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Městský ples

Jak jste se dostala od zdravotnictví  
k policii?
K práci u policie mě přivedl můj táta, 
který sám u policie pracoval více jak  
30 let. Již od dětství jsem chtěla být lé-
kařkou nebo policistkou, to první se mi 
splnilo z části, to druhé zcela.

Dá se porovnat, co do náročnosti práce, služ-
ba u policie a v nemocnici?
Každé povolání má své určité charak-
teristické prvky, co se týká náročnosti. 

V nemocnici vidíte každý den, že vaše 
práce má smysl. Máte vnitřní uspokojení 
z  potřebnosti, z aktivního podílení se 
na procesu uzdravování. Práce u poli-
cie je především časově náročná. Záleží 
na služebním zařazení, resp. problema-
tice, která tvoří pracovní náplň. Práce  
u policie ovlivňuje i osobní život. Úspěch  
a uznání je především interního charakte-
ru. Obě profese mají společné to, že se jedná  
o práci s lidmi a pro lidi.

(Pokračování na str. 7)

Prioritou spokojenost občanů

Reportáž str. 9
Již pátý díl seriálu obcí spadajících 

pod působnost města  
Kralup nad Vltavou.  

Obec Úžice se představuje.

sport str. 23
Velká naděje nejen kralupských 
tenisových kurtů. Nikola Kohou-
tová na hostování v  tenisovém 

klubu na Štvanici. 

Rozhovor str. 1 a 7
Mgr. Eva Kostlivá na pozici nové 
ředitelky Městské policie.  

Povídání s velmi zajímavou  
a důležitou ženou. 

22.11.2008 od 20:00 v KaSS,
bigband Neratovice

150,- Kč (z toho bude věnováno 20,- Kč  
na veřejnou sbírku kapličky v Lobečku)

Iv Kralupech n. Vlt. babyboom způsobil naprostý nedostatek míst v mateřských 
školách.  Po zimním zápisu do mateřských 
škol nezbylo místo na 80 dětí. Číslo zvyšo-
vali ještě další žadatelé z okolních obcí.
„Přestože jsme měli 450 míst ve škol-

kách, museli jsme děti odmítat. Rodiny 
se tak dostávaly do obtížně řešitelných 
situací“ sdělila místostarostka Mgr. Šár-
ka Drobná.
Město se rozhodlo využít dotačních 

možností regionálního operačního pro-
gramu a připravilo do jarních výzev 
žádost o finanční podporu na stavbu 
jedné třídy v MŠ v Mikovicích. Třídu 
se podařilo zrealizovat s bezbariéro-
vým přístupem. „Protože byla příprava 
dotační žádosti administrativně znač-
ně náročná, do příprav dokumentů se 
zapojila řada úředníků. Jsme rádi za 

úspěch, je odměnou za naše snažení“ 
dodala Drobná.
Město bylo v takové tísni, že se rozhodlo 

stavbu realizovat ještě před rozhodnutím 
o dotaci i s rizikem neúspěchu. Školku tedy 
již od září navštěvují děti a 5,4 miliónu z do-
tace ROP může město v dalším roce opět po-
užít na projektové dokumentace rozvojových 
projektů a na investice do městských nemovi-
tostí. V příštím roce se plánuje další dostavba 
dvou mateřských tříd, investiční odhad je na  
12 miliónů Kč. 
„Možnost umístění dítěte  ve  školce  

a následně škole s kvalitním výukovým 
plánem významně přispívá ke spokoje-
nému životu v Kralupech. Jsme rádi, že 
se nám podařilo prolomit bariéru, a že 
Kralupy poprvé uspěly v soutěži o dotaci 
z evropských fondů.“ řekla místostarost-
ka Drobná.

ROZHOVOR  s... Mgr. Evou Kostlivou, ředitelkou Městské policie v Kralupech

Historicky první dotace  
z evropských fondů

Program: dětský aerobic Petry 
Kadlecové, latinsko americké tance 

– Taneční klub TORERO, barmanská 
show – Ondřeje Slapničky, dražba 

vítězných děl ze soutěže, kterou vyhlásilo 
DDM a spousta hodnotných cen. 
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...protože když nastanou 
časy rojení pseudoakade-
mických politiků, kterým 
jakmile dojdou v jejich sy-
tých projevech argumenty, 
nasadí urážky. Takoví lídři 
jsou karikaturami těch, kte-
rými by chtěli být a jejich 
bonmoty jsou upachtěnými 
průpovídkami. Ovšem těmi 
se k pánům Štrosmajerům 
ani Zemanům nepřiblíží. 

V ČR tvoří 52,5% populace ženy, tedy více než 
polovina.  
A k tomu další čísla. V poslanecké sněmovně 
mají ženy zastoupení 15,5% a v senátu dokonce 
jen 14,8%.  A proč? Jedním z důvodů je fakt, že 
česká politika je hrou ostrých loktů i sprostých 
slov. A dnes i na komunální – kralupské úrovni. 
A málokteré ženě visí na věšáku v předsíni kabát 
z hroší kůže. Škoda. Ženy by si zasloužily lepší za-
stoupení, zastání a vliv na věci veřejné. I v Kralu-
pech by tak ubylo témat řešených večer u piva.

Taky dobrá je argumentace představitelů 
– mužů, kteří burácí a vypráví o tom, že právě je-
jich politické uskupení je to správné, které účast 
žen podporuje. Podívejte se na volební lístky 
z minulého měsíce a jsem zvědavá, co najdete. 
Myslím, že řešením bude až generační změna.

V rámci domácího úkolu jsem požádala sy-
na o matematickou operaci, abych zjistila, že 
v Kralupech našich asi 9 000 žen reprezentu-
je 5 zastupitelek! To je 23,8%! V republikových 
měřítkách vysoce nadprůměrný úspěch. 

Naše městské zastupitelstvo oslabilo o odstu-
pující Milenu Klepáčovou a jsem ráda, že ji  
nahrazuje další žena Dana Zrůstová. Přeji jí,  
aby se jí podařilo co nejlépe skloubit rodinný  
a politický život, aby měla důvěru v sebe sama 
a byla úspěšná v prosazování svých témat.

Už není pravda, že úspěšný komunální po-
litik musí být stárnoucí hřmotný muž z li-
du hlásající populistická dělnická hesla.

Poslední statistický postřeh. Stoupenců fe-
minismu je mezi muži více než mezi ženami. 

Šárka Drobná

proč ženy končí  
v politice?

Aktuality

◆ Pokladnu na odboru 
dopravy v Přemyslově uli-
ci zhotoví firma Geus okna, 
a.s., za cenu 49.806,- Kč 
vč. DPH. 

◆ Sbor dobrovolných ha-
sičů v Minicích bude pro 
cvičení s mládeží využívat 
bezplatně louku pod tratí 
u železničního přejezdu, za-
tím na zkušební dobu 1 roku. 

◆ Pohledávky města stá-
le převyšují 10 mil. Kč a ra-
da města si k situaci vyžá-
dala vyjádření finančního 
výboru.

◆ Rada města diskutovala 
možnosti využití uvolněných 
nebytových prostor v Chel-

čického 687, kde dříve síd-
lilo OO PČR. Návrhy využití 
předloží komise investiční, 
majetková a výstavby.

◆ Dopravně-analytickou 
studii a pasport parkova-
cích kapacit ve městě zpra-
cuje firma CZECH mKon-
sult, spol. s r. o. z Prahy 5 
za celkovou cenu  
183.736 Kč. 

◆ Rada města uložila od-
boru výstavby projednat 
s majiteli objektů, které jsou 
na území města v havarij-
ním stavu, plnění povinností 
uložené jim zákonem.

◆ Firma EPP, s.r.o. zpra-
cuje za cenu 238 tis. pro-

jektovou dokumentaci na 
nutnou rekonstrukci chladi-
cího systému v„malé“ hoke-
jové hale, která je v havarij-
ním stavu.

◆ Nebytové prostory na 
sídlišti Hůrka spojené s pro-
vozem veřejných WC bude 
užívat Hana Ponocná za 
měsíční nájemné 3.000 Kč.

◆ Město vydá za finanč-
ního přispění firem Česká 
rafinérská a Kochmantrans 
knihu „Historie kralupského 
průmyslu, obchodu  
a živností“, na kterou se 
čtenáři mohou těšit na 
předvánočním trhu. Město 
děkuje oběma firmám za 
podporu.

StříPKY z radnice města ◆ StříPKY z radnice města

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 1. listopadu 2008.
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Pondělí: ..............Stanoviště 1   Lobeček – tenisové kurty ..........................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2   Lobeček – Nábř. J. Holuba ........................................................15.00-15.50 hod.
Úterý: ..................Stanoviště 3   Lobeček – před ZŠ třebízského ............................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4   Poděbradova ...................................................................................15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 6   Hostibejk  ...........................................................................................16.00-16.30 hod.          
  Stanoviště 7    Lobeč, Purkyňovo nám. . ...........................................................16.35-16.50 hod.
Středa: ................Stanoviště 8   u gymnázia .......................................................................................14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 9   Mánesova ul.  ...................................................................................15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ..............Stanoviště 10   Lidové nám.  .....................................................................................14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11   Mlýnská ul.  .......................................................................................15.00-15.50 hod.
Pátek: ..................Stanoviště 12   Minice – požární zbroj. ...............................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 13   Zeměchy ............................................................................................15.00-15.50 hod.
LISTOPAD: ........2. týden – 03.11. -  07.11. .............................................................................................................bioodpad
 4. týden – 18.11. - 21.11. ............................................................... rozměrný odpad z domácností
PROSINEC: ........1. týden – 01.12. - 05.12.  ............................................................................................................bioodpad

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

ROZPIS StANOVIŠŤ  
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

TERMíNy STáNkových TRhů v Lobečku jsou 12.11. a 26.11.

vEřEjNé zaSEDáNí zaSTuPiTELSTva

města se koná 12. listopadu 2008 od 17 hodin, v kD vltava, Seifertovo náměstí.
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Informace z radnice

Novela zákona č. 168/1999 Sb. zavádí 
povinné příspěvky do garančního fondu 
a zvyšuje vymahatelnost zákona.

Od 1. ledna 2009 budou vlastníci a pro-
vozovatelé vozidel, kteří nemají sjed-

náno povinné ručení, hradit za každý den, 
kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do 
garančního fondu České kanceláře pojisti-
telů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle 
druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč 
denně. Příspěvek nenahrazuje pojištění, 
a pokud tedy bude nepojištěným vozidlem 
způsobena škoda, zaplatí ji, stejně jako to-
mu je nyní, osoba za tuto škodu odpovědná. 
Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je 
u nás registrováno přibližně 850 tisíc vozi-
del bez povinného ručení.
Příspěvek nepojištěných do garančního fon-
du má být účinným nástrojem ke snížení 
počtu nepojištěných vozidel na českých sil-

nicích a k následnému snížení počtu ne-
pojištěných škod. Od ledna tedy budou do 
garančního fondu povinně přispívat i maji-
telé vozidel bez povinného ručení. 
Podle statistik ČKP řidiči nepojištěných vo-
zidel ročně způsobí více než 5 tisíc nehod 
s celkovou výší škod 500 mil. Kč. Pokud 
způsobí škodu nepojištěný řidič, hradí po-
škozeným jejich oprávněné nároky ČKP 
z garančního fondu. Následně vymáhá 
škodu na viníkovi a dalších osobách se 
vztahem k nepojištěnému vozidlu. Úspěš-
nost vymáhání po nepojištěných škůdcích 
přitom dosahuje asi 30%. To znamená, že 
zbývajících 70% nákladů garančního fon-
du dosud financují slušní motoristé v ceně 
povinného ručení.
 Důležité však je, že příspěvek do garanč-
ního fondu není pojištěním! Více informací 
na www.bezpojisteni.cz nebo na informační 
telefonní lince 221 772 773.

Uzávěrka iNZERCE i ČlÁNKŮ 
je ve čtvrtek 20.11. v 15 hodin.

Rozpočet 2009 
v plné práci

R ozpočtová komise rady města za-
hájila práce na přípravě rozpoč-

tu města Kralupy nad Vltavou pro rok 
2009 již začátkem září 2008. Tehdy 
obdržela k posouzení nejprve první 
návrhy rozpočtů odborů městského 
úřadu, v půlce září pak návrhy roz-
počtů příspěvkových organizací. Cí-
lem práce rozpočtové komise je při-
pravit rozpočet pro radu města tak, 
aby mohl být radou města projed-
nán a posléze zastupitelstvem města 
schválen do konce roku. Tím se naše 
město vyhne odpočtovému provizo-
riu a správci jednotlivých kapitol tak 
budou od 1. ledna 2009 vědět, s ja-
kými prostředky budou hospodařit. 
Aby bylo dodrženo všech zákonných 
lhůt, musí rozpočtová komise svůj 
návrh předat radě města již koncem 
října. V letošním roce práce na roz-
počtu navíc velmi stěžuje probíhají-
cí reorganizace městského úřadu.
V prvních verzích rozpočtu pracu-
je rozpočtová komise s plánova-
ným navýšením daňových příjmů 
o cca 19,5 mil. Kč. Dále dochází 
k významnému růstu příjmů v ka-
pitole nájemné z bytů, kde do-
chází k navýšení o 5,5 mil. Kč.
Na výdajové straně rozpočtová komi-
se posuzuje správnost a oprávněnost 
požadavků jednotlivých správců roz-
počtů, kterými jsou vedoucí odborů 
a ředitelé příspěvkových organizací. 
Tu část výdajů, které lze označit za 
provozní, komise porovnává s mi-
nulými lety. Rozpočtová komise se 
snaží dosáhnout maximálních úspor 
v provozních výdajích, aby tak by-
lo možné co největší část rozpoč-
tu směřovat do investičních výdajů. 
Tyto výdaje investičního charakteru 
pak komise diskutuje s vedením měs-
ta, které jí dává informace o priori-
tách města. Důležitou roli přikládá 
rozpočtová komise samofinancová-
ní investičních položek rozpočtových 
organizací z fondů, které si tyto or-
ganizace ze zákona povinně vytváří.
Po odevzdání rozpočtu radě města 
se komise zaměří na obhájení své-
ho návrhu rozpočtu, jakož i na prá-
ce koncepčního charakteru, na které 
není při projednávání rozpočtu čas.

MaRtin Štěpán

přEdsEda ROZpOčtOVé KOMisE

těžší život pro neplatiče

1) provedení rekonstrukce bytu na vlastní ná-
klady schváleným nájemcem
2) rekonstrukce bytu musí být dokončena  
do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy
3) žadatel musí mít trvalý pobyt v Kralupech 
nad Vltavou
4) žadatel nemá vlastnické, spoluvlastnické, 
nájemní nebo věcné právo k užívání jiného by-
tu nebo domu, ani není společníkem ve společ-
nosti s ručením omezeným, kde vlastnictví ob-
chodního podílu je spojeno s právem užívat byt
5) žadatel musí předložit potvrzení ekonomic-
kého odboru MěÚ o bezdlužnosti vůči Měs-

tu Kralupy nad Vltavou nejdéle při podpisu 
smlouvy
6) kritériem pro výběr nájemce bude předlože-
ní nejvyšší nabídky měsíčního nájmu za první 
měsíc nájmu
7) nájemné za další měsíce bude stanove-
no podle zákona 107/2006 Sbírky – po dobu 
oprav jako za byt se sníženou kvalitou (nejpoz-
ději do 1 roku od uzavření nájemní smlouvy), 
po ukončení oprav jako za byt bez snížené 
kvality.
8) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou

Pronájem bytu obálkovou metodou

daNa 
ZRŮstoVÁ
✗ Členka Sociální demo-
kracie, členka výboru 
MO, místopředseda OVV 
a členka KVV
✗ V profesním životě pra-
cuje v soukromém sekto-
ru v oblasti účetnictví.
✗ Do funkce zastupitele 
města vstoupí oficiálně 
složením slibu 12. 11. na 
veřejném zastupitelstvu.

