 - 18.00 st.,
				
pá. 14.00 - 16.00 70,-/hod.
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
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TJ Sokol

TJ Sokol Kralupy informuje

Srdečné díky Sokolu

FOTO: p. VOJTĚCHOVSKÝ

V roce 2007 bylo zaregistrováno 276 členů, z toho je 178 dětí a mládeže do 18 let.
Z tohoto čísla je vidět, že počet členů lehce narůstá. Sokol cvičí ve 21 oddílech
(skupinách) podle odbornosti a věku. Přesný výčet jednotlivých cvičení byl
uveřejněn v dubnovém čísle Zpravodaje, proto jej zde neuvádíme.

Krtečkovy závody
a závody všestrannosti

A

KCE školního roku 2007/2008
Již podruhé jsme se účastnili městské
akce ve spolupráci s KaSS Vltava na obnovení tradic Masopustu. Nádherné masky, rázná kapela, zastavení před městským
úřadem a před seniorskými penziony – sólové tanečky a neuvěřitelné dobroty od babiček – to vše provázelo masopustní veselí
celým městem až do společenského sálu.
Tradiční Šibřinky z „První republiky“ měly
mimořádný úspěch u všech, kteří se přišli
pobavit v únoru 2007. Letos byly vystřídány velmi přitažlivým tématem „60. léta
s hippies“. Vyprodáno bylo již měsíc předem!
Turistické akce mají oblibu i v Sokole.
Mladší žákyně s M. Pokornou se účastnily výstupu na rozhlednu Větruši. Nenechali jsme si ujít ani známý pochod „Do
Okoře bez oře“ či Máslovické posvícení.
Akce pro děti proběhly stejně jako v předchozích letech úspěšně i letos. Za některé
z nich jmenujme závody pro děti („Krtečkovy závody“, „Závody všestrannosti“…), dále
Čarodějnický pochod aj.

Letošní květen a červen nabízel příznivcům Sokola a sportu mimořádné akce. v sobotu 24. 5. se konal v Brandýse nad Labem
– Sokolský den, kde také ve slavnostním
programu vystoupili ženy s kužely. Velký
svátek proběhl v neděli 22. 6. v Liberci, kdy
byl připraven Slet pod Ještědem. Měli jste
možnost vidět skladby od nejmladších složek až po Věrnou gardu. Kralupský Sokol
byl zastoupen ve skladbách: mladší žactvo,
mladší žákyně a ženy – cvičení s kužely.
V jednotě se pravidelně scházejí i mužské složky – kopaná, košíková, florbal,
ping-pong. Cyklistické výpravy začínají mít velkou oblibu hlavně o prázdninách, nejen u mužů ale i u seniorek, které absolvovaly již řadu různých výletů.
Výčet akcí a činností kralupského Sokola
není zdaleka vyčerpávající.
Přijďte se podívat a zacvičit si. Těší se na
Vás 30 cvičitelů i cvičitelek, kteří si neustále doplňují své odborné sportovní kvalifikace na seminářích a doškolovacích kursech.
Svědčí o tom i novinky v Sokole – jako jedna z prvních jednot máme už 3 skupiny oddíly břišních tanečnic, stoupá obliba vodního aerobiku a začínáme cvičit s moderním
náčiním pro každý věk s FLEXI-BAREM.
Všem příznivcům sportu přejeme vydařené
léto a po prázdninách NA SHLEDANOU
V NAŠÍ OPRAVENÉ SOKOLOVNĚ.

KZ

pod vedením Katky Procházkové
a Ivety Bendíkové, které zajistily skvělý zájezd se cvičením do chorvatského
městečka UMAG v posledním květnovém týdnu.
Cvičilo se 4krát denně dobrovolně a
na programu byla joga na břehu moře, cvičení s flexibary na svěží zelené
trávě, odpoledne pak vodní aerobik
v nádherném hotelovém bazénu
a v podvečer následovaly břišní tance.
Nechyběly bohaté snídaně a výborné večeře formou švédských stolů
a také pěkné ubytování v depentanci
PARK hotelu Umag.
Zájezdu se zúčastnilo asi 50 pohybu chtivých účastníků od nejmladších
až po nejstarší. Poděkování patří stále
výkonné Ivaně Hurdíkové, která skvěle
vedla zdravotní cvičení, Marušce Hoffmannové za hodiny jógy a pochopitelně Katce i Ivetě za vydatné a zajímavé
cvičení s flexibary. Vodní aerobik probíhal pod vedením Alenky Michalcové
a všechny zájemce protáhla při břišních tancích Pavla Javůrková.
Celý zájezd byl naplněn skvělou atmosférou, pohybem, vstřícností, sluníčkem, plaváním a bezva partou.
POJEĎTE PŘÍŠTĚ S NÁMI a NEBUDETE LITOVAT.
Za všechny spokojené účastnice
Blanka Němcová