„Myslím, že žen v poli-
tice není nikdy dosta-
tek a do rozvášněné 

politické doby mohou 
přinést více slušnos-
ti, korektního chování 
a opravdové sociální 
politiky. Města by dle 
mého neměla fungovat 
jen jako hospodářský 
mechanismus řídící 
se množstvím financí, 
které přitečou do jeho 
rozpočtu, ale také ja-
ko místo, kde se rozví-
jí kulturní a společen-
ský život založený na 
dobrých mezilidských 
vztazích.“  DANA ZRůSTOVÁ

Rada města schválila záměr o pronájmu bytu č.1, o velikosti 3+1 v Přemyslově ulici čp. 656 
obálkovou metodou za následujících podmínek: 

Představujeme novou zastupitelku města

„Záměr města s podrobnějšími informacemi bude zveřejněn na úředních deskách 
a internetových stránkách města.“
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Referent odboru sociálních věcí, 
školství a kultury

– agendy školství a soc. věcí 
místo výkonu práce:
MěÚ Kralupy nad Vltavou
nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída: 
8. – 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Referent odboru sociálních věcí, 
školství a kultury

– dávky hmotné nouze
místo výkonu práce: 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
Palackého nám. 6
nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída: 9. platová třída

Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Vedoucí ekonomického odboru 
– PRODLOUŽENO

místo výkonu práce:  
MěÚ Kralupy nad Vltavou
nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída: 
8. – 11. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Vedoucí odboru realizace  
investic a správy majetku  

– PRODLOUŽENO
místo výkonu práce:  
MěÚ Kralupy nad Vltavou
nástup: ihned, popř. dle dohody

platová třída:  
8. – 11. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování  

– PRODLOUŽENO
místo výkonu práce:  
MěÚ Kralupy nad Vltavou
nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída:  
8. – 11. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Referent odboru dopravy  
místo výkonu práce:  
MěÚ Kralupy n. Vlt, Přemyslova 381

nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída: 8. – 9. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.

Referent 
– technik odboru dopravy  

místo výkonu práce:  
MěÚ Kralupy nad Vltavou,  
Přemyslova 381
nástup: ihned, popř. dle dohody
platová třída:  
8. – 10. platová třída
Lhůta pro podání přihlášek: 
do 28. 11. 2008 do 12 hodin.
 
Více informací o výběrových ří-
zeních na webových stránkách 
města www.mestokralupy.cz

Městský úřad Kralupy nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení na místa:

Poslední dobou si mnoho 
lidí stěžuje na nedodržo-

vání řady pravidel, která jsou 
nastavena a zakotvena nej-
různějšími vyhláškami rady 
města a zastupitelstva měs-
ta. Mezi jednu z nich patří 
i vyhláška o volném pohybu 
psů. Bohužel většina „pejs-
kařů“ vyvenčí svého čtyřno-
hého miláčka za prvním ke-
řem od vchodu domu a hurá 
zpět. Pokud jsou „páníčkové“ 
více uvědomělí, jdou se pro-

jít s pejskem dál od domu, 
nejlépe na travnatou plochu. 
Ne každá travnatá plocha ve 
městě je však určena pro vol-
ný pohyb psů a pro volné po-
nechávání psích exkremen-
tů. Je pravda, že množství 
těchto speciálně upravených 
a vybavených košů je neú-
měrné počtu psích kamará-
dů. Je však také pravdou, že 
na místa určená pro „pejs-
kaře“ může zcela jistě dojít 
každý.  ZBr.

Místa, která jsou určena k volnému pohybu psů dle přílohy č. 1 
k vyhlášce č. 2/2001 schválené na zasedání RM Kralupy nad Vltavou 
dne 18.7.2001, č. usnesení 01/15/2/1�

1) Nábřeží J. Holuba, dole u řeky
2) Lokalita „Strachov“ u řeky
3) Na konci ulice Třebízského, proti hřišti Čechie, směrem k řece po loděnici
4) Cukrovar, nově upravený pozemek mezi plaveckým bazénem, víceúčelovým 
hřištěm a garážemi
5) Cukrovar, podél řeky k Dvořákově stezce
6) Zátiší, za sportovní halou
7) Hostibejk, podél prostřední cesty do Lobče
8) Nad Lidovým náměstím v Mikovicích (višňovka)
9) Na Cikánce, od felonie zeminy do Zeměch
10) Za požární nádrží a víceúčelovým hřištěm v Minicích

Psi ve městě Návštěva z austrálie
Na konci měsíce září se sešli v hotelu Sport 
absolventi Reálného gymnázia Dr. Antonína 
Dvořáka, kteří v roce 1951 skládali zkoušku 
dospělosti. 

Pravidelná setkání jsou organizována kaž-
dý rok, ale toto letošní bylo přeci jen výji-
mečné. Po několika letech opět mezi nás 
přiletěla spolužačka Jitka z Austrálie, která 
každého z nás podarovala miniaturou klo-
kana nebo koaly. Samozřejmě na setkání ne-
chyběla spolužačka Lída, která žije na Mora-
vě ve Frýdku Místku. Opět se vzpomínalo na 
veselá studentská léta a také na spolužáky, 
kteří již odešli tam, odkud není návratu. 

Další vzpomínky patřily našim profeso-
rům, jako např. výbornému a spravedlivé-
mu profesoru češtiny a francouzštiny Ladi-
slavu Šťastnému. V bohaté diskusi jsme si 
též vyměnili názory na současnou neutě-
šenou politickou situaci v naší krásné vlasti. 
Nakonec jsme si slíbili, že se opět v příštím 
roce všichni sejdeme.  J. PodivínskýNábřeží na Cukrovaru
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Komise prevence kriminality Rady města 
Kralup vypisuje soutěž pro žáky základních 

škol a pro žáky Dvořákova gymnázia a střední 
ekonomické školy v Kralupech na téma:
Negativní jevy ve městě Kralupy nad Vl-

tavou očima dětí.
Možno zvolit libovolnou formu zpracová-

ní – výtvarné provedení, fotografie, články, 
reportáže, anketa s vyhodnocením, krátká 
video nahrávka, případně krátké divadelní 
vystoupení.

Přednost mají práce skupinové, ale mo-
hou se zúčastnit i jednotlivci. Na každou 
odevzdanou práci je nutno uvést školu, věk 
a jména účastníků.
Všechny práce budou veřejně vystave-

né. Hodnocení provede komise, složená ze 
zástupců škol, města Kralup nad Vltavou 
a sponzorských firem.
Termín odevzdání prací – 31. prosinec 

2008, k rukám manažerky prevence krimi-
nality paní Lenky Mudrové.

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041

25. 11. od 12.30 – 13.30 hodin

PODZIMNí PátEčNí žuRNáLY lékařů
07.11. .................dr. Nová ...........................Nerudova 686 ......................315 725 606
14.11. .................dr. Šťastná ......................Lobeček ...................................315 726 654 
21.11. .................dr. Švejdová ...................Kaučuk  ....................................315 718 007
28.11.  ................dr. tomaier .....................Nerudova 686 ......................315 725 603     
05.12. ................dr. Votavová ..................Nerudova 686 ......................315 724 720
12.12.  ................dr. čvančarová .............Felixova vila ...........................315 725 210
19.12.  ................dr. Hájková .....................Veltrusy  ...................................315 781 156

slÁNsKÁ RodiNNÁ 
poRadNa V NoVýCh 
pRostoRÁCh
S potěšením oznamujeme, že se rodinná po-
radna Slaný, zřizovaná Kolpingovou rodinou 
Smečno, o.s., přestěhovala do nových, větších 
a kvalitnějších prostor. Poradna se nyní nachá-
zí ve Slaném  v Tomanově ulici č.p. 1671 na-
proti bývalým kasárnám. 

Poradna vznikla v roce 2002 v návaznosti na 
rodinné programy Kolpingovy rodiny Smečno 
na základě častých poptávek po odborném 
psychologickém poradenství z řad klientů Kol-
pingovy rodiny a od té doby nabízí ambulantní 
formou psychologické a sociální poradenství 
lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situa-
ci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. 
Nejčastěji se jedná o narušení vztahů v rodině, 
manželství, partnerství, rozvodovou a porozvo-
dovou krizovou situaci, osobní vztahové pro-
blémy, nepříznivou sociální situaci s dopadem 
na narušení vztahů v rodině (nezaměstnanost, 
nemoc, postižení apod.). V průběhu času došlo 
k výraznému rozšíření nabídky služeb a základní 
okruh práce v rodinném a manželském pora-
denství se rozšířil o rodinnou mediaci a práci 
s adoptivními a pěstounskými rodinami. Porad-
na v současné době tedy provozuje sociálně 
odborné poradenství v jeho komplexní šíři od 
psychologické pomoci, přes sociálně právní 
poradenství pomáhající při uplatňování práv 
jednotlivce, až po osvětovou a přednáškovou 
činnost. Všechny služby rodinné poradny jsou 
bezplatné.

Nerozumíte si s partnerem - cítíte se 
bezradní ve výchově dětí - cítíte se ne-
spokojeni - ovlivňují Váš život problémy 
v zaměstnání  - nedokážete unést obtíž-
nou situaci, která na Vás doléhá - Rodin-
ná poradna Slaný, Zřizovatel: Kolpingova 
rodina Smečno, o.s.,

Tomanova 1671, 274 01 Slaný, 
Tel: 312 526 767  Mobil: 777 558 600
Email: rodinnaporadna@dumrodin.cz  
Web: www.dumrodin.cz

Vyhlášení soutěže

V souladu s hlavním posláním Maltézské 
pomoci, kterým je přímá pomoc lidem 

zdravotně a společensky postiženým, lidem 
starým a osamělým, opuštěným dětem a li-
dem bez domova, distribuovali dobrovolníci  
Maltézské pomoci, o.p.s., centra Kralupy 
nad Vltavou tento den v  návaznosti na 
Mezinárodní den za odstranění chudoby 
(17.  října 2008) bezplatně potravinovou 
pomoc, kterou jsme obdrželi na  základě 
smlouvy od České federace potravinových 
bank v Praze. Součástí naší terénní práce 
bylo vyhledávání osob ohrožených sociální 
exkluzí. Cílem bylo oslovit osoby ohrožené 
sociálním vyloučením s nabídkou spolu-

práce a pomoci. Po souhlasu ke spolupráci 
uzavřel dobrovolník s žadatelem o pomoc 
ústní dohodu o tom, na čem budou společ-
ně dále pracovat. Celkem se nám podaři-
lo úspěšně kontaktovat 25 rodin a přímo 
v terénu jsme se zkontaktovali s dalšími  
10 lidmi bez domova. Vzhledem k úspěš-
nosti celé akce, chceme v těchto aktivitách 
na Kralupsku i nadále pokračovat. Více in-
formací na www.maltezskapomoc.cz

ŠtEfan BERnátH, VEdOucí cEntRa

MaltéZsKá pOMOc O.p.s.

Mezinárodní den za odstranění chudoby 

INZERCE

V měsíci říjnu bylo dokončeno nové dětské hřiště na 
Hostibejku. Je umístěno na místě bývalého dětské-
ho hřiště, nedaleko vyhlídky houba. Herní prvky jsou 
z akátového dřeva a pěkně zapadají do zeleně Hos-
tibejku. Dopadové plochy byly upraveny a vysypány 
praným kačírkem. Na jaře ještě bude doseta tráva 
a v případě potřeby dosazena zeleň. Samozřejmostí 
vybavení hřiště jsou lavičky a odpadkový koš. Doufá-
me, že se toto místo stane oblíbeným cílem prochá-
zek dětí i jejich rodičů. M. Kučerová

Nové dětské hřiště na Hostibejku
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Mezinárodní veletrh kos-
metiky,  kadeřnictví 

a zdravého životního stylu 
WORLD  OF  BEAUTY-SPA 
podzim, představil více než 
20 tisícům návštěvníků, širo-
kou nabídku výrobků i služeb 
z oborů péče o tělo a pleť.
Vedle Čech a Slovenska při-

šli vystavovatelé WORLD OF 
BEAUTY-SPA z   Německa, 
Francie, Rakouska, Itálie, Pol-
ska, Švýcarka, Turecka i Izraele. 
Na veletrhu probíhaly soutěže 
„Krásné ruce a nohy“ ve spolupráci  s fir-
mou Patty a odborná mezinárodní soutěž 
„Nejkrásnější nohy“ ve spolupráci s Českou 
podiatrickou společností. 

V soutěži o  „Nejkrásnější 
nohy“ se  zúčastnila i paní 
Alena Kubecová s modelkou 
Krystýnkou Sirotkovou z Kra-
lup nad Vltavou a umístnily 
se na třetím místě. Současně 
obdržely pozvání na Sloven-
skou soutěž v podiatrii. 
Hodnotilo se opracování 

nohou  z hlediska  vzhledu  
kůže, ošetření nohou, zdobení 
a lakování nail artu na jedné 
noze a francouzské lakování 
na druhé noze. Posledním bo-

dem byl celkový dojem. Na prvním místě 
skončila slovenská soutěžící Hana Udvar-
dyová, na druhém pako Elena Fsaulenco.
  ZBr.

třetí nejkrásnější nohyMěstská knihovna  
kralupy nad vltavou

zábavNý Rok  
S kNihovNou
 

4. – listopadové kolo: 
„Setkání s Martinem“ 

Listopad není na první pohled nijak 
příjemný měsíc. Nedá se nic dělat 
– už na sebe musíme navléknout zim-
ní bundy, čepice a teplé boty. Nezbý-
vá nám nic jiného, než čekat - třeba 
na Martina. a taková setkání s Mar-
tinem, podle vašich představ, jsou 
námětem dalšího kola naší, tentokrát 
výtvarné, soutěže. 
zapojte svou fantazii a odevzdejte 
nám vše, co si pod pojmem „setkání 
s Martinem“ představujete (obráz-
ky, fotografie, ruční a výtvarné práce, 
výrobky z různých materiálů – papír, 
textil, těsto, přírodní materiály...). 
  
uzávěrka soutěže je 27. 11. 2008.
Příspěvky označené jménem a věkem 
odevzdávejte v Měk.
Nezapomeňte na uvedení kontaktu 
(adresa, tel. číslo).
Na hrací karty vám potvrdíme účast 
ve čtvrtém kole soutěže.
Noví soutěžící od nás karty dostanou 
a mohou se zapojit i do příštích kol.
Na někoho z vás čeká odměna.

Chcete se podílet na obnově zvoničky 
v Lobečku, která byla bezdůvodně zbourána 
v roce 1967 v souvislosti s výstavbou 
základní školy? 
Pokud se někdy procházíte ulicí ve sta-
rém Lobečku, možná jste si povšimli za 
plotem školy kamenného křížku. Ten sto-
jí na památném místě, na někdejší návsi 
starého Lobečku. Vedle křížku stávala 
kaplička. Byla to malá zděná budova se 
zvoničkou, ve které visel vzácný staro-
dávný zvon. Bohužel zvonička i kaplič-
ka vzali za své právě při výstavbě školy. 
Zůstal zde pouze kamenný křížek s le-
topočtem 1869.
Tuto skutečnost by chtělo vedení města 

změnit, a proto byla vyhlášena veřejná 
sbírka, které se můžete zúčastnit i vy. 
Přispějte na obnovení zvoničky na účet 
č. 43-789740267/0100.

Všem dárcům děkujeme.
  ZBr.

Poděkování za Pomoc
děkujeme dětem z 8. a 9. tříd zŠ komenského za po-

moc při organizování oslav mostu T. G. masaryka, které 
se konaly v sobotu 18. 10. 2008. Současně děkujeme 
všem zúčastněným i návštěvníkům, kteří se zapojili 

do průvodu městem a při přecházení mostu odevzdali 
symbolické mýtné. Svým příspěvkem tak přispěli do 

sbírky na obnovu kapličky v Lobečku částkou 2.593 kč.
Lenka Procházková

„Podpořit dobrou věc může každý.“

Sbírka na obnovu kapličky

upříležitosti výročí povýšení Kralup na 
město (22.11.1902 byl městys Kralupy po-

výšen na město Kralupy nad Vltavou) se usku-
teční ocenění 10, resp. 11 významných obča-
nů města z rukou starosty Petra Holečka.
Budou oceněni občané, kteří se význam-

ným způsobem podíleli a zasloužili o roz-
květ nebo prezentaci města. Mezi oceněnými 
z minulých let nechybí jména jako Ing. Josef 

Stupka, Zdeněk Vejrosta, a další. 
Oceněni v tomto roce budou:
Aleš Fiala, Michal Topinka, František Málek, Radana 
Hniličková, Ing. Jan Maršálek, MUDr. Marion Felix, 
Ing. Miroslav Novosad, Marie Maršálková, Bedřiška 
Fabiánová, Jaroslav Runt, Ladislav Hrdina.
O všech oceněných vám v příštím čísle přineseme 
malý medailonek. Ocenění se uskuteční 26. 11. 2008 
od 17 hodin v malém sálku Kass. Všichni jste zváni.

Slavnostní ocenění občanů
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Policie v Kralupech

(Dokončení ze str. 1)
U policie ještě stále pracuje nepoměrné větší 
procento mužů než žen. Čím myslíte, že to je? 
Je to náročností povolání?
U policie nelze očekávat pravidelné ukonče-
ní směny. Někdy se pracovní doba prodlou-
ží o hodiny, ale někdy také o celé dny, kdy 
se nedostanete domů. Myslím, že dále toto 
vysvětlení nepotřebuje žádný komentář. 

Dá se říci, že jste se někdy ve službě (např. 
jako řadová policistka) bála?
Každý člověk má v určitých mezních situ-
acích obavy, je to takový „zdravý strach“, 
kdy vám funguje pud sebezáchovy. Pokud 
však pracujete v týmu (akci), nemůže to pře-
sáhnout „zdravou“ hranici, kdy by následně 
mohlo dojít k ohrožení ostatních kolegů, 
příp. jiných osob. 

Tím, že se jedná více o mužskou profesi, je 
i celkem neobvyklé mít na jejím čelním místě 

ženu. Jak myslíte, že to přijímají Vaši podří-
zení?
Naprosto souhlasím, že se jedná více o muž-
skou profesi, ale do současné doby jsem se 
s nějakou negativní reakcí nesetkala. Do-
mnívám se, že na zdejším oddělení MP je 
dostatek kvalitních strážníků, kteří odvá-
dějí svoji práci dobře, a většina z nich zde 
pracuje již několik let, což podporuje mojí 
domněnku, že svojí práci mají rádi. 
     
S vaším nástupem jsou spojena různá oče-
kávání. Jaká jsou ale ta vaše? Jaký je Váš 
největší cíl v této funkci?
Největším oceněním pro mne bude spoko-
jenost samotných občanů města. To, že bu-
dou pozitivně vnímat, že město, ve kterém 
žijí, bydlí či pracují, má zřízenou Městskou 
policii, která se významnou měrou podílí 
na zajištění jejich bezpečnosti a samotného, 
tolik deklarovaného pocitu bezpečí. 

děKuji Za ROZHOVOR, ZBr.

Prioritou spokojenost občanů

Tyto případy lze rozdělit ze 
dvou hledisek:

✘ v prvním případě se pa-
chatel představí jako přítel ně-
koho z rodiny, přičemž často 
disponuje určitými informace-
mi, jako například jméno, za-
městnání, nebo bydliště uvede-
ného příbuzného. V těchto případech pak 
žádá od oběti finanční obnos, kdy se od-
volává na finanční tíseň příbuzného, který 
jej údajně posílá. Tíseň je odůvodňována 
různě, například se odvolává na dopravní 
nehodu, poruchu vozidla apod. Často pa-
chatel pro získání důvěry také naznačuje, 
že zmíněnému příbuznému telefonuje pří-
mo před obětí, avšak telefonát je vždy jen 
předstíraný. Toto je případ, kdy pachatel 
peníze z oběti vyláká přímo. Obrana proti 
takovéto trestné činnosti je velmi jednodu-
chá, a to nevyhovět žádnému cizímu člo-
věku, dokud si žádost u uváděného příbuz-
ného, nebo známého neověříme, ale i poté 
je jistější svěřit mu peníze osobně.

✘ v druhém případě si pachatel u oběti 
získá důvěru obdobným způsobem, kdy 
se představí jako rodinný přítel, úředník, 

nebo zaměstnanec nějaké in-
stituce, jakými jsou podniky 
plynárenské, vodárenské, elek-
trorozvodné či telekomunikač-
ní. Následně pachatel vzbudí 
v oběti přesvědčení, že jí jde 
předat nějakou zásilku od pří-
buzných, nebo jde za podnik 

vrátit finanční obnos v podobě přeplatku 
apod. Někdy také uvádí, že jde předat vý-
hru ze smyšlené soutěže. Následně vždy 
skutečně oběti něco předá, nejčastěji obnos 
například 1.000,- Kč, ovšem toto podmí-
ní rozměněním větší bankovky, například 
5.000,- Kč. Následující scénář je vždy to-
tožný, oběť zaslepena vidinou zisku jde 
pachateli, kterého vpustila do domu, či 
bytu, rozměnit uvedený obnos, a to přímo 
na místo kde má uschovány své úspory, 
často i celoživotní. Pachatel tímto zjistí 
místo uložení úspor, oběť odláká napří-
klad žádostí o čaj, či kávu a následně ze 
skrýše odcizí veškeré finance a cennosti. 
Oběť tak leckdy na odcizení úspor přijde 
až mnohem později. Obrana proti takové-
mu druhu lsti je složitější, než v prvním 
případě, neboť oběť musí rozpoznat pod-

vodníka od skutečného zaměstnance, či 
úředníka, a dále je obtížné usuzovat na 
první pohled, zda jde o pachatele, když 
oběti naopak nějaký ten zisk slibuje. Zá-
sady jsou tedy jednak požádat osobu, aby 
se řádně prokázala dokladem příslušného 
podniku, a dále nikdy cizí osobě nedovo-
lit, aby zjistila kde má poškozený uloženy 
své cennosti. 
Pro oba případy vždy platí, jednat o ta-

kových záležitostech buď pouze s osobou, 
kterou osobně známe, anebo si řádně ově-
řit její příslušnost. Zaměstnanci různých 
podniků a úřadů, kteří jsou pověřeni na-
vštěvovat domácnosti za účelem výkonu 
povolání, musí svou příslušnost prokazo-
vat například věrohodným stejnokrojem 
a legitimací konkrétního zaměstnavatele, 
která by měla obsahovat i jméno a funkci 
zaměstnance. Pokud o příslušnosti osoby 
pochybujeme, nebo nám nebyla řádně pro-
kázána, je vhodné se například telefonicky 
ujistit přímo u zaměstnavatele. V takovém 
případě si musíme být jistí, že telefonní 
kontakt máme z věrohodného zdroje, na-
příklad z telefonního seznamu. Pokud má 
občan v takovéto situaci podezření na pod-
vodníka, doporučujeme zdržet se jednání 
s ním a neprodleně se obrátit na státní, 
nebo městskou policii.

KOMisař npOR. MiROslaV plundR 

MgR. EVa KostliVÁ
✓ 4 roky Dětská sestra na Urologické klinice 
v Praze, posléze instrumentářka na chirur-
gické klinice.
✓ 14 let u PČR. Zpočátku řadová policistka 
v hlídkové službě, poté působnost u kriminální 
policie v Praze.  Od roku 1996 detektivem ve 
speciálním útvaru s celorepublikovou působ-
ností. 
✓ Roční návrat do zdravotnictví na pozici 
bezpečnostního manažera ÚVN v Praze
✓ Říjen 2008 - ředitelka Městské policie 
v Kralupech nad Vltavou

trestná činnost páchaná na starších osobách
Zdejším útvarem jsou často řešeny případy majetkové trestné činnosti, která je 
páchána na starších osobách, které ve většině případů žijí v domácnosti osamoceně. 
Pachatel vždy využije lsti, aby si získal důvěru oběti a následně ji okrade. 

ROZHOVOR  s... Mgr. Evou Kostlivou, ředitelkou Městské policie v Kralupech
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INZERCE

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V listopadU 2008 
 významných životních jubileí.

9� let Zdrubecká  Marie
9� let Vyhnánková Marie
91 let Vandasová Olga 
85 let Zoubková Vlasta
 Petříčková Eva
80 let Ing.Hofman Jindřich
 Bohatová Růžena
 Záleský Miroslav
 Sládková Anděla

Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

Dne 6. listopadu by se dožil 80ti let pan 
Karel Huml, rodák z Mikovic a dlouholetý 
zaměstnanec Kaučuku a myslivec. Dne  
2. prosince uplynou již 4 roky od jeho úmrtí.

Stále vzpomíná manželka Dana, vnoučata a pravnuk 
Kamílek a rodina Francova.

VZPOMÍNKY

ZBaVtE sE staRostÍ!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku  
na zpracování vašeho účetnictví.

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

 S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

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

Se smutkem oznamujeme všem přátelům a známým, 
kteří znali paní Evu Koliskovou, místní rodačku a vy-
trvalou příznivkyni Kralup nad Vltavou, že 5. října 2008 
náhle zemřela. V posledních letech žila v pensionu pro 
seniory v Hronově.

Dne 9. září se sešel Svaz důchodců 
Kralupy mimořádně v nové restauraci 

u Kohoutů. Posezení s občerstvením bylo 
v pěkném prostředí za spokojenosti všech 
přítomných.
Letos se tento významný den připomíná 

po osmnácté. Tradicí se stal v roce 1990 
na základě rozhodnutí valného shromáž-
dění OSN.
Věříme, že se tradice udrží i pro další 

léta. Řešit otázky spojené se stárnutím po-
pulace je společenským úkolem. Čas neú-
prosně běží a my Češi stárneme a budeme 
potřebovat stále větší podporu.
Není to jen záležitostí vlády a jejich postoj 

k požadavkům a potřebám seniorů. Nutná 
je a bude i občanská angažovanost samot-
ných seniorů.
Přejeme k svátku seniorů mnoho úspěchu 

a hlavně zdraví.  Vlasta lOsKOtOVá

Kdy vznikl MKD a kolik má členů 
k dnešnímu dni?
Historie MKD v našem městě se datuje 
od roku 1974, kdy ve funkci předsedy byl  
Ing. František Velíšek. V současnosti máme 
asi 60 členů, přičemž za dobu svého působe-
ní MKD prošlo asi 100 lidí. Nejdelší působení 
v klubu má pan Hrušovský – 20 let, paní 
Pavlíková, Humlová a Kožmínová – 19 let.
Kdo se může stát členem?
Členem se může stát každý v důchodovém 
věku. Přivítáme každého seniora, který má 
chuť do aktivního života.
Jak často se MKD schází?
Scházíme se každé úterý od 13 do 16 hodin 
v Domě s pečovatelskou službou.
Jaké aktivity může MKD svým členům 
nabídnout?
Ročně jezdíme na 6 výletů po České repub-
lice, pořádáme asi 10 přednášek na aktuál-

Na návštěvě v MKD
ní témata blízká 
seniorům, něko-
likrát ročně nás 
navštěvují  dě-
ti z mateřských  
a  základních 
škol s kulturním programem. Věnujeme se 
ručním pracím, zpěvu, povídání…
Někteří naši členové byli oceněni za ruční 
práce. Např. pan Bezděk získal 1. cenu Kraj-
ského přeboru v Olomouci za paličkování. 
Pravidelně se také účastníme výstavy ručních 
prací v Lysé nad Labem.

Děkujeme za spolupráci Jindřišce Holekové, 
která nám obětavě pomáhá při přípravě kul-
turního programu a Vlastě Riedlové, která je 
hlavní organizátorkou ručních prací jako je 
drátkování, „hrníčkování“, zdobení vajíček...

děKuji VáM Za ROZHOVOR, ZBr.
poděKoVÁNÍ
Děkuji všem, kteří mi přáli k mým devadesáti-
nám a přeji všem, aby se dožili ve zdraví tolik 
let jako já!  Zvláště pak za přání děkuji panu 
starostovi Holečkovi a obětavé paní Holekové! 
 Jaroslav Petříček

Svaz důchodců ČR

ROZHOVOR  s... předsedou MKd františkem pavlíkem

sdRUžENÍ RodÁKŮ a přÍZNiVCŮ Města
Dovolujeme si Vás pozvat dne 5. listopadu od 16 hodin do muzea, kde vystoupí se svým samo-
statným programem pěvecké sdružení SCANDULA, které se nám představilo již v dubnu tohoto 
roku několika písněmi. Program je mimořádný a mimořádně slušní jsou i lidé, kteří tuto bohuli-
bou činnost ve svém volném čase provozují, pro potěšení bližního, tedy pro nás. B. Fabiánová

AUTO KRALUPY a.s.
Výrazné snížení ceny vozů v modelových řadách

Fabia, Roomster a Superb.
Nová Škoda Octavia již od 349 900,- Kč

V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou 278 01
www.autokralupy.cz, tel.: 315 723 056, autokralupy@seznam.cz
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Obec se skládá ze čtyř místních částí 
(Úžice, Červená Lhota, Netřeba, Ko-

peč).
Počet obyvatel: 812
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

4 km.
Dostupnost: Nedaleko obce je sjezd z dál-

nice D8 (E55). Z obce směřuje silnice na 
Odolenou Vodu a opačným směrem silnice 
na obec Zlosyň. Přes Úžice vede železniční 
trať Kralupy nad Vltavou-Neratovice. Za-
stávky jsou v části Úžice i v části Netřeba. 
Kopeč najdeme 1 km od trati. V obci zajiš-
ťuje hromadnou dopravu firma ROPID Pra-
ha. Netřeba a Kopeč mají tak autobusové 
spojení s Odolenou Vodou. 

Zajímavosti obce (příroda, historie, …): Ne-
třebou protéká potok Černávka. Obec Úžice 
leží v nadmořské výšce průměrně 160 až 180 
m.n.m. Severně od obce se zdvihá Dřínovský 
vrch, na jehož jižním svahu směrem k Úži-
cím je chráněná přírodní rezervace Dřínov-
ská stráň, kde jsou chráněná společenstva 
suchých slínovcových, tzv. bílých strání. Za 
Netřebou podél trati, směrem na obec Chlu-
mín, je další přírodní rezervace Netřebská 
slaniska (pozůstatek původních bažin-černav 
a slanisek). Nedaleko obce Kopeč najdeme 
oblý vrch sopečného původu nesoucí stejné 
jméno jako obec – Kopeč. Vrch je také pří-
rodní rezervací, kde se vyskytují společenstva 
teplomilných stepních druhů rostlin. 
Osídlení této oblasti bylo četné už od neo-

litu. Několikrát byla osídlena a opevněna 
Dřínovská hora, v období příchodu prvních 
Slovanů. První písemná zmínka o Úžicích 
je z roku 1405. Je zde zvonička z druhé 

pol. 18. stol. V roce 1856 byl dostavěn cuk-
rovar, který byl v provozu až do roku 1999. 
Chátrající areál cukrovaru zakoupila v roce 
2003 společnost Hanseatic Group, aby jej 
přebudovala a zrekonstruovala na Hansea-
tic Business Centre, originální kombinací 
nejmodernějších stavebních technologií se 
starou architekturou našich předků. Součás-
tí tohoto komplexu je pravděpodobně jedna 
z nejstarších skladových hal nejen v prů-
myslové oblasti, ale i v České republice. 
V zájmu zachování a obohacení přírodních 
krás, typických pro tuto lokalitu, byly přebu-
dovány umělé nádrže cukrovaru na chovné 
rybníky plné ryb, vodního ptactva a dalších 
živočichů i vodního rostlinstva. Dominantou 
tzv. Zeleného údolí se stala stylová kame-
nodřevěná stavba Bašta a originální Penzi-
on Svět zařízený v exotickém stylu.

ÚžiCE

Obce spadající pod působnost města  
Kralup nad Vltavou,  5. díl

Dřínovská 
stráň

Penzion Svět

Červená Lhota

V letech 1891 začala výstavba základ-
ní školy, která byla po rekonstrukci v roce 
1994 znovu otevřena.

Občanská vybavenost, IS, podnikání: 
V obci najdeme budovu Obecního úřadu, 
ZŠ a MŠ, poštu, lékařskou ordinaci včet-
ně lékárny, místní knihovnu, pohostinství, 
prodejny potravin, prodejnu paliv. Je zde 
elektrika, vodovod, plynofikace a kanaliza-
ce (ČOV) - její síť se dodělává. Firmy v obci: 
Auto-moto-díly, Zakázková výroba nábytku, 
Prodej tuhých paliv, Autodoprava, Zemní 
práce, Zemědělská a včelařská farma, a dal-
ší drobní živnostníci. 

Společenský život a aktivity občanů: V ob-
ci působí Hasičský sbor, Zahrádkáři, TJ SK 
Úžice a TJ SK Sokol Úžice.                l.p.
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Inzerce

pasáž u kostela, Jungmanova ul.75

pondělí –pátek 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.00

náVRHy + dOdáVKy + MOntážE KucHyní
na: www.naBytEK-KucHynE.wgZ.cZ

Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení  
i čalounění.