vzdělavatel Iveta Bendíková
TJ Sokol Kralupy
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Inzerce
Rakouská společnost Salesianer Miettex ČR  spol. s r.o.
zabývající se servisním pronájmem textilií,

hledá pracovníka na celý pracovní úvazek
na místo

řidič/skladník
Požadujeme:
řidičský průkaz skupiny C. Dále pak spolehlivost,
iniciativu, pečlivost a schopnost samostatně
zpracovávat zadané úkoly.
Nabízíme:
zaškolení, odpovídající platové ohodnocení, příspěvek
na stravné, firemní pracovní oblečení, příspěvek na
dětské rekreace a dětské tábory, věrnostní bonusy
a další výhody.
Sídlo společnosti je v prostorách průmyslové prádelny
NES s.r.o. (Lobeček 1161, Kralupy nad Vltavou).

Informace: 315 724 221

U Přístavu 811, 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
IČO: 27616347, DIČ: CZ27616347
Dopravní společnost se sídlem v Brandýse n. L. – Staré Boleslavi
přijme

řidiče autobusů (i brigádníky)
Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny D
• flexibilitu, bezúhonnost, způsobilost
• slušné vystupování vůči zákazníkům

!!! Novinka !!!
• náborový příspěvek ve výši 10.000,-Kč
• půjčka na rozšíření  řidičského průkazu skupiny D
• úhrada dopravně-psychologického vyšetření podle zákona 411/2005 Sb.
• zdarma vitamínové prostředky
Nabízíme:
• výhodu stálého zaměstnání
• průměrný měsíční plat dle odpracovaných hodin 18. 000 – 20. 000,- Kč
• diety ve výši 165 -, Kč za odpracovaný den
• ubytování zajištěno – platba 500 – 700,- Kč měsíčně
• zaměstnanecké jízdné i pro rodinné příslušníky
• ústroj
• pravidelná školení  
Informace:
na tel. +420 326 911 954 – p. Trochta, +420 315 671 659 – p. Jakoubek, nebo na
adrese: ČSAD Střední Čechy, a. s., U Přístavu 811,
250 01 Brandýs n. L. – Stará Boleslav
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High Performance
Aircraft International.,s.r.o.
Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: +420 315 724 548, fax: +420 315 742 292
e-mail: hpai@mbox.cz

Firma vyrábějící letadla přijme
vyučené letecké klempíře s praxí
v oboru a 1 svářeče na TIG přístroji
s příslušnými zkouškami. Požadujeme cit pro letecký materiál.
Nástup možný ihned, bližší informace podá slečna Volšičková
na uvedeném telefonu, životopis možno zasílat na uvedenou
e-mailovou adresu.

Sport

KZ

Minice v obležení hasičů
V sobotu 14. června se v Minicích konal
již 7. ročník tradiční hasičské soutěže
nazvané O pohár starosty města
Kralupy n/Vltavou.

Z

ápolilo se v klasické disciplíně Požární
útok, kategorie muži, která patří mezi
nejoblíbenější hasičské dovednosti. I přes
náročný program v kalendáři soutěží okresu
Mělník přijela do Minic družstva dobrovolných hasičů z Chlumína, Dřínova a Želíz,
aby poměřily své síly s domácím družstvem.
Na trati dlouhé 70m se nejlépe dařilo družstvu Želíz, které zvítězilo v rekordním čase
27,75 vteřiny. Domácímu družstvu se také nevedlo špatně, po prvním pokusu bylo
na druhém místě, bohužel ve druhém kole