Nábytek do celého bytu z masivního smrku, buku a dubu firmy GAZEL 
JELíNEk, ROALHOLZ, DOmEstAv

mAtRACE již od 1 500,- kč, kUCHYŇ 1,95m JIŽ ZA 10 900,- vč. 
DPH A DOPRAvY

ZDRAvOtNí mAtRACE, vEstAvNé skříNě, PROUtěNé ZbOŽí

Firma VIZIT.EU se sídlem v Odoleně Vodě, obchodující v oblasti vstupních 
domovních systémů hledá spolupracovníky na pozice:

TECHNIK v oblasti marketingu, dodávek a montáží

OBCHODNÍ REFERENT/ka pro zajištění tuzemského i zahr. obchodu

Podmínky budou dohodnuty podle rozsahu kvalifikace a možného nasazení.

Kontakt: 602 216 332
e-mail: asistent@vizit.eu, www.vizit.eu

DOPRAVNÍ FIRMA PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSŮ

INFORMACE NA TEL.: 315 671 659

Studio Oriflame – SABRINA
vás zve dne 8.11.2008 ve 14:00 a v 16:00 hod. na povídání o přírodní kosmetice Oriflame

• určení typu pleti počítačem
• ukázky líčení
• rady kosmetičky

• možnost občerstvení
• dětský koutek
• vzorky výrobků, možnost objednávání kosmetiky

Každý účastník si odnese dárek a bude zařazen do slosování o ceny
1. cena líčení + PC určení typu pleti; 2. cena líčení; 3. cena kosmetický dárek

Místo konání: Studio SABRINA, Henningsdorfská 1037, Kralupy n. Vl. – Hůrka, 1. patro nad samoobsluhou

Více informací: Novosadová Sabrina, 777 297 197, Andresová Hana, 724 033 513
!!!!! Těšíme se na Vaši návštěvu!!!!!    !!! Maminky s kočárky vítány!!!

Perspektivní a stabilní zaměstnání 
společnost se zahraniční účastí

iNitial ECotEX s.r.o.
přijme pro nově budovaný závod  

v Kralupech nad Vltavou, ul. V pískovně
pracovníky na následující pozice

provozní údržbář – zámečník
Náplň práce: údržba technologických zařízení a strojů,  

pravidelná a preventivní údržba, zajištění bezproblémového 
chodu technologií

pracovní doba: jednosměnný provoz
plat: 19 - 22.000,- Kč

Švadlena
Náplň práce: oprav a úpravy pracovního oblečení

pracovní doba: jednosměnný provoz
požadavky: výuční list, pečlivost, spolehlivost

plat: 15. - 16.000,- Kč

Informace: Josef Duben, tel: 733 125 932
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Výročí smrti Dr. Františka Bačkovského
Právě před 100 lety 29. listopadu 1908, byly velké mrazy a posunovač 
František Kahabka, který bydlel u řeky ve starém mlýně na Kocandě naproti 
Chvatěrubům, se vydal na ryby. Vzal si s sebou sekeru, aby mohl vysekat do 
ledu otvor. Blízko břehu uviděl vyčnívat z ledu botu. Chtěl ji odseknout, ale 
s hrůzou zjistil, že pod ledem je člověk. Utonulý byl Dr. František Bačkovský. 
Připlavila ho Vltava až z Prahy.

Dnes již toto jméno lidem mnoho ne-
říká. Ve své době to byl ale známý 

literát. Narodil se 2. listopadu 1854 v Be-
nátkách. Po vysokoškolských studiích se 
stal gymnaziálním profesorem v Němec-
kém Brodě. V roce 1889 si v Praze v Žitné 
ulici otevřel knihkupectví s antikvariátem. 
Známější byl ale jako nakladatel a spiso-
vatel. Jeho největším literárním dílem jsou 
„Zevrubné dějiny písemnictví české doby 
nové“ (1886), práce, která má 933 stran. 
Rozsah práce byl ale příliš velký a Bačkov-
ský dílo nedokončil. Byl rozhodně lepším 
znalcem české literatury, nežli podnikate-
lem v oboru nakladatelském a dostal se do 
finančních potíží. Když se navíc zhoršil 
jeho zdravotní stav a začal ztrácet zrak, 
v hluboké depresi dobrovolně svůj život 
ukončil. Řeka ho připlavila téměř ke Kra-
lupům až po třech měsících.

Hrob nakladatele a spisovatele 
Dr. Františka Bačkovského na 

chvatěrubském hřbitově

Bačkovského nakladatelská i publikační 
činnost byla velmi rozsáhlá. Vydával neje-
nom jednotlivá díla, ale i celé edice jako 
Dětskou knihovnu, Studentskou knihovnu, 
Národní knihovnu českou, Vymazalovy 
učebnice řečí a další. Snažil se i zasáhnout 
svými publikacemi do sporů o pravost ru-
kopisu Královédvorského a Zelenohorského, 
a to na straně jejich obránců.
Svou úctu a obdiv ke tvůrci naší národní 

hymny Kde domov můj, vyjádřil Bačkovský 
skladateli Františku Škroupovi v podrobné 
studii v roce 1884. Bylo to při příležitosti pa-
desátého výročí vzniku této písně. Zazněla 
poprvé ve zpěvohře Fidlovačka v roce 1834.
Po smrti Františka Bačkovského vedli na-

kladatelský závod úspěšně jeho dědici. Ro-
dina se rozhodla, že mrtvého pohřbí tam, 
kde skončila jeho životní pouť. František 
Bačkovský byl pohřben na chvatěrubském 

Zajímavosti

hřbitově. Hřbitov je vysoko nad obcí na 
stráni. Vrchlický, který do Chvatěrub čas-
to jezdil, o něm napsal báseň „Hřbitov 
na stráni“.
V roce 1921 byla ve Chvatěrubech 

otevřena obecní knihovna. První knihy 
věnované knihovně byly od rodiny Dr. 
Bačkovského. Bohužel se mi nepodařilo 
zjistit, zda se něco z jeho odkazu ve chva-
těrubské knihovně zachovalo.
  ing. jOsEf stupKa

Sprašová rokle v Zeměchách
v okolí kralup je několik přírodních památek 
a státem chráněných území (větrušická rokle, 
otvovice, kováry atd.). ve vlastním katastru 
města jsou takováto místa zatím jen dvě: „mi-
nická skála“ a „Sprašová rokle“ v zeměchách. 
I když Hostibejk a skály nad „lobečskými“ tu-
nely by si pro své unikátní geologické složení 
také podobnou ochranu zasloužily.

 „Sprašová rokle“
Vlastní rokle leží na JZ okraji obce, na horním 
konci ulice s příznačným názvem „V Rokli“. Mís-
to bylo vyhlášeno přírodní památkou již v roce 
1986.  
A čím je zajímavá, tato na první pohled obyčejná 
rokle, jakých je v okolí Kralup celá řada?

Je to přírodní útvar, kde se zachoval sled vrs-
tev půdy tak, jak se zde ukládaly v posledních 
dvou ledových dobách a v době meziledové, 
která je od sebe oddělovala.

Ve druhé době ledové silný mráz rozmělňo-
val horniny na jemný prach. Ten pak byl hnán 
krajinou od západu převládajícími větry a usa-
zoval se na závětrných stranách údolí. Tak 
se vytvářely vrstvy spraše (dnešní cihlářské 
hlíny). I v těchto chladných dobách, z nichž 
každá trvala více jak 100 000 let, byly různě 
dlouhé časové úseky, kdy bylo o něco tepleji. 
Zvláště na začátku glaciálu, kdy vznikaly čer-
nozemní stepi. Poté, co jejich vegetace odum-

řela, vytvářela ve světlé spraši tmavě zbarvené 
vrstvy. 

V teplých interglaciálech, kdy zde bylo mnohdy 
teplejší  
a vlhčí klima než je dnes, zde byla bujná vegetace, 
a krajina byla pokryta hustými lesy. V těchto obdo-
bích se vytvářely různě mocné vrstvy půdy tmavě 
zbarvené humusem ze zetlelé vegetace.

Vědci nazývají tyto vrstvy „půdními komplexy“. 
Zatím jich bylo rozpoznáno 15. V tmavých vrstvách 
humusu se někde zachovaly až do dnešní doby 
i zrnka pylu a ulity drobných měkkýšů (šnečků). 
Což dnes umožňuje vědcům, spolu s nálezy py-
lových zrnek určit, jaká vegetace 
a jaký druh podnebí zde v danou 
dobu panovalo.

Při těžbě cihlářské hlíny bylo 
v minulosti možno tyto vrstvičky 
tmavší hlíny vidět. Cihelen tenkrát 
bylo i na Kralupsku hodně. Takřka 
všechny již zanikly a jejich těžební 
stěny většinou pokryla vegetace.

Jedno z mála přístupných míst, 
kde je možno tento přírodní úkaz 
ještě pozorovat, je právě „Sprašová 
rokle“ v Zeměchách. V přirozené 
strži, dlouhé asi 300 metrů a hlu-
boké mnohde až 20 metrů, se za-
choval obraz střídání světlých  
a tmavých vrstev posledních dvou 

dob ledových, oddělených teplejším obdobím. 
Takováto unikátní situace se v Čechách za-
chovala pouze na dvou místech. Jediná z nich, 
která je veřejně přístupná, je právě zde v Ze-
měchách. Také proto byla tato rokle zařazena 
do mezinárodního exkurzního geologického prů-
vodce INIQA-Berlín a zdejší unikátní situaci sem 
jezdí studovat i odborníci z ciziny.

V této, stejně tak jako v ostatních státem 
„Chráněných územích“, je i zde nutno omezit 
zásahy člověka na minimum. Snad proto je rok-
le místy zarostlá náletovými dřevinami  
a ve vstupní části, v délce několika desítek me-
trů, i „houštím“ kopřiv. Proto, pokud se rozhod-
nete lokalitu navštívit, tak nejlépe v období od 
konce října do května. v. FEnCL
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�2. sezóna Kruhu přátel prahy – rok 2008
Výbor kruhu přátel Prahy Vás zve na    

ustavující člensKou schůZi občansKého 
sdružení Kruh PŘÁtel PrahY 

 která se bude konat v úterý 25. 11. 2008
od 1� hodin v malém sále Kultrurního domu 

Vltava v Kralupech nad Vltavou.

program:  
1�.00 – 1�.�0 Shromáždění členů, vybírání členských příspěvků na rok 
2009 (100 Kč).
1�.�0 Zahájení, seznámení se stanovami občanského sdružení.
Volba členů organizačního výboru. Zpráva o činnosti KPP v roce 2008. 
Pokladní zpráva, projednání převodu majetku do občanského sdružení. 
Seznámení s plánem akcí pro rok 2009. Připomínky a diskuse.
 Na setkání se těší výbor KPP.

pRaNostiKa NA LISTOPAD
L idé si rádi všímali a všímají zvláštních přírodních úkazů. Jedním z nich je duha. Duha, která 

se nám ukáže po ránu, předpovídá déšť. Duha k večeru může znamenat jasné počasí, ale 
také proměnlivost. Čím více vyniká v duhových barvách zelená, tím více bude pršet. Vyniká-li 
červená, budou silné větry.

Co NÁM řÍKajÍ pRaNostiKy Na MěsÍC listopad?
  1. listopad Všech svatých – Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich.
  2. listopad Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.
11. listopad Na sv. Martina, bývá dobrá peřina.
19. listopad Počasí o sv. Alžbětě povídá, jak bude v létě. 
22. listopad Sv. Cecílie hroudy v poli sněhem přikryje.
25. listopad Na sv. Kateřinu, schováme se pod peřinu.
30. listopad Má-li sv. Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce.

Co NÁM RadÍ přÍRoda?
✱ Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
✱ Když listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikrádá.
✱ Jde-li husa o Martinu po ledu, po něm se bude ještě dlouho koupat.
✱ Sedí-li o svaté Kateřině kačena na ledě, o vánocích bude sedět na blátě.

Krtci nám dávali znamení letos v lednu, že bude v březnu znovu padat sníh a nespletli se. 
Tak snad nebudou tak pracovití v listopadu a budou v klidu odpočívat pod zemí, aby nám ne-
zkazili bílé vánoce.    l.p.

Vpředvečer svátku Všech svatých (31. říj-
na) se v Americe slaví Halloween (který 

začíná pronikat i na naši půdu). Do Ame-
riky se dostal nejspíš z Irska, vznikl z tra-
dičních oslav křesťanských svátků a z ir-
ských lidových tradic, které mají kořeny 
v keltských zvycích. Název vznikl z dobo-
vého výrazu All Hallow s̀ Eve (předvečer 
Všech svatých).
Svátek všech svatých (1. listopad) – Vzni-
kl v květnu v roce 609, kdy byl v Římě 
slavnostně vysvěcen Pantheon křesťanské 
Panně Marii a svatým mučedníkům. Na  
1. listopad byl přesunut v 8. stol., asi proto, 
aby nahradil pohanské svátky.
Dušičky (2. listopad) – Křesťané pravděpo-
dobně navázali na tradici keltských oslav  
(1. listopad), kdy Keltové slavili začátek no-
vého roku a zároveň den, kdy se setkával 
svět živých se světem mrtvých. 2. listopadu 
slavíme tedy Památku všech zemřelých, kte-
rá je spojená se vzpomínkou a modlitbou 
za mrtvé. První veřejná oslava se konala 
koncem 10. stol. ve francouzském benedik-
tinském klášteře v Cluny. Brzy se svátek 
rozšířil i do dalších zemí. Podle lidové víry 
vystupují v předvečer svátku duše z očist-
ce, aby si alespoň jednu noc odpočinuly od 
muk. Proto jim lidé připravovali studené 
mléko, lampy plnili máslem, aby si dušičky 
mohly ošetřit spáleniny. Na hroby se poklá-
dalo pečivo. Dnes navštěvujeme v tento den 

Listopadové svátky a obyčeje
hroby svých zesnulých, očistíme je, ozdobí-
me věnečky, květinami a hlavně světly. 
sv. Martin (11. listopad) – Martin byl pod-
le legendy nejprve římský voják, později 
poustevník a nakonec biskup. Žil ve 4. stol. 
Jeho obrácení na víru způsobilo zázračné 
vidění, obdaroval půlkou svého pláště žeb-
ráka a pak se mu zdálo o Ježíšovi obleče-
ném v půlce jeho pláště. Martin opustil 
vojenskou kariéru, nechal se pokřtít a stal 
se poustevníkem.  V roce 371 se stal bis-
kupem v Tours. 
Zvykem na tento svátek se stalo koledo-

vání, koledovali hlavně žáci. Na venkově se 
stal tento den tradicí pro uzavírání smluv 
s obecními zaměstnanci, čeleď měnila své-
ho hospodáře. Pak se stal termínem pod-
zimního posvícení. Pekla se většinou tra-
diční husa, z obraných kostí se pak věštilo 
počasí.
sv. Kateřina (25. listopad) – Podle legendy 
byla Kateřina krásnou a chytrou dívkou, 
která se dostala do sporu s císařem, ten jí 
postavil před sbor učenců a ona je dokáza-
la obrátit ke křesťanství. Za to byli upáleni 
a Kateřina měla být umučena, od mučení 
jí ochránil blesk a ona byla nakonec sťata. 
Její tělo podle legendy andělé, ve skutečnos-
ti křesťanští mniši, přenesli do kláštera na 
hoře Sinaj v Palestině. 
O jejím svátku se nemělo pracovat s ni-

čím, co mělo kola (souviselo to s mučícími 

nástroji), takže měli volno mlynáři, přad-
leny, povozníci. Konaly se taneční zábavy. 
Tanečnice darovaly vždy malý dárek svému 
tanečníkovi.
sv. Ondřej (30. listopad) – Byl rybářem, učed-
níkem Jana Křtitele, pak prvním učedníkem 
Ježíše. Jeho bratr Šimon se k nim přidal 
(později apoštol Petr). Ondřej si znepřátelil 
římského místodržitele v Patrasu a ten ho 
nakonec nechal ukřižovat na kříži ve tvaru 
X, říká se mu od té doby ondřejský (s ním 
je většinou zobrazován). Jeho atributy bývají 
také síť s rybami nebo provaz (byl jím na 
kříži přivázán). Ve jménu sv. Ondřeje byl 
ve Francii v 15. stol. založen i známý řád 
Zlatého rouna.
Den sv. Ondřeje byl prvním svátkem vá-

nočního období. V tento den prováděli lidé 
různé věštění budoucnosti, sny o svatoon-
dřejské noci se prý určitě splní. 

l.p.

sv. Martin
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V posledních letech se zaslouženému 
zájmu těší zapomenutá dopravní 
a obchodní tepna, spojující ve 
středověku Prahu se státními útvary 
na sever od českých zemí. Lužická 
cesta (stezka) je novodobé označení 
dálkové středověké cesty, která 
směřovala primárně do historické 
Lužice. 

Její název se odvíjel od pohyblivé trasy, 
reagující na politické a přírodní podněty 

stejně tak, jako od míst, kterými procházela 
a ve kterých si ji obyvatelé pojmenovávali 
dle vlastního uvážení. Nelze ji brát jako 
samostatnou trasu v podobě dnešní dálni-
ce, protože její trasa je trasou společných 
úseků dalších cest, připojujících se nebo 
odpojujících se k ní podle potřeby. Tak lze 
například charakterizovat její počáteční 
část s Prahy do Velvar, kde lze předpoklá-
dat spojení několika směrů, z nichž jeden 
byl v novověku využit pro poštovní spojení 
Čech se Saskem. Jeho frekventované využí-
vání zanechalo v krajině nesmazatelné sto-
py v podobě vyježděných úvozů v místech, 
která stále víceméně dodržovala pradávné 
zvyklosti v nejsnazším překonávání terén-
ních překážek. Po opuštění dnešního úze-
mí hlavního města Prahy zachované úvozy 
odhalují trasu ze sedla v Kozích hřbetech 
k Úněticím (ve stejném místě je překoná-
vá i dnešní silnice), odtud šikmo svahem 
na rozvodí Únětického a Podmoráňského 
potoka a dolů do Úholiček, z nich kolmo 
svahem ke kapličce a kolem skládky do 
Turska, kde se nacházela poštovní stanice. 
Odtud vedla trasa několik set metrů mís-
tem nynější silnice, aby se odpojila směrem 
na kapličku sv. Gotharda východně od Ho-
lubic a za ní dnešní polní cestou pokračo-
vala ke svahům minického hradiště, které 

překonávala v několika 
postupně vyježděných 
kolejích. Trasa pokra-
čovala do Minic, Mi-
kovic a dále do Velvar. 
Tento úsek lze s men-
šími úpravami považo-
vat za pravděpodobnou 
trasu i starší Lužické 
cesty. Cesty starší než 
novověké v terénu sle-
dovaly především vyš-
ší nezamokřené terény 
a při překonávání pře-
výšení (dálkové cesty 
se lokálním prudkým 
převýšením  úspěšně 
vyhýbaly) postupovaly 
pokud možno kolmo na 
vrstevnici, po opyších 
vyvýšenin nebo  hřbe-
tech svahů mezi zářezy 
roklí a vodotečí. Toto se odráží i v případě 
ve středověku podmáčeném terénu v okolí 
ústí Zákolanského potoka, v místech stře-
dověkých Kralup a zdejších příkrých sva-
zích vysokých vltavských teras. Upadající 
„hlavní“ cestu v okolí Kralup v první po-
lovině 19. století definitivně převzala nově 
vybudovaná „velvarská silnice“, od Kozích 
hřbetů uhýbající do Černého Vola, Velkých 
Přílep a Turska, aby po krátkém společném 
úseku za touto obcí obešla směrem do Mi-
nic příkré stráně hradiště z východu. Tuto 
trasu je tak možné projet pohodlně autem, 
neboť je dnes představována hlavní silnicí 
Praha – Velvary.  
V souvislosti s Lužickou cestou se ne-

oprávněně objevuje i srovnání s Velkou 
cestou (tzv. Magna via), jejíž pojmenování 
(a tím i potvrzení její existence) se objevuje 
v listině z počátku 12. století. Její trasa však 

vedla prokazatelně ji-
nudy, jak vysvítá z roz-
boru textu zprávy, mi-
nimálně neprocházela 
Úněticemi a její směr 
nevedl na sever nebo 
severozápad  stejnou 
trasou  jako  popsané 
cesty mladší. Její trasa 
zcela určitě vycházela 
ze schématu raně stře-
dověkých Čech,  kde 
největší roli hrály pře-
myslovské hrady. Proto 
je možné předpokládat 
její směr z Pražského 
hradu do okolí Budče 
nad Zákolany. 
Z uvedeného vyplý-

vá, že není jednoduché 
se orientovat ve spleti 
cest nebo jejich pozů-

statků v terénu. Na území tak členitém, 
jako je plošina mezi Prahou a Kralupy nad 
Vltavou, proťatém hluboce zařízlými údo-
lími potoků, se nachází velké množství do 
okolního terénu zařízlých fungujících nebo 
zaniklých cest. Je to především důsledek 
jejich stovek let trvajícího používání, před-
stavujícího třeba jen denní cesty na pole 
nebo do vedlejší vsi.
Závěrem tak musím konstatovat, že díky 

připojení Minic a Mikovic Lužická cesta 
pravděpodobně vedla přes dnešní Kralupy 
nad Vltavou. Ve své době tak byla jednou 
z několika cest, spojujících Čechy se se-
verním okolím, která procházela v okolí 
Kralup.
Tento příspěvek lze pojmout jako reakci 

na badatelské snahy Ing. J. Majricha.
pEtR nOVý, střEdOčEsKé MuZEuM 

V ROZtOKácH u pRaHy

INZERCE

Příspěvek k bádání o starých cestách v okolí Kralup
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Pozvánky

u ž v 80.tých letech dvě 
doktorky psychologie 

a vysokoškolské profesor-
ky, Linda Acredolo a Sus-
an Goodwyn vypozorovaly, 
že většina dětí sama vytvá-
ří a používá znaky k never-
bální komunikaci se svými 
blízkými. Položily si otázku, co se stane, 
když je v této přirozené komunikaci pod-
poříme a pomůžeme jim rozšířit jejich ne-
verbální zásobu. Výsledkem byl dlouholetý 
výzkum, mimo jiné sponzorovaný i Národ-
ními instituty zdraví v USA, který prokázal, 
že znakování podporuje nejen vývoj řeči, 
ale také pozitivně ovlivňuje sociálně-emoční 
a intelektuální vývoj. 
Na základě výsledků výzkumu, Acredolo 

a Goodwyn vyvinuly program Baby Signs. 
Je to metoda, která rodičům snadno pomů-
že zařadit znakování do běžného každo-

denního života a zpříjemní 
jim tak čas strávený s je-
jich batoletem. Díky lepší 
komunikaci děti i rodiče 
prožívají méně frustrace 
a více pohody. Znakující 
děti dokážou vyjádřit, co je 
zajímá, co cítí a co chtějí, 

čímž nám otevírají jedinečné okénko do 
své mysli. Pro batolata je jejich nově nabytá 
schopnost komunikovat zdrojem uspokoje-
ní a radosti z toho, jak dokážou ovlivnit 
svět kolem sebe. To jim buduje sebevědomí 
a pokládá základy pozitivního vytváření 
vztahů se svým okolím, které jim vydrží 
na celý život. 
Znakování obvykle umožní komunikovat 

s batoletem téměř o rok dříve, než se naučí 
mluvit. Občas v této souvislosti slýcháme 
obavu, zda znakování nesníží motivaci dětí 
učit se mluvit. Výše zmíněný výzkum, pub-

likovaný v odborných časopisech prokázal 
pravý opak. 
Většina rodičů začíná se znakováním me-

zi 8 a 12 měsícem. Semináře pro rodiče 
programu Baby Signs® jsou nabízeny již 
v mnoha městech. Jde o dvouhodinový se-
minář, kde se rodiče dozví vše, co potřebují 
k tomu, aby mohli se svými batolaty začít 
znakovat. Součástí semináře jsou i kvalitní 
materiály, vyvinuté zakladatelkami progra-
mu, které jim zajistí úspěch na cestě k lepší 
komunikaci s jejich ratolestí.
RC Neználek má svou nezávislou cer-

tifikovanou instruktorku programu Baby 
signs® – znakové řeči pro batolata, Mgr. 
Magdalenu Šatavovou a pod jejím vedením 
ve čtvrtek 13.11.2008 od 9:30 propuknou 
Kurzy pro rodiče. Informace o termínech 
kurzů získáte na www.rcneznalek.cz  nebo 
na telefonu 732 350 968, případně na emai-
lové adrese magda.babysigns@centrum.cz
Více informací o programu Baby Signs® 

a výzkumu, na kterém je založen, najdete 
na www.babysigns.cz.

Rodinné  centrum Ne-
ználek spolu s KaSS 

zvou všechny dětí do 10 
let i s rodiči do Kulturní-
ho domu Vltava na „Velkou 
ďábelskou šou“ ve čtvrtek  
4. prosince v 16.30 hodin. 
V programu se představí 

hvězdy „pekelného kotle“ 
– zpívají přední interpre-
ti pekla – čerti – ďábelské 
songy, při kterých se bu-
de tančit a zpívat. Součástí 
programu jsou soutěže s ry-
ze čertovskou  tématikou 
a diskotéka  se  spoustou 

světelných efektů i kouřů.  
Nebude chybět ani zdobe-
ní perníčků na malém sále 
na balkóně, které si kaž-
dý odnese domů (perníčky 
i zdobení budou k dispozi-
ci).  Přijďte se pobavit i se 
svými dětmi!

Petra Jarošová posluchačům představí 
buddhismus jako dva a půl tisíce let sta-

ré učení, které přináší informace o podstatě 
mysli a zahrnuje v sobě prvky náboženství, 
filozofie a psychologie. 
Učitelkou buddhismu Diamantové cesty 

se stala v roce 2006. Od té doby předává své 
zkušenosti praktikujícím buddhistům i příz-
nivcům tohoto učení, jejichž počet v Evro-
pě i České republice stále roste. To je dáno 
zřejmě tím, že se jedná o tzv. laický styl 
buddhismu, který vyhovuje zejména moder-
ním, nezávislým a samostatným lidem. 

Na rozdíl od mnišské (klášterní) tradice 
tato forma nepřináší žádná omezení do běž-
ného ani partnerského života a nezahrnuje 
v sobě žádnou víru či dogmata. V běžném 
životě pracuje Petra Jarošová jako obchodní 
manažerka chemické společnosti. Skloubit 
každodenní život s buddhistickou praxí pro 
ni není žádný problém. 
Centrum buddhismu Diamantové ces-

ty v Kralupech nad Vltavou patří mezi  
50 meditačních center a skupin, které or-
ganizačně zaštiťuje náboženská společnost 
Buddhismus Diamantové cesty linie Karma 
Kagjü. Loni v červnu byla organizace zare-
gistrována Ministerstvem kultury. Stala se 
tak vůbec první oficiálně uznávanou bud-
dhistickou skupinou v České republice. 
V současné době sídlí kralupské buddhis-

tické centrum v Jódlově ulici 16 v TJ Sokol. 
Společné meditace určené pro širokou veřej-
nost tam probíhají každý čtvrtek od 20 hodin. 
Bližší informace naleznete na www.bdc.cz. 

kaPELa ČEchoMoR
Připravila sérii koncertů  

„Kooperativa Tour 2008“
S mottem: 

Podpořte s námi pomocné tlapky

Toto turné s mottem „Podpořte s námi Pomoc-
né tlapky“ je již druhý rok společným projek-

tem skupiny Čechomor a pojišťovny Kooperativa. 
Výtěžek z prodeje propagačních předmětů a dár-
covských zpráv DMS je určen pro úhradu nákladů 
spojených s výchovou a výcvikem asistenčních 
psů, kteří pomáhají tělesně postiženým občanům.
Vzhledem k tomu, že jde o koncerty v adventním 
čase, část koncertního repertoáru budou tvo-
řit lidové koledy a vánoční písně z Čech, Moravy, 
Slovenska a Polska, které skupina v loňském ro-
ce vydala na úspěšném cd „Sváteční Čechomor“. 
Hostem Kooperativa Tour 2008 bude talentovaná 
zpěvačka Eliška Ptáčková, která nazpívala v pol-
štině skladbu Józef, mój kochany. 
více na www.cechomor.cz

Přednáška „Buddhismus na Západě“ 

Znaková řeč pro slyšící batolata

Buddhismus na Západě je název 
přednášky, která se uskuteční  
10. listopadu od 19 hodin v KaSS 
Vltava v Kralupech nad Vltavou. 
Přednášet bude Ing. Petra Jarošová, 
česká učitelka tibetského buddhismu 
Diamantové cesty. 

Připravujeme na prosinec! VELKá ĎáBELSKá ŠOu
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Program kina

Kino vLtava Kralupy – listOpad 2008
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,  
tel. 315 726 101

PŘiPRavUJEME na PRosinEC 2008: juno, Madagaskar 2, Katyň, saw V, slepé lásky, Max payne, 96h, Králova přízeň,  
Rallye smrti, Vy nám taky, šéfe, Kozí příběh

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

Změna programu vyhrazena.

NESTyDa

1. – 5.11. so-st 20.00 
ČR, 88 min., ŠÚP, 15, 90,- kč

„Neromantická komedie o manželství a sexu“ podle 
bestselleru M. Viewegha v režii J. Hřebejka  
a s J. Macháčkem v hlavní roli.

abSuRDiSTáN - kaRLovaRSké Dozvuky

6. čt 20.00 
absurdistan, něm., 88 min., 12, T, 70,- kč

Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lás-
ky ...
Není voda, nebude ani sex! A teplá večeře už vůbec 
ne! Absurdní komedie o souboji pohlaví situovaná 
kamsi do pouště mezi Evropou a Asii.

MaMMa Mia!

7. pá, 10. po 20.00
8. – 9. so-ne 17.30, 20.00 
vB, 108 min., ŠÚP, T, 80,- kč

Repríza veleúspěšného filmového muzikálového hi-
tu. V hlavních rolích léto, řecký ostrov, písničky sku-
piny ABBA, Meryl Streepová a další.

Máj

11. – 12. út-st  20.00
ČR, 76 min., 12, 80,- kč

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky 
čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl 
háj... Filmová báseň na motivy posledního díla Karla 
Hynka Máchy.

12 - kaRLovaRSké Dozvuky

13. čt  20.00
Rusko, 159 min., ŠÚP, T, 70,- kč

Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně.  
12 porotců nejrůznějších profesí a sociálních skupin 
bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenage-
ra, který údajně zabil svého ruského otčíma. Film byl 
nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film

SiRoTČiNEc

14. – 15. pá-so  20.00
El orphanage, mex./Šp., 105 min., ŠÚP, 12, T, 80,- kč

Vysoce oceňovaný duchařský horor o jednom velmi 

podivném domě s velmi záhrobní atmosférou a velmi 
pochmurným tajemstvím.

cESTa Do STřEDu zEMě

16. – 17. ne-po 20.00
Journey to the centre of the Earth, USa, 95 min., 12, 
T, 80,- kč

Nová adaptace Verneova dobrodružného románu je 
svižnou trikovou podívanou, v níž vědec Trevor ob-
jeví na Islandu vstup do nitra Země, kde nalezne za-
chovalý prehistorický svět.

zRcaDLa

18. – 19. út-st 20.00
mirrors, USa, 110, ŠÚP, 15, T, 80,- kč

Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte 
mne!
Hollywoodský remake jihokorejského hororu o ob-
chodním domě, jehož zrcadel chce jako vstupní brá-
ny do našeho světa využít nepředstavitelné ZLO.

QuaNTuM oF SoLacE

20. – 23 čt-ne 20.00
vB/USa, 107 min., ŠÚP, 12, T, 90,- kč

Více než velké množství útěchy (quantum of so-
lace) budou potřebovat všichni nepřátelé agenta 
007. Další vysokooktanové dobrodružství Jamese 
Bonda pokračující pouhou hodinu po předchozím 
Casinu Royal.

ukRuTNě šťaSTNi - kaRLovaRSké Dozvuky

24. po 20.00
Frygtelig Lykkelig, dánsko, 105 min., ŠÚP, 12, T, 70,- kč

Groteskně laděný příběh o mladém policajtovi přijíž-
dějícím z velkoměsta na osiřelý zapadákov, připomí-
ná svou stylizací, temnou atmosférou a smyslem pro 
černý humor nejlepší filmy bratří Coenů.
vítězný film na letošním filmovém festivalu 
v karlových varech!