Mladší žákyně VYHRÁLY
Krajský přebor
Mladší žákyně pod vedením pana Kysely a paní Kubištové vyhrály krajský
přebor a získaly titul přeborníků.
Na konci května sehrály mladší žákyně poslední mistrovská utkání v této
sezóně. Za soupeře jim byla družstva
Zruče a Benešova. V obou rozhodujících setech přišlo nejdřív malé zaváhání v první části utkání, ale v dalších setech si děvčata vítězství již nenechala
vzít. Oba zápasy tak skončily v poměru
1:3, za což získaly děvčata gratulaci,
medaile a pohár od předsedy komise
krajského volejbalového svazu.
Starší žákyně tuto sezóny také zabodovaly a to když skončily na šestém
místě z celkem 19-ti družstev v kraji.
Nejmladší děvčata hrála v letošní sezóně Pohár krajů, který se hraje ve 3
hráčkách na zmenšeném hřišti. V této soutěži vybojovaly kralupské dívky
pěkné 6. a 15. místo z celkového počtu 29 družstev.
Trenéři věří, že se děvčatům povede
i v další sezóně a obhájí nejen přebornictví kraje, ale starší děvčata vybojují
i postup na přebor republiky.
Chtěli bychom upozornit, že v našem
oddíle volejbalu začíná fungovat další přípravka dívek – pro děvčata ročník 1998 a mladší. Tréninky mají na
Sokolišti u nemocnice každé pondělí
a středu od 16 hodin. Kdo má zájem,
přijďte se přihlásit. 
JK

se před Minické hasiče těsně probojovalo
družstvo z Chlumína.
Musíme dodat, že družstvo Želíz zvítězilo
v soutěži již potřetí za sebou a získalo tak
putovní pohár natrvalo.
Závěrem bych chtěl poděkovat MěÚ
v Kralupech n Vlt. a místostarostce paní Šárce Drobné za podporu a věnované ceny.
Celkové výsledky soutěže:
1.
2.
3.
4.
5.

SDH

výsledný čas

Želízy
Chlumín "A"
Minice
Chlumín "B"
Dřínov

27,75 s
37,25 s
38,06 s
46,62 s
52,88 s

Konec jednoho turnaje
V květnu se hrál poslední ročník turnaje
chemiků, pořádaný odboráři Moravských
chemických závodů Ostrava.

T

urnaj patřil k nejstarším v republice,
letos byl již 30 ročník. Kaučuk Kralupy se zúčastnil opět s 4členým družstvem.
Naše oslabené družstvo skončilo mezi posledními, pouze Ing. Seiner uhrál 4,5 bodů

z 9 a umístnil se na slušném 28. místě
z 54 hráčů. 30 let hry umožnilo seznámení
a navázání přátelství mezi šachisty – chemiky s celé republiky, Polska a Slovenska.
Poslední ročník svádí ke statistickým
hrátkám kolik se celkově vystřídalo lidí
a s jakým výsledkem. Tam se jeví naše
účast podstatně úspěšnější. Za 30 let se
v turnaji vystřídalo necelých 800 hráčů,
v počtu uhraných bodů je náš reprezentant
Ing. František Seiner na 14. místě se ziskem
89 bodů – zúčastnil se 19 ročníků. Družstvo
je pak na 6. místě z celkem 42, které během
té doby zkoušely své válečnické štěstí.
A na závěr dobrá zpráva: Je snaha získat
peníze na prodloužení turnaje. V případě
neúspěchu projevil zájem o převzetí tradice
jiný ostravský podnik.

Zaječice 2008
Pravděpodobně nejdelší tradici
z mládežnických turnajů má v Česku
přebor republiky 6ti členných družstev
starších žáků v rapid šachu.

L

etos se hrál již 46.ročník, podle vesničky
kde se hráli první turnaje stále zvaný
Zaječice, i když se již několik let hraje na
Seči v kempu junior.
Na tuto soutěž zatím nejsme dost natrénovaní (máme převážně mladší žáky), zato
jsme se letos zúčastnili doprovodné soutěže dvojic mladších žáku. V této soutěži
jsme v roce 2001 dokázali zvítězit (družstvo
Argam Alaverdyan a Telman Nersisyan),
letos jsme s velkým úspěchem nepočítali.