DěTi Noci

25. – 26. út-st 20.00
ČR, 84 min., 15, 80,- kč

Martha Issová a Jiří Mádl (na MFF KV 08 získali ce-
ny za nejlepší herecké výkony) v atmosférickém vy-

právění z nočního Karlína o nenávratně ztraceném 
dětství a dosud nenalezené dospělosti.

oko DRavcE

27. čt, 28 pá 20.00
Eagle eye, USa, 118 min., ŠÚP, 15, T, 80,- kč

Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zved-
nete a zbytek života se vám promění v nekonečnou 
noční můru. Šílené, že? Právě takový moment se 
stal výchozím bodem tohoto thrilleru. Dva úplně oby-
čejní mladí Američané se kvůli jednomu takovému 
telefonátu stanou součástí hry, která je nebezpeč-
nější než ruská ruleta.

vESMíRNí oPiČáci

28. pá, 29. – 30. so-ne 17.30
Space chimps, USa, 80 min., ŠÚP, d, 80,- kč

Hravé mimozemské dobrodružství se skvělou animací 
vypráví o šimpanzích kosmonautech, kteří zachrání 
mírumilovnou planetu z područí zlého diktátora.

baThoRy

29. – 30. so-ne  20.00
ČR, 140 min., ŠÚP, 12, 80,-kč

Historický velkofilm Juraje Jakubiska o čachtické 
paní. Výpravný snímek plný velkolepých bitev i osob-
ních dramat, jehož středobodem je život Alžběty Bá-
thory, „Krvavé hraběnky“, jejíž skutky se dostaly až 
do Guinnessovy knihy rekordů.

TRoPická bouřE

1. - 3.12. po-st 20.00
Tropic Thunder, USA, 103 min., ŠÚP, 12, T, 80,- Kč
Velmi povedená šílená parodie o tom, jak se zvrh-
lo jedno natáčení válečného dramatu, je přehlídkou 
nadsázky, láskyplných citací slavných válečných fil-
mů i notně ironickým pohledem na svět filmového 
průmyslu.

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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KD Vltava

Kd vLtava Kralupy – program na listOpad 2008
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

do 18.11.

trvá výstava kRaLuPSké výTvaRNé 
SkuPiNy „j“ 
u příležitosti 20. výročí trvání. hosté: skupi-
na výtvarníků z komárna k.aRT.E. 
Výstava bude otevřena denně v pracovní do-
bě na požádání v kanceláři KaSS, v neděli  
9. a 16. od 14. – do 17 hodin. a při všech 
akcích KaSS.

sobota 1. v 10.00

BeBe Brumík a Pragokoncert Praha a KaSS 
Kralupy n.Vlt. uvádí Dětské představení Mi-
chala Nesvadby 
MichaL jE kvíTko 
velká zábava, soutěže, aktivní účast dětí

 (již vyprodáno!) 135,- 145,-

sobota 1. ve 20.00

Podzimní divadelní festiválek „tyjátjátra“ 
– velký sál 
Michel de Ghelderona: EScoRiaL 
Pod hlavičkou Rádobydivadla Klapý vystou-
pí tři režiséři: Ladislav Valeš, Jaroslav Kodeš 
a Václav Spirit. Tento jedinečný projekt reží-
ruje Rudolf Felzmann 50,-

úterý 4. v 19.30 

chcETE Mě – Benefiční představení pro 
hospic 
V pořadu vystoupí zdeněk Srstka, jiří kry-
tinář/Eva Čížková a k. Emanuel Gott.
Benefici pořádá občanské sdružení Spole-
čenství Androméda, výtěžek je určen na účet 
veřejné sbírky 399 515 339/0800. Podpořte 
výstavbu hospice ve Středočeském kraji!

 50,-

sobota 8. v 15.00 

Z pohádky do pohádky – 3. představení pod-
zimního cyklu STRašiDLo zLoMbiDLo 
Veselou pohádku pro malé i velké nastudoval 
Spolek divadelních ochotníků v Braníku. 
Děti, nezapomeňte, tuto sobotu získáte  
3. obrázek do slosovatelné skládačky!  50,-

pondělí 10. v 19.00 malý sál 

buDDhiSMuS Na záPaDě 
Veřejná přednáška české cestující učitelky 
Petry Jarošové. Ve spolupráci s KaSS organi-
zuje Meditační skupina buddhismu Diamanto-
vé cesty linie Karma Kagjü Kralupy n.Vlt.  50,-

čtvrtek 13. v 16.30 velký sál 

PoháDková vzDuchoLoĎ

Malíř Barvínek a čarodějnice Pupalka zachra-
ňují pomotané pohádky.
Uvádí Divadlo Kukadlo Praha. 30,-

čtvrtek 13. v 19.30 

Cyklus koncertů klasické hudby „Musica viva“
MuSica DoLcE viTa – PoDziMNí PoE-
Tická zaSTavENí 
Daniela Demuthová – mezzosoprán, Žofie 
vokálková – flétna, 
zbyňka šolcová – harfa
Zazní hudba mistrů, doplněná verši harfenist-
ky Zbyňky Šolcové. 
Program: A. Vivaldi, G.F. Händel, J. S. Bach, 
G. P. Telemann, G . B. Pergolesi, J. B. Car-
don, W. A. Mozart, G. Donizetti, G. Paisiello, 
C. Saint-saens, B. Smetana, směs podzim-
ních lidových písní v úpravě Jaroslava Krčka            
Platí též abonentní vstupenky. 100,-  75,- 

pátek 14. ve 20.00

couNTRy báL se skupinou TRoSEČNíci 
Stylové oblečení a dobrá nálada vítány! 120,-

neděle 16. a 23., vždy od 18.30 do 23.30

II. PRODLOUŽENÁ „KVĚTINOVÁ“  
– odpolední kurz 
II. PRODLOUŽENÁ „KVĚTINOVÁ“  
– večerní kurz  80,- 

úterý 18. v 19.30 

hoDNě SMíchu a PáR SLz 
aneb Co život dal a vzal Betty MacDonaldové
Jedno z nejoblíbenějších představení pražské 
Violy. Kdo by neznal životní osudy spisova-
telky Betty Mac Donaldové a její knihu Vejce 
a já? Nenechte si ujít toto skvělé představení!
Účinkují: Tereza kostková a carmen Ma-
yerová. Režie: jaromír Pleskot

důchodci: 170,- 190,-

středa 19. 19.30 – 21.30 

TaNČíRNa 
Taneční večer pro všechny, co rádi tančí. 
Další z oblíbených večerů uvádí taneční mi-
str Tomáš Mikulský. Přijďte strávit večer i se 
svými přáteli v rytmu známých melodií.

60,-/100,- pár 

sobota 22. od 20.00 

ii. REPREzENTaČNí PLES MěSTa 
Hraje Neratovický Big band, řídí Petr Svoboda. 
✱ dětský aerobic Fitness centra Petry Ka-
dlecové ✱ latinsko americké tance TK Torero 
Kralupy ✱ barmanská show Ondřeje Slapnič-
ky ✱ dražba

Vstupenky budou v předprodeji na MěÚ 
u slečny Moravcové, zbytek vstupenek od 
18.11. v kanceláři KaSS. 150,-

pondělí 24. v 19.00 malý sál 

MaDaGaSkaR Na koLE aneb dvě baby 
pod baobaby
Cykloputování po ostrově lemurů a baobabů. 
Zážitky dvou cykloturistek z této pozoruhodné 
země přijede vyprávět Slávka Chrpová, šéfre-
daktorka časopisu Cykloturistika. Doplněno 
promítáním fotografií. 50,-

úterý 25. od 16.00 malý sál 

výRoČNí ČLENSká SchůzE kRuhu Přá-
TEL PRahy  

čtvrtek 27. ve 20.00

ČEchoMoR – kooPERaTiva TouR 2008

Vám přináší Akciová společnost Kooperativa 
– generální partner skupiny Čechomor, medi-
álním partnerem turné je MF DNES. 
Vstupenky v předprodeji od 3.11. 350,-

sobota 29. v 15.00 

Z pohádky do pohádky – 4. představení pod-
zimního cyklu MRazík 
Legendární ruská pohádka v provedení Hál-
kova divadla Nymburk.
I na této pohádce děti získají 1 barevný obrá-
zek do skládačky. 50,-

PřIPRavUJEmE na PRoSInEc: 

2. 12. Vánoční koncert – Rožmberská 
kapela 
4. 12. Barborky – Velká ďábelská show 
pro děti i rodiče
6. 12. Bluegrass advent 
10. 12. Kosa – Divadlo Bolka Polívky 
a Divad. spolek Frída - B. Turzonovová, 
M. Trnavský, R. Novák 
13. 12. Pohádkový Betlém – 5. předsta-
vení cyklu Z pohádky do pohádky 
13. 12. Ochutnávka vín s cimbálovkou 
18. 12. Vánoční koncert Jitky Zelenkové 
s kapelou

Loutkový soubor Rolnička
dne 5.11.2008 od 16:30 hodin  
a 17:30 hodin uvede pohádku 

„PRiNcEzNa ČáRyPíšE“; režie: I. Slabá
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Zajímavosti

5.11., středa, 16.00

Setkání sdružení rodáků a přátel města

11.11., úterý, 17.00 

Představení knihy „Michal Plavec - kříd-
la pod řípem“, beseda s autorem, projekce 
fotografií z knihy

- 20.11., čtvrtek, 17.00 

vernisáž výstavy „víno a vinaři“, pěstová-
ní, výrobní postupy a způsoby podávání tohoto 
ušlechtilého nápoje. Výstava trvá do 25. 1. 2009

Městské muzeum – program na listOpad 2008

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

- 25.11., úterý, 18.00 

„Lyra da camera - concerto“ – koncert 
komorní hudby italských a německých ba-
rokních a klasicistních skladatelů. 
Účinkují: jitka Navrátilová – cembalo, jo-
hana Rosická – soprán, kateřina chudo-
bová – flétna, bledar zajmi – violoncello. 
 
 vstupné 50,- kč

Ve státní svátek dne 17. listopadu 2008 bude 
muzeum pro veřejnost uzavřeno.

POZVÁNKA
Zveme Vás na koncert kapely 

SWING CHEEK
do kralupské GALERIE VK37, Purkyňovo 

náměstí 228 (Lobeč).
Koncert se koná v úterý 11. listopadu 

od 19 hodin. 

Uslyšíte jazzové a swingové písničky z dvacátých 
až čtyřicátých let 20. století.
Zahraje a zazpívá malá jazzová kapela s doprovo-
dem piana, basy a bicích nástrojů ve složení:Ma-
rie Mlčková (soprán), Alena Hanusová (alt), Miloš 
Kysilka (tenor, piano), Zdeněk Převorovský (bary-
ton), Samuel Titěra (basa), Ondřej Čepelák (bicí)
Vstupenky je možné zamluvit dopředu  
na tel. 724 250 190.
Viz také inzerát ve Zpravodaji.

Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo 
provoz galerie v roce 2008.

Jak dlouho již pohlednice sbíráte? Co bylo 
hlavním impulzem pro sbírku?
Od roku 1932, kdy jsem chodil do 1. třídy, 
jsem měl přímo úctu ke každé pohlednici  
a nikdy jsem žádnou nezahodil. V roce 1950, 
když jsem začal vyučovat zeměpis, se ukáza-
la moje záliba jako velmi prospěšná. Nebyla 
audiovizuální technika, ilustrací málo a tak 
byly pohlednice dobrou pomůckou. Žáci sa-
mi přinášeli pohlednice nové a podíleli se 
na výstavkách vázajících se k učivu.

Kolik máte ve své sbírce kusů pohlednic? 
Dnes moje sbírky čítají 12 tisíc kusů po-
hlednic.

Sbíráte pohlednice všechny nebo si vybíráte?
Pohlednice bylo nutno rozdělit do 25 sku-
pin, např. na města, stavební slohy, faunu  
a flóru, význačné osobnosti a další. Ve sbír-
ce mám pohlednice různých tvarů (čtverec, 
kruh, elipsa, ozvučené pohlednice, stereo-
kotoučky, plastické…), ale také pohlednice 
z různého materiálu (papíru, dřeva, umělé 
hmoty…). Pohlednice mám v albech i kra-
bicích. Sbírám tedy všechny.

Je rozdíl v pohlednici se známkou nebo bez ní?
Pohlednice s orazítkovanou známkou jsou 
cennější, s odlepenou známkou ztrácejí na 
hodnotě. 

Jak pohlednice získáváte?
Každý měsíc je v Praze burza pohledů  
a sběratelů kuriozit. Někdy zajíždím i na 
burzu do Ústí nad Labem. Při návštěvě 
měst nevynechám žádný antikvariát a do-
kupuji především historické pohledy na-
šeho města. 

Po kterých pohlednicích je největší 
poptávka?
Nejvíce žádané jsou pohlednice do roku 
1945, pohlednice s mapou či plánem měs-
ta a pohlednice s historickými erby měst  
a obcí České republiky.

děKuji Za ROZHOVOR, l.p.

Moje sbírky čítají 12 tisíc kusů pohlednic
ROZHOVOR  s... Vlastimilem řadou

FiLokaRTiE
z řeckého vý-
znamu „láska 
ke sbírání po-
hlednic“.
Předchůdcem 
pohlednic byl 
korespondenč-
ní lístek. v Pra-
ze se první lís-
tek objevil už 
v roce 1869 a to konkrétně 1. října. ovšem se záka-
zem zdobit jej přítiskem.
oldenburský tiskař karl Schwarz, v době francouz-
sko-pruské války v roce 1870, natiskl do levého hor-
ního rohu lístku malý obrázek vojáka s dělem, a to 
se považuje za vznik pohlednice. Stejný autor v roce 
1873 natiskl na německých korespondenčních líst-
cích obrázek Sněžky, a tak byla na světě první čes-
ká pohlednice. Právo tisku si do roku 1885 vyhradila 
pro sebe Česká pošta.
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Inzerce

advent na ZÁMKu nelahoZeves
29. a 30. 11. 2008, 9 - 17 hod.

Prohlídky zámecké expozice, adventní koncerty v Rytířském sále, vánoční
dílny nejen pro děti, prodej rozmanitých řemeslných výrobků s vánoční
tématikou, speciality zámecké kuchyně a posezení v zámeckém sklepení, 
vánoční sortiment a sezónní slevy v Zámecké prodejní galerii

Vstupné do zámku zahrnuje také prohlídku nebo koncert: dospělí 85 Kč, děti 
50 Kč, děti do 6-ti let zdarma, rodinné vstupné 220 Kč (2 dospělí + 2 děti)

Zámek Nelahozeves, tel.: 315 709 111
e-mail: info@lobkowiczevents.cz, www.lobkowiczevents.cz

Požadujeme:
✓ minimálně SOU technického zaměře  ní
✓ uživatelskou znalost PC
✓ samostatnost, spolehlivost a flexibilitu
✓ ochotu učit se nové věci, týmového ducha
✓ praxe v potravinářském průmyslu na obdobné
      pozici vítána
✓ okamžitý nástup

Nabízíme: 
✓ nástupní plat 20.000Kč + 5.000Kč po zkuš. době
✓ zajímavou práci v moderním potravinářském
      provozu
✓ jistotu stabilní mezinárodní společnosti
✓ kvalitní pracovní oblečení
✓ zaměstnanecké benefity
✓ možnost profesního růstu

Firma NoWaCo Czech Republic s.r.o. přijme
pro provozovnu v Kralupech nad Vltavou - Balírna

ženu nebo muže na pozici

Své životopisy prosím zasílejte emailem na adresu: jan.kanina@nowaco.cz
Kanina Jan - Vedoucí výroby

opERÁtoR VýRoBNÍ liNKy (2.směný provoz)
Náplň práce: ovládání a kontrola výrobní linky na zmrazené rybí produkty

dále přijmeme ženu na pozici

BaliČ RUČNÍ (2.směný provoz)
Náplň práce: balení chlazených ryb pro expedici při teplotě 12°C
manuální práce se zbožím, vážení, úklid
Požadujeme:
✓ samostatnost, spolehlivost a flexibilitu
✓ trestní bezúhonost
✓ ochotu učit se nové věci, týmového ducha
✓ praxe v potravinářském průmyslu vítána
✓ okamžitý nástup

Nabízíme: 
✓ nástupní plat 18.000Kč + sezónní odměny
✓ zajímavou práci v moderním potravin. provozu
✓ jistotu stabilní mezinárodní společnosti
✓ kvalitní pracovní oblečení
✓ zaměstnanecké benefity
✓ možnost profesního růstu

Své životopisy prosím zasílejte emailem na adresu: martin.strach@nowaco.cz
nebo volejte na 315/706 167
Strach Martin - Vedoucí výroby

SOLNá jESKYNě SLANý
zve k ozdravným a relaxačním kúrám v příjemném prostře-
dí, které díky uvolňovaným solným výparům při 75% vlhkosti 
vzduchu dokonale nahrazuje mořské prostředí.
Parkování u objektu, dostupnost MHD a ČD.