V soutěži 32 družstev s hráči narozenými
1999 a mladší se naši Tomáš Gruber a Aleš
Smolík drželi statečně. Oba uhráli 5 bodů
z 9 partií a skončili na 11.místě mezi republikovou elitou. Pro Tomáše to byl zároveň trénink na přebor republiky družstev
mladších žáků, který proběhne za 14 dní
v moravském Kyjově.
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Ohlédnutí

...a Slavnosti na řece

Oslava 50. výročí založení ženského basketbalu
Po pečlivých přípravách se konala u příležitosti Dnů Kralup v sobotu 7.6.2008
ve sportovní hale na Cukrovaru oslava 50. let založení ženského basketbalu
(1958-2008). Prezidentka klubu Radka Hniličková měla velké starosti pozvat
všechny hráčky, jejich jména čerpala z kronik družstev, původních soupisek
a samozřejmě ze svých pamětí.

N

akonec se podařilo pozvat 216
hráček, dostavilo se jich 127,
což považujeme za dobrou účast.
Dokonce přijela i bývalá hráčka až
z Kanárských ostrovů, z České republiky nejdále z Brna.
Sešly se tady basketbalistky všech
věkových kategorií (např. z jedné rodiny tu byla babička, dcera a vnučka), sešla
se tady také 3x dvojčata. Pozvání přijala též
bývalá hráčka Kralup a Československé reprezentace Milena Jindrová a také bývalá
reprezentantka a účastnice Olympijských
her v Barceloně 1992 Martina Moravcová
(Liptáková), která se aktivně věnuje trénování našich mladých basketbalistek. Dohromady se za celé odpoledne v hale vystřídalo přes 300 lidí (rodiče + děti +trenéři +
hráčky, sponzoři atd.).
Oslava byla zahájena ve 14 hodin slavnostní uvítací řečí prezidentkou klubu. Poté
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sehrály zápas mezi sebou naše nejmladší naděje, teprve sedmi a osmileté nejmladší minižákyně pod
vedením trenérek Evy Komárkové,
Jany Beránkové a Václavy Kocourkové, které oprávněně sklidily velký potlesk a obdiv za jejich basketbalové umění. Od 15 hodin si
změřily síly mezi sebou starší minižákyně
a to pod vedením Ing. Antonína Komárka,
Martiny Moravcové, Renáty Procházkové
a JUDr. Šlehoferové. Jelikož pozvání přijalo
i družební město Komárno, sehrál se poté exhibiční mezinárodní zápas smíšených družstev dvou gymnázií a to Dvořákovo víceleté
gymnázium Kralupy a Gymnázium Ĺ. Šuleka. V 16. hodin poděkovala prezidentka klubu spolu s místostarostkou Šárkou Drobnou
a předsedou sportovní komise Janem Špačkem Ing. Jaromírovi Čermákovi a slavnostně mu předali broušený basketbalový míč.

Pan Čermák byl zakladatelem ženského basketbalu v Kralupech a od roku 1958 se aktivně věnuje trénování ženských složek a je
také členem výboru basketbalového klubu.
Jeho družstva dosáhla velkých úspěchů (viz
článek historie kralupského basketbalu).
Po té následovalo společné hromadné focení hráček všech věkových generací a také
focení po generacích. A od 18 hodin následovala volná zábava až do nočních hodin.
Děkujeme Městu Kralupy za podporu našich sportovních činností.
Informace a fotogalerii basketbalového
klubu můžete nalézt na našich internetových stránkách:
www.bkkralupyjunior.estranky.cz
Radana Hniličková, BK Kralupy junior

Ohlédnutí za Dny Kralup
Závěr sezóny kralupských volejbalových juniorek

„Memoriál Simony Machanové“
Sezónu 2007/2008 zakončily kralupské juniorky na domácí půdě tradičním
mezinárodním „Memoriálem Simony Machanové“. Letošní 16. ročník pořádal
volejbalový oddíl v rámci Dnů Kralup na Sokolišti v sobotu 7. června.

J

iž podruhé jsme přivítali děvčata z partnerského Hennigsdorfu, pravidelným
účastníkem je i spřátelené Komárno. Pětici účastnic doplnila ještě Slavia Praha,
Benešov a samozřejmě Kralupy. Po slavnostním zahájení za přítomnosti paní Machanové i zástupců města začala na obou
kurtech první utkání. V příjemném počasí
(všichni vzpomínáme na loňské úmorné
vedro) pokračoval turnaj pěknými zápasy
až do odpoledních hodin, kdy se rozhodlo
o účastnících bojů o třetí místo a finalistech. Výsledky byly zamotané, horečně se
počítalo a nakonec do finále díky lepšímu
poměru bodů postoupilo ze druhého místa domácí družstvo na úkor Slavie Praha.
Dalším účastníkem boje o třetí příčku bylo Komárno. Slavia nezopakovala výkon
ze základní části, kdy porazila Komárno
2:0. Obětavě hrající hráčky Komárna vyhrály 2:0 a zaslouženě vybojovaly 3. mís-

to. Ve finále proti našim
juniorkám nastoupily dívky
z Benešova, které v základní části ztratily jediný set
– právě s Kralupami. V krásné atmosféře naše děvčata
vrátila benešovským prohru
a v dramatické koncovce tiebreaku (15:13) zvítězila 2:1
na sety. Uzavřela tak velice úspěšnou letošní sezónu.
Třetí místo v lize kadetek,
postup do ligy juniorek, první místo na turnaji v Komárně, vítězství v Kralupech –
není třeba víc dodávat.
Slavnostního zakončení se zúčastnila
místostarostka Šárka Drobná, která se ujala předávání cen. Velký dík patří všem,
kteří se podíleli na hladkém chodu turnaje
– údržbou kurtů počínaje, rozhodováním

Hostibejcké schody
Ve středu 4. června v rámci zahájení
Dnů Kralup uspořádal Klub českých
turistů a Asociace turistických oddílů
mládeže již 11. ročník „Běhu do
hostibejckých schodů“.

L

etošnímu ročníku nepřálo počasí, neboť pršelo a největší slejvák přišel okolo
15. hodiny. Přesto pořadatelé připravili vše
ke zdárnému průběhu závodu. Celý „kopec“
vyběhlo celkem 63 závodníků. Nejmladším
účastnicím byly 2 roky a nejvzdálenější účastník k nám zavítal dokonce až z Francie.
Při běhu na kopec v centru města Kralup
nad Vltavou čekalo na všechny 187 schodů,
takže se každý opravdu pořádně zadýchal.
Letos nepadl žádný rekord, neboť počasí

bylo proti a v některých místech to lehce
klouzalo, protože déšť přinesl na trať i trochu bahna.
Nejlepší běžecký výkon podal Vítek Procházka, který v kategorii mužů nad 20 let
zaběhl čas 1:13.
Většina se zúčastnila již po několikáté, ale
i letos se našlo hodně nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé.
Ještě stále vytrvávají 3 běžci, kteří se zúčastnili všech 11 ročníků a stejný počet má
účast na 10-ti ročnících.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na vrcholu
Hostibejku a poděkování patří městu Kralupy a sponzorům této akce.

Vítězové jednotlivých kategorií :
dívky do 9-ti let :
chlapci do 9-ti let :
dívky 10-13 let :
chlapci 10-13 let :
dívky 14-16 let :
kluci 14-16 let :
dívky 17-20 let :
kluci 17-20 let :
ženy :
muži :

Michaela Juříčková
Max Černý
Lucka Nová
Lukáš Batka
Aneta Matějková
Jan Špáda
Zuzana Kohlová
Michal Blecha
Iveta Matějková
Vítek Procházka

2:19
3:04
2:07
1:36
1:56
1:36
1:52
1:20
1:53
1:13

KZ

Konečné pořadí:
1. .................................................................Kralupy
2. .................................................................Benešov
3. .................................................................Komárno
4. .................................................................Slavia Praha
5. .................................................................Hennigsdorf

zápasů, ozvučením areálu, kvalitním bufetem, atd. konče. Děkujeme též Městskému
úřadu, bez jehož podpory by vůbec nebylo
možné takový turnaj zorganizovat.
Pohár pro nejlepší nahrávačku si odvezla
Zuzka Beranová z Benešova.
PS

V úterý 8. července
proběhne od 16:00
na kralupském koupališti
otevřený turnaj
v kuličkách.
Pořadatelé z Kralupského kuličkového klubu tímto zvou všechny dospělé i mladší ročníky, aby si přišli tento sport vyzkoušet. Pro
začátečníky budou k dispozici kuličky k zapůjčení.
Sportovní pravidla
kuliček se mírně liší
od těch amatérských.
Soutěžící hrají pouze se svými kuličkami
a vítězem se stává ten, který dostane jako první všech svých 10 kuliček do důlku.
V první fázi se hází ze 7,5 metru vzdálené
čáry hodu a následně se kuličky dopravují
do důlku cvrnkáním. Soupeři se střídají po
každém cvrnku bez ohledu na to, zdali kulička zasáhne důlek či nikoliv.
Více informací o pravidlech a dalších
turnajích naleznete na stránkách
Kralupského kuličkového klubu:
http://kralupy.kulicky.com