( T-mobile: 731 248 138,  e-mail:bepzo@seznam.cz

Trápíte se bolestmi kloubů, zvýšeným krevním 
tlakem, nebo cukrovkou? Cítíte se unaveni a vy-
čerpaní?

Uvažujete o „generální“ očistě těla? Chcete zvý-
šit odolnost organizmu v chřipkovém období?
Podstupuje někdo z blízkých chemoterapii,  
či ozařování?

Odborné poradenství v oblasti čínských 
rostliných produktů, odblokování
a harmonizace čaker, vyhledání geopat. zón.
✱ Výrobky získaly třináct zlatých medailí od Světové 
zdravotnické organizace, odpovídají mezinárodnímu 
standardu GMP, některé získaly mezinárodní certifikát 
kvality ISO 9002 a certifikát United States FDA v USA. 
Vhodné i pro děti.

POKLADY Z ČÍNSKÝCH RECEPTŮ

gE Money Bank, a. s.
Nerudova 109�, 278 01 Kralupy nad Vltavou

tel.: �15 728 011
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Školy

Na ředitelské volno v pátek 
17. října naplánovaly vy-

chovatelky naší školní družiny 
návštěvu zoologické zahrady 
v Praze. I přes mrazivé ranní 
teploty se u školy sešlo všech  
39 předem přihlášených dětí z 1. 
až 3. tříd a vyrazilo se vlakem 
do Bubenče a odtud hezky po 
svých přes Stromovku až k brá-
ně ZOO. I přes mrazivé ráno 
nám počasí přálo a většinu dne 
se na nás sluníčko smálo a díky 
tomu si většina zvířátek užívala 
podzimního počasí ve svém vý-
běhu. Od brány jsme se vydali 
mírným stoupáním k Indonéské 

džungli a poté na žirafy a zebry 
do Afrického domu. Dále jsme 
se po návštěvnické cestě dostali 
do spodní části ZOO, kde nás 
čekali šelmy, gorily, sloni a hlav-
ně lemuři, kteří se vůbec neo-
stýchali a brali si od dětí krás-
ně zbarvené podzimní listy. Po 
nezbytném zakoupení suvenýrů 
a párků v rohlíku jsem se ten-
tokrát už autobusem vydali do 
Holešovic a vláčkem do Kralup, 
kde na nás čekal zástup rodičů, 
připravených vyslechnout si na-
še zážitky z podzimní ZOO. 

KatEřina Malá 

(VycHOVatElKa Šd - ZŠ KOMEnsKéHO) 

ZŠ KOMEnsKéHO

Atletický čtyřboj
✘ Na atletickém stadionu v Nera-
tovicích se z naší školy zúčast-
nili žáci z 9.B – D. Hulinský, 
Z. Pudil, J. Silovský a J. Ulma 
– atletického čtyřboje družstev. 
V celé soutěži se utkalo 9 druž-
stev  starších  žáků  ze  všech 
základních škol v mělnickém 
okrese. V této konkurenci jsme 
obsadili 3. místo. MgR.Milan plEV

Otvírání studánek
✘ Žáci prvních a druhých tříd 
naší školy se zapojili do celo-
ročního ekologického projektu 
Otvírání studánek.
Cílem projektu je prohloube-

ní základních znalostí o našem 
životním prostředí. Ústředním 
tématem projektu je VODA. Žá-
ci postupně otvírají pomyslných 
10 studánek, kdy každá z nich 
sleduje vodu z jiného pohledu.
První  studánku  s názvem 

Věčná voda přišel s dětmi ote-
vřít vodník Alfons se svojí po-
mocnicí Kačenkou. Alfons dě-
tem (malým pulcům) vyprávěl, 
jaké úkoly budou  po celý rok 
plnit. Děti byly jeho návštěvou 
nadšeny a rády mu zazpívaly 
písničky  s  vodní  tématikou. 
Všichni jsme pak společně pl-
nili první pracovní list a zná-
zorňovali pohybem i kresbou 
věčný koloběh vody v přírodě.
 MgR. j. ROBKOVá, MgR. s. řádOVá

„Čím budu já“?
✘ V měsících říjnu a listopa-

du probíhá na naší škole Projekt 
– „Čím budu já“? 
Do tohoto projektu jsou zapoje-

ni žáci 7. - 9. tříd. Nejprve zhlédli 
video a DVD projekci prezentace 
různých škol a firem z našeho 
regionu a poté paní zástupkyně 
zorganizovala exkurze do Infor-
mačního a poradenského stře-
diska v Mělníku a na výstavu 
„Vzdělávání 2008“. Projekt pro-
líná předměty Český a Anglic-
ký jazyk, Výchovu k občanství, 
Pracovní činnosti a Výtvarnou 
výchovu. Žáci 8. tříd v předmětu 
Pracovní činnosti – Svět práce 
dostali za úkol uskutečnit roz-
hovor s členem rodiny nebo pří-
buzným na téma „Zaměstnání 
– Pracujeme jen pro peníze?“. 
Práce žáků jsou vystaveny ve 

vstupní hale školy.  Žáci 9. tříd 
napsali úvahu na téma „Bez prá-
ce nejsou koláče“. 
V 8. třídě v předmětu Ang-

lický jazyk jsme sestavili dvoj-
jazyčný profil profese zdravotní 
sestry. A v třídě 9. A se úspěšně 
zrealizoval projekt „My future 
job“. 
V měsíci listopadu proběhnou 

besedy s několika lidmi různých 
povolání, kterých se žáci dle své-
ho výběru zúčastní.

MgR.d.pEtříčKOVá,  

MgR.i. KadaňKOVá, MgR.B.ŠEBEstOVá

Školní družina v ZOO

Stejně jako na jiných školách 
jsme i my 1. září přivítali 

nové žáčky. Prvňáčky čekalo 
slavnostní uvítání před budo-
vou školy, kde jim zazpíval pě-
vecký sbor školy a přivítala je 
paní ředitelka. Dále už se slo-
va ujaly třídní učitelky, které si 
děti rozdělily a poté je odvedly 
do tříd, aby se žáci seznámili 
s novým prostředím.
Naše škola má celkem 41 prv-

ňáčků, kteří jsou rozděleni do 
dvou tříd. Přechod z mateřské 
do základní školy zvládly bez 
problémů a v současné době 
už  sklízí  první úspěchy  své 
práce.
Ačkoli od začátku školního 

roku neuplynulo ještě mnoho 
času, nastala doba myslet na dě-

ti, které začnou naši školu na-
vštěvovat příští školní rok. Proto 
dne 20. října proběhlo zábavné 
odpoledne, kde se budoucí prv-
ňáčci mohli seznámit s prostře-
dím školy, pohrát si se svými 
budoucími spolužáky a sezná-
mit se s paní učitelkou. Tohoto 
odpoledne se zúčastnilo něko-
lik dětí, které přišly v doprovo-
du svých rodičů či prarodičů.
Budoucím prvňáčkům se pod 
vedením paní učitelky Jany Po-
jarové ve škole líbilo, vyzkoušeli 
si, jaké je to být školákem. Dou-
fáme, že se již do naší školy těší 
a brzy se znovu setkáme u zá-
pisu do prvních tříd.

třídní učitElKy i. ROčníKů - 

VápEníKOVá, KOřínKOVá

Prvňáčci – současní i budoucí

ZŠ REVOluční

události školy
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19.11. proběhne již tradičně na naší škole 
projektový den na téma volba povolání. Kaž-
dý učitel nabídne exkurzi a děti si podle své-
ho zájmu vyberou, kam se půjdou podívat. 
Mohou navštívit farmu a dozvědět se něco 
o práci chovatele zvířat. Jiné děti pojedou do 
útulku zvířat, jiní do Prahy do firmy, kde se 

budou informovat o práci ostrahy. Další bu-
dou naslouchat celníkovi nebo zahradníkovi 
o práci na zahradě a aranžování.
Každý rok vybíráme jiné exkurze, tak 

doufáme, že dětem rozšíříme představu 
o tom, co by je v budoucnu bavilo.

MgR. lEnKa fOučKOVá 

říjen na naší škole
Partnerství se základní školou 
v polské Gorlici
Před časem jsme informovali o projektu 

eTwinning na naší škole. S radostí můžeme 
konstatovat, že písemné kontakty mezi dvě-
ma skupinami angličtinářů pokračují. Žáky 
čeká další společný projekt. Dopisy, emaily 
vždy potěší, ale korespondenti se již nemů-
žou dočkat osobního setkání. Zorganizovat 
vzájemnou výměnu 40 žáků základních 
škol, tak aby děti viděly co nejvíc z part-
nerské země, poznaly se, zažily co nejvíce 
hezkých společných chvil, vyžaduje dobrou 
přípravu. Proto se podruhé sešli zástupci 
škol, tentokrát v Polsku. Oplatili návštěvu 
z června a výměna dostala konkrétní po-
dobu. Na návštěvu z Polska se budeme tě-
šit v květnu a hned v červnu se naše děti 
podívají do Polska.

Den pro školní parlament
V pátek 17. října žila naše společnost vol-

bami. Na tento den byl naplánován „Den pro 
školní parlament“. Třídní učitelé diskutovali 
se žáky o podstatě demokracie a snažili se 
o propojení se školním životem. Vyústěním 
byly volby do školního parlamentu, který 
tímto dnem započal svoji činnost v novém 
školním roce.

Hrajeme si ……….
Hrajeme si………., s podtitulem poznej 

svého spolužáka, bude v říjnu až prosinci 
zahajovat program prevence na I. stupni. 
Předcházení soc.-pat. jevům je na škole vě-
nována velká pozornost. Paní učitelka Jitka 
Hokešová přidala ke stávajícím programům 
v jednotlivých třídách další dvouhodinové 
„hrátky“, které by mohly posílit vztahy mezi 
dětmi nejen ve třídním kolektivu.

příprava na zápis do 1. třídy
- pondělky 16:00 – 17:00
ve dnech: 10.11., 24.11.,  8.12., 12.01. a 26.01.

procvičíme si: malování, barvy, stříhání, zpí-
vání, zatancujeme a zacvičíme si.
Povedou vás zkušení pedagogové.

DEN OTEVřENÝCH DVEřÍ
14. 1. 2009 OD 9 HODIN

V 1. – 9. TřÍDě

ZŠ třEBíZsKéHO

ZÁKladNÍ ŠKola třEBÍZsKého 52�
KRalUpy Nad VltaVoU 

tel.: �15 727 811  fax: �15 7�2 18�  e-mail: zakladni.skola@seznam.cz

ZVEME VŠEChNy děti i RodiČE

ZaČÍt spolU – pRojEKt pRo BUdoUCÍ pRVňÁČKy 

Pohled do první třídy 2007/2008

Volba povolání

ZŠ gEn. KlapálKa
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kRaLuPSké MuzEuM NáS 
PozvaLo Do PRavěku

Vdávných dobách pravěku žili lidé, kteří si 
nemohli zajít do obchodů a nakoupit, ale 

vyráběli si potřebné nádobí, nářadí, oblečení 
a další věci sami.

Naše třída VII. B Základní školy Veltrusy 
dostala možnost vyzkoušet si v Městském 
muzeu v Kralupech nad Vlt., jak se vyrábě-
la keramika, textil, zbraně, šperky, získávala 
potrava aj.  A tak jsme prožili v pravěku jedno 
úterní zářijové dopoledne.

Členové oddílu MAMUT nás rozdělili do 
pracovních skupin a zanedlouho jsme se ja-
ko pravěcí lidé opravdu mohli cítit. Dokon-
ce jsme i tak vypadali, protože nám zapůjčili  
oblečení. Skupinky žáků se postupně střída-
ly na různých stanovištích - my jsme začali 
keramickou dílnou a společně s kamarádem 
jsme vytvořili misku. Na dalších stanovištích 
jsme tvořili různé ozdoby a spirály z drátů, na 
jiném jsme drtili zrnka obilí a potom z mouky 
a vody upekli placky. Také jsme utkali nára-
mek různých barev, na jiném stanovišti byly 
zajímavé zbraně a hudební nástroje, na které 
jsme si mohli zahrát (hlavně bubnovat). Zku-
sili jsme si pomocí tětivy luku a kosti vyvrtat 
otvor do kamene.

Exkurze do pravěku byla velmi poučná 
a zajímavá a byl jsem rád, že jsem se jí mohl 
zúčastnit. voJta Rákos, vii. B ZŠ vELtRUsy

Diskotéka pro děti a mládež v novém 
prostředí
Zveme děti od 8 let a mládež na diskoté-

ku do klubu K2.  Začíná v 16.00  a končí 
v 19.00 hodin.   Vstupné je 30 Kč

Vánoční soutěž
Již nyní je čas myslet na vánoční výstavu 

DDM. Součástí každé výstavy, je soutěž ur-
čená jak pro kolektivy ze škol a  školních 
družin, tak pro jednotlivce. Letos budeme 
soutěžit o nejkrásnější vánoční řetěz. Mimo 

soutěž můžete na výstavu odevzdat i jiné 
výrobky,  na téma zima nebo vánoce. Své 
podepsané práce můžete odevzdávat v kan-
celáři DDM do 4.12.

Odpoledne pro chytré hlavičky
Luštíte rádi křížovky a kvízy? Máte rádi 

různé testy nebo například  sudoku? Chcete 
hledat tu správnou cestu? Pak je toto odpoledne 
určeno přesně Vám. Začínat budeme v 15.30 
v budově DDM. Akce je určena pro děti od 
2. třídy ZŠ.

Vstupné 30 Kč

Nocovka
Protože  se  naše 

první nocovka setka-
la s velkým ohlasem, 
pořádáme  nocovku 
další. Koná se z pát-
ku  28.11.  na  sobo-
tu  29.11.,  tentokrát 
v budově DDM. Ce-
na 80,- Kč. Podrobné 
informace a přihláš-
ky získáte v kance-
láři DDM. Přihlášky 
přijímáme do 24. lis-
topadu.

ZŠ VEltRusydůM dětí a MládEžE

Pozvánky na akce DDM

Enviromentální výchova na 
naší škole, aneb výchova 
k přírodě, životnímu 
prostředí a správnému 
životnímu stylu. 

Vrámci vzdělávání by se kaž-
dé dítě mělo učit být obča-

nem, který je schopný zaujmout 
správný postoj ke všemu, co 
ovlivňuje dnes i v budoucnu 
kvalitu jeho života. V každé ZŠ 
je tato výchova důležitou sou-
částí školního vzdělávacího pro-
gramu, nejinak je to i u nás.
Dnes již nelze vyučovat pou-

ze s křídou v ruce u tabule. Žá-
ci získávají vědomosti mnoha 
způsoby, výuka je interaktivní, 
projektová a obsahuje spoustu 
dalších prvků. Děti se učí pře-
devším praktickými činnostmi, 

zúčastňují se různých akcí, po-
řádají se besedy, pracují s in-
formační a komunikační tech-
nikou. 
V letošním školním roce jsme 

se zapojili do soutěže sběrných 
surovin a učíme se recyklaci 
odpadů. Pořádáme exkurze do 
ZOO s výukou. Aktivně jsme se 
zapojili do akce s ekologickou 
tématikou Den bez aut. 
Počátkem října nás ve škole 

navštívili pracovníci Naučného 
střediska ekologické výchovy 
(NSEV) Kladno - Čabárna o.p.s. 
s velice zajímavými programy. 
Pro nejmenší žáky to byl pro-
gram „Cesta k  jablíčku“, pro 
starší „Rok v lese“a pro nejstar-
ší žáky „Co po nás zůstává“. Už 
názvy hodně napovídají, co bylo 
obsahem besed. Celkem se této 

akce zúčastnilo 54 žáků naší 
školy.
V současné době se naši žáci 

zapojili do celoměstské soutěže 
„Negativní jevy ve městě Kra-
lupy nad Vltavou očima dětí“.   
I touto formou se budeme snažit 

u našich žáků zaujmout správ-
ný postoj k životnímu prostředí 
a nejen objevovat, co je nespráv-
né, ale hledat i cestu k nápravě. 
Jsme přece také občané Kralup 
nad Vltavou a blízkého okolí.           