27

KZ

Inzerce

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

Tel: 603 246 037

JNV - SERVICE

Úklidový servis a služby v domácnosti

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

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

přijme IHNED na HPP

SKLADNÍKY a ŘIDIČE
POŽADUJEME:
u skladníků dobrý zdravotní stav, trestní
bezúhonnost a u řidičů dále ŘO sk. „C“ popř. i „E“,
profesní průkaz, dopr. psych. vyšetření.

( 722 571 004, 777 282 843; jnv-service@centrum.cz; www.jnv-uklid.cz

NABÍZÍME:
odpovídající mzdové ohodnocení,
zaměstnanecké výhody, možnost mzdového
a profesního růstu.

tel: 313 121 922
e-mail: t.hofmeister@breno.cz
Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620

Přijmeme

ÚČETNÍ
oceníme praxi na pozici mzdová nebo finanční účetní
Životopis zašlete poštou nebo e-mailem k rukám p. Jedličkové
Tel.: 315 724 620, 608 509 601
E-mail: jedlickova.kerner@karneval.cz
Web: www.kerner-ucto.cz

AUTOŠKOLA

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

TIP: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.
REFERENTSKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)
Je povinné ze zákona. Platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené
místo.
Tel: 777 201 088, fax 315 742 020
Sídlo: Mostní 747 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou
Úřední den středa 15 – 17 hodin

Více informací na www.autoskolazajickova.cz
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Pracovník/-ce oddělení
zákaznického servisu
Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
✘ objednávání zboží na sklad a kontrola dodacích termínů
✘ optimalizace zásob skladu a kontrola včasného vyskladňování
✘ zápis a vyřizování reklamací zákazníků
✘ vystavování dodacích listů a s tím spojené náležitosti
✘ komunikace se zákazníky a částečně i dodavateli

Požadujeme:
✘ znalost NJ na konverzační úrovni
✘ uživatelské schopnosti práce na PC (Word, Excel, internet)
✘ ochotu učit se novým věcem a odolnost vůči stresu

Nabízíme:
✘ zajímavou práci v perspektivní firmě
✘ zaškolení
✘ finanční ohodnocení odpovídající dané pozici
✘ příspěvek na stravné
✘ příspěvek na dětské rekreace a dětské tábory
✘ věrnostní bonusy

Nabídky se strukturovaným životopisem
zasílejte na adresu:
SALESIANER MIETTEX ČR
Vodárenská 1161
278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 221

Autodoprava
Jana Hadrbolcová
Všetaty

KZ

Peníze IHNED
za Váš vůz

Kontejnery
Kyllar

– výkup aut
– komisní prodej
úvěr, leasing

odvoz odpadu, suti
dovoz písku

Autobazar TREFA

Neratovice –
Byškovice
Pražská 140
Po-pá: 9.00-17-00 hod.
So: 9.00-12.00 hod.
Tel.: 315 684 004
608 284 821

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

Kosmetický salon
Věra Týřová

ošetření, masáže, depilace, líčení...
Párty klub,
Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou 278 01

mobil 728 736 006

☞ Stavební práce ☞
Provedeme veškeré stavební práce, rekonstrukce,
novostavby, fasády, interiéry

Kvalita, záruka
( 607 820 018  (  607 820 018  (  607 820 018
Nově založená firma se sídlem v Odoleně Vodě hledá spolupracovníka

na pozici:
TECHNIK – pro oblast domovních vstupních systémů

přijme
řidiče nákladního vozidla.

Požadavky: potřebná odbornost, AJ- slovem i písmem, RJ – s možností
doučení, PC znalosti, písemná i ústní komunikace s partnery a zákazníky,  
spolehlivost a samostatnost
( 602 216 332  (  724 323 013  (

Jedná se o svoz materiálu z celé ČR.
Podmínky: řidičský průkaz skupiny C (E - výhodou), platný profesní
průkaz, dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík.
Nabízíme: rozumné platové podmínky, parkování v místě bydliště.
V případě zájmu kontaktujte:
Jan Hadrbolec, tel: 724 180 569
e-mail: jana.hadrbolcova@vsetaty.cz
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PURTEX s.r.o.,
český výrobce matrací, Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy,

přijme:
✘ pracovníka na pozici prodavač pro firemní prodejnu ve Zdibech, výhodou praxe
v obchodě, požadujeme zodpovědnost, PC, ŘP sk. B.
✘ skladníka pro pracoviště v Klecanech, Parkerova 617, požadujeme VZV, ŘP sk. B,
praxe výhodou.

Nástup možný ihned.
Nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: hubackova@purtex.cz,
tel: 284 021 811, 606 388 321.

Řeznictví – uzenářství na nám. J. Seiferta,
vedle kulturního střediska Vltava,
Vám nabízí akční ceny masa a uzeniny:
Kuřecí čtvrtky (trvale nízká cena)............. 39,90Kč/kg
Kuřecí křídla.............................................. 32,90Kč/kg
Kuřecí stehenní řízek................................ 89,90Kč/kg
Kuřecí prsa sk............................................ 94,90Kč/kg
Vepřová pečeně sk..................................... 94,90Kč/kg
Špekáčky.................................................... 59,90Kč/kg
Grilovací klobásy........................................ 99,90Kč/kg

Velký výběr marinovaných mas na gril.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Akční nabídka od 27. 6. 2008 do 6. 7. 2008
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Soukromá inzerce
❏ Prodám 1 + 1 v Kralupech – Hůrka.
OV, 10. patro z 11. Plastová okna,
plovoucí podlaha, balkon, zateplený
panelák. Velmi dobrý stav. Přímý
majitel. Tel. 605 214 805
❏ Prodám levně posilující stroj King Gym.
Tel. 731 313 953

Hledáme studentku

❏ Prodám vnitřní bytové dveře.
Zánovní, nepoužité – dub dekor, včetně
kování a kliky. Rozměr 200 x 80 cm.
Cena 300 Kč. Tel. 775 421 043

v zeleni. Okna dřevěná, v pokojích
parkety, jinak dlažba. Jádro
umakartové. Na topení regulační
kohouty a měřáky odebraného tepla,
nový plynoměr a vodoměr, rozvody
plastové. Cena 1.750.000 Kč. Realitní
kanceláře nevolat.
Tel. 774 281 800
❏ Pronajmu garáž „Na Žebrech“.
Hledám 1 – 2 kutily na opravu chaty.
Tel. 731 830 220 – pouze SMS

• expedice kosmetického zboží

❏ Prodám Š fabia 1,2 HTP, 1/05.
Najeto 11.000 km, šedá metalíza,
úprava tuning, garáž. Nekuřák. Nutno
vidět. Cena 183.000 Kč.
Tel. 606 401 502

❏ Pronajmeme byt 3 + 1 na sídlišti
Hůrka. Byt po částečné rekonstrukci,
nová okna, dům je zateplen.
Cena 9.000 Kč měsíčně.
Tel. 777 266 249

kontakt:
Jana Nohová tel. 603 552 702

❏ Prodám udržovaný slunný byt
2+1 v OV v Kralupech - Lobečku.
Orientace V-Z, první patro ze čtyř,

❏ Koupím nebo najmu garáž
v Kralupech - Mikovicích nebo Zátiší.
Platím hotově. Tel: 602 655 757

brigáda 3 x týdně
v Kralupech nad Vlt.

a práce s PC

KUPÓN PRO SOUKROMOU NEKOMERČNÍ INZERCI
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:................................................................

Jazyková škola

EASY ENGLISH®

pořádá ❍ pořádá ❍ pořádá ❍ pořádá
v centru Kralup od října 2008 do června 2009
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)
nově také nabízíme:
– angličtina pro školní děti od 8 let
– angličtina bez stresu (mimo učebnu – v čajovně, restauraci, v přírodě)
✱ 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 (léto 2008 – Podblanicko a Svratka, zima 2009 – Harrachov)
✱ kurzy v zahraničí (kdykoli a kdekoli)
Kancelář: Lutovítova 810,
Kralupy n. Vlt.

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

Učebny: Nerudova ul.
(budova Telefónica O2
– vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně
si lze vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou.
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