VEndula sEinEROVá

ZŠ pRaKticKá

Enviromentální výchova na naší škole
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Malé ohlédnutí

V září se představili v našem sále 
v Máji žáci literárně-dramatic-

kého a tanečního oboru v rámci 
programu „Seifertových Kralup“. 
Vystoupení flétnistů p. uč. Jindři-
cha Gombose doprovodilo vernisáž 
v Kulturním sále Vltava a měsíc jsme 
zakončili kulturním programem de-
chového oddělení a školní kapely 
na Svatováclavských slavnostech. 
V říjnu se žáci a učitelé hudebního 
oboru zapojili do oslav 80 let mostu 
T. G. Masaryka hudební vložkou.
21. října pak účinkovali žáci ze 

třídy p. uč. Jindřicha Gombose na 
slavnostním předávání plaket dár-
cům krve ve Vltavě.

A co nás čeká…?  
8. listopadu a 2. prosince proběh-

nou od 17 hodin koncerty žáků 
v sále školy Máj. Tyto koncerty 
jsou  již přípravou na koncerty 
adventní a vánoční. Ty proběh-
nou tradičně v Městském muzeu 
a v kralupském a chvatěrubském 
kostele. 
Na všechny naše akce jste srdeč-

ně zváni. Více v prosincovém Zpra-
vodaji, ve vitríně školy a na:
www.zuskralupy.cz

Pozvánka na 
„Keramické sympózium“ 
Společnost pro rozvoj DG, o.p.s. a Dvořákovo 
gymnázium a SOŠE zve srdečně veřejnost (dě-
ti i dospělé) na „Keramické sympózium“, které 
proběhne 24. listopadu 2008 od 14 hodin v ke-
ramické dílně na Dvořákově gymnáziu. Zájemci 
o keramickou dílnu, jejíž náplní bude především 
kreativní tvorba zaměřená na keramické vánoční 
zvonky, ať zasílají přihlášky e-mailem na:  
nada.bartak@seznam.cz nebo poštou na adre-
su Dvořákova gymnázia a SOŠE (Dvořákovo ná-
městí 800, Kralupy nad Vltavou, 278 01). Ma-
ximální počet účastníků workshopu je 15 lidí, 
proto neváhejte se včasným zasláním přihlášek!
 („Klub keramiky“ na DG a SOŠE tímto děkuje za 
podporu města Kralup nad Vltavou v roce 2008.)
  filip VOláK

dVOřáKOVO gyMnáZiuM

H lavní pořadatel kralupského hudební-
ho festivalu LU Společnost pro roz-

voj DG, o.p.s. by tímto chtěl oslovit firmy, 
podnikatelské subjekty i fyzické osoby 
kralupského regionu s žádostí o podporu 
7. ročníku této ojedinělé kulturní akce. 
Během předešlých ročníků si kralupský 
hudební festiválek LU získal velice sluš-
ný kredit a pozornost médií (mj. i České 
televize, Českého rozhlasu a řady celo-
státních deníků). Nadcházející ročník se 
uskuteční opět ve dvou dnech -  9. a 10. 
ledna 2009; dramaturgické motto festiva-
lu „hudba napříč žánry“ bude naplňovat 
14 koncertů rozmanitých hudebních těles 

na velké scéně KD Vltava. Účast přislíbi-
la např. kapela Hypnotix, Triny, Prague 
Ska Conspiracy, Květy, Please The Trees 
a další. Tradičně nebudou chybět ani do-
provodné projekce filmů s hudební temati-
kou v kralupském kině. V případě ochoty 
podpořit festival kontaktujte, prosím, pořa-
datele nejlépe mailem (volakf@seznam.cz) 
nebo telefonicky (315 727 311). Společnost 
pro rozvoj DG, o.p.s. děkuje velmi všem 
partnerům festivalu za pomoc a spolu-
práci v uplynulých (i budoucích) letech. 
Veškeré informace o Lednovém Underg-
roundu naleznete na festivalovém webu 
www.kralupy.cz/lu. filip VOláK

Pohodové publikum Lednového 
Undergroundu  
(vzpomínka na LU 2008)

„Klub keramiky“ na DG zve veřejnost  
do keramické dílny

Podpořte Lednový Underground č. 7

ZáKladní uMělEcKá ŠKOla

Náš podzim

Žáci naší 
školy
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Na  zahájení  badmintono-
vé  Victor  ligy,  která  le-

tos v kralupské hale odstarto-
vala již svůj čtvrtý ročník, si 
v sobotu 4. října přijela zahrát 
i mistryně světa v racketlonu 
Martina Kakosová. Turnaje se 
zúčastnil rekordní počet 74 hrá-
čů a celkově se utkalo 24 druž-
stev. Letošní ročník Victor ligy, 
která si mezi vyznavači bad-
mintonu získává v celostátním 
měřítku stále větší popularitu, 
vůbec poprvé finančně podpoří 
i město Kralupy. Stále populár-
nější je mezi Kralupany také sa-
motný racketlon, což je soutěž 
v kombinaci čtyř celosvětově 
nejoblíbenějších sportů s rake-
tou – ping-pongu, badmintonu, 
squashi a tenisu. Případní zá-
jemci o tento druh čtyřboje mo-
hou získat veškeré informace na 
adrese www.czechracketlon.cz, 
případně si ho v kralupské hale 
částečně vyzkoušet (bez turnaje 
ve squashi).
Ani  před  zahájením  Vic-

tor  ligy  však  badmintonová  

hala v Kralupech nezahálela.  
19. 9. 2008 ji navštívili senioři 
z dánské celostátní tělovýchov-
né organizace (DGI Badmin-
ton), kteří během svého bad-
mintonového turné po České 
republice odehráli několik přá-
telských utkání – kromě Kralup 
také v Praze a Plzni. Nutno říct, 
že dánští sedmdesátiletí hráči 
často své mladší soupeře na 
kurtu dost potrápili. Ostatně 
v samotném Dánsku má český 
badminton velmi významné za-
stoupení, a to přímo v partner-
ském městě Kralup v Ikastu. 
Právě zde od letošního roku 
hraje Kristýna Ludíková, která 
se zúčastnila olympijských her 
v Pekingu. Nezbývá než doufat, 
že kralupští badmintonisté se 
budou natolik činit, že budou 
badmintonovému týmu svého 
partnerského města dostatečně 
zdatnými soupeři.  Informace 
o Victor lize, dalších akcích 
i trénincích pro veřejnost jsou 
k nalezení na www.badminton-
kralupy.cz.

➩ NoVě otEVřENo ➩

Kaplířova 1��, Kralupy nad Vltavou, tel.: �15 �95 8�7
veterinamada@centrum.cz

otevírací doba: Po – Pá: 9-12  13-18 hodin
Možnost objednání! prodej chovatelských potřeb.

Pravidelně začala trénovat 
v tamní tenisové škole od 5 let. 

N ikola  Kohoutová,  rokem 
narození 1997, je nadějná 

kralupská tenistka, jejíž začát-
ky odstartovala tenisová škola 
tenisového oddílu TJ Kralupy. 
Pravidelnými tréninky začala již 
v 5 letech a nyní se umisťuje 
na republikovém žebříčku naděj-
ných tenistek. Letos se v katego-
rii mladších žákyň umístila na 
44. místě, a v ročníkovém celo-

státním žebříčku jedenáctiletých 
obsadila v republikové konku-
renci dokonce skvělé 12. mís-
to. Mezi Středočeškami je čtvr-
tá v kategorii ml. žaček a mezi 
jedenáctiletými  je  suverénně 
první. Může se pochlubit letoš-
ním prvním místem na celostát-
ním turnaji pořádaném Spartou 
Praha. Po tomto triumfálním 
vítězství si ji vyhlédl manažer 
tenisové mládeže z pražského 
renomovaného tenisového klu-
bu ČLTK se sídlem na Štvanici. 
»Po dohodě ji náš oddíl tenisu 
TJ Kaučuk uvolnil na hostování 
do nejvyšší české tenisové soutě-
že smíšených družstev. A to se, 
pokud se nemýlím, z našeho od-
dílu zatím nikomu nepodařilo. 
Za starší žákyně bude hostovat 
v kladenském tenisovém oddílu 
a nadále bude členkou Teniso-
vého oddílu TJ Kaučuk Kralupy, 
kde bude třikrát v týdnu tréno-
vat a v zimě se bude připravovat 
v hlavním městě v areálu Štva-
nice,« sdělil člen výboru teniso-
vého oddílu a úspěšný trenér 
Mgr. J. Hrdina.  j. HERain

V Kralupech hrála mistryně 
světa v racketlonu

Účastníci říjnové 
Victor ligy

tenisový „skaut“ si ji vyhlédl 
jako velkou naději

INZERCE

kuřecí čtvrtky .................................39,90/kg
kuřecí paličky ................................69,90/kg
kuřecí prsa ...................................119,90/kg
krůtí křídla .....................................49,90/kg
vinná klobása .................................69,90/kg
vepř. koleno přední ........................39,90/kg
Uzené kuřecí křídla .......................36,90/kg
spišské párky .................................99,90/kg
Pangasius .......................................99,90/kg

Řeznictví – uzenáŘství  
na nám. J. Seiferta,

vedle kulturního střediska Vltava, 
Vám nabízí akční ceny masa a uzeniny:

těšíme se na vaši návštěvu.
nabídka platí od 31. 10. 2008 do 15. 11. 2008
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V letošním roce hrají žákyně dvě mistrov-
ské soutěže – Krajský přebor mladších 

žákyň a Krajských přebor starších žákyň. 
Trenéři stanovili pro letošek děvčatům vel-
mi vysoké cíle – stát se přeborníkem kraje 
v obou kategoriích, a ve starších žákyních 
tak postoupit na Přebor republiky. 
Podzimní sezóna se děvčatům velmi vy-

dařila a do zimní části postupují z 1. a 2. 
místa.
Mladší žákyně suverénně porážely všech-

ny své soupeře 2:0. Bohužel při zápase s Pří-
bramí chyběla velká opora družstva – kapi-
tánka a nahrávačka Tereza Kučerová. Bez 
ní si děvčata ve velkém boji s Příbramí ne-
dokázala poradit a utrpěla jedinou porážku 
podzimní části. Všichni věří, že v zimě nad 
Příbramí zvítězíme a na jaře si vybojujeme 
1. místo v Kraji stejně jako v minulém roce. 
Po podzimní části jsme tedy na 2. místě za 
Příbramí – z deseti družstev a postupujeme 
tak do finálové skupiny pro zimní část.
Mladší děvčata hrála v sestavě: Kučerová, 

Malíková, Vodilová, Nová, Zýková, Pokorná, 
Jankovičová, Šrámková, Musilová, Poláková, 
Junášková, Pešková, Durdoňová, Rauchová, 
Zitová. 
Starší děvčata neochutnala letos porážku 

ani jednou. Přestože tuto soutěž mohou hrát 
ještě i příští sezónu, nedala starším soupeř-
kám šanci. Z jedenácti družstev jsou tedy 
na 1. místě a postupují do finálové skupiny 
na zimní část. Vítěz zimy se stane přeborní-

kem kraje a má právo zúčastnit se Přeboru 
republiky. V zimní části to ale nebude tak 
snadné – postoupily také velmi silná druž-
stva Příbrami a Benešova, která by se také 
ráda dostala na Přebor republiky.
Starší žákyně hrály v sestavě: Tomandlová, 

Kučerová, Malíková, Brožovská, Smetanová, 
Traxlová, Durdoňová, Provazníková, Meco-
vá, Vodilová, Nová, Junášková, Pokorná, Švé-
dová, Kepplová.

Dále trenéři přihlásily družstvo na kvalifi-
kaci Českého poháru starších žákyň, která se 
bude konat v listopadu. Je to velice kvalitní 
republiková soutěž, kde pravidelně hrávají 
nejlepší družstva z republiky – Brno, České 
Budějovice, Olymp Praha, Slávie Praha a ji-
né. Bylo by skvělé, kdyby se našim mladým 
děvčatům podařilo zvládnout kvalifikaci  
a zahrát si s těmito družstvy.

DRŽTE NÁM PALCE, AŤ ZVLÁD-
NEME ZIMNÍ SEZÓNU A MŮŽE-
ME USKUTEČNIT NAŠE PLÁNY.

Děkujeme všem.
Více se můžete dozvědět na stránkách žá-

kyň http://web.telecom.cz/volejbalkralupy/
 jK

utkání starších žákyň v kvalifika-
ci o postup do žákovské ligy se 

konalo v neděli 12. října 2008 v Kra-
lupech nad Vltavou proti družstvu 
České Budějovice. Domácí Basket-
balový klub Junior porazil hostují-
cí BK České Budějovice v poměru 
51:49 bodům.
Kralupanky se totiž  v druhé po-

lovině zápasu velmi zlepšily, poda-
řilo se jim proměňovat střelbu z dál-
ky v cenné koše. Hlavně v druhé 
polovině duelu bodovala kapitánka 
Šlehoferová - (připsala si na konto  
14 bodů), na které byla v první po-
lovině zápasu vidět únava po nemo-

ci. Ovšem v druhé polovině spolu 
s nejlepší střelkyní zápasu - Ivetou 
Štětkovou rozhodly o vítězství. Po-
děkování patří i bojovnému výkonu 
celého družstva - rozehrávačce Hur-
tíkové a Langové, na křídle Kohou-
tové a dvojčeti - Renatě. Bohužel, 
i když doma děvčata vyhrála, do li-
gy starších žákyň svěřenkyně trené-
rů Ing. A. Komárka, M. Moravcové 
a JUDr. Ivany Šlehoferové nepostu-
pují. Ve střetnutí v Českých Budějo-
vicích mladé Kralupanky prohrály 
o 12 bodů – a to rozhodlo. Nejlepší 
střelkyně zápasu: Štětková Iveta - 18, 
Šlehoferová 16 a Hurtíková 6.  (jaH)

Úspěšný začátek sezóny kralupských žákyň
Na konci srpna se žákyně volejbalového oddílu zúčastnily 
týdenního soustředění v Albrechticích v Jizerských horách, 
kde se v náročném třífázovém tréninku připravovaly na 
těžkou sezónu.

Možnost postupu do dalších bojů dívkám unikla
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Ikdyž se domnívám, že píši o něčem, co je v Kralupech známé, a připadá mi, že 
nosím dříví do lesa, dovolte mi se o Sokole 
v Kralupech zmínit.
Neustále se ve všem tisku píše o emanci-

paci žen a řeší se problémy jak dát ženám 
příležitost uplatnit se v zaměstnání a spo-
lečnosti. Sokol Kralupy tuto záležitost řeší 
víc než na 100%. Celé vedení je na 99% 
dámské a jednota jako taková pracuje v tak 
širokém sortimentu činností, že se staří so-
kolové nestačí ani divit. Je to dáno dobou. 
Od staré náplně cvičení uplynulo mnoho 
let, vzniklo mnoho nových pohybových cvi-
čení a je dobře, že je sokolky převzaly. 
Mohu se k tomuto tématu vyjadřovat, 

protože jsem Sokolem žil od svých pěti let 
života. Jako žáček, dorostenec, pak přišla 
okupace a v roce 1945 jsem byl již v mu-
žích. V roce 1948 došlo ke zrušení Sokola 
a až rok 1989 znamenal návrat činnosti So-
kola. V té době jsem byl vybrán, abych se 
stal starostou. Málokdo si umí představit, 
co je to dělat v organizaci, která si musí na 
sebe sehnat prostředky, aby mohla provozo-
vat činnost. Proto píši tento článek, kterým 
skládám to nejvyšší uznání ženám, které se 
ujaly postů vedení Sokola v Kralupech. Ta 
zátěž znamená zvládnout svůj osobní život 
rodinný, náplň práce v zaměstnání, a pak 
nemalé úkoly vedení Sokola. Znám výsled-
ky a vidím je – úpravy hřiště, Sokolovny 

Málo které z „provinčních“ měst se 
může pochlubit skutečností, že se 

tam hraje sport hned ve dvou případech 
na extraligové, tedy nejvyšší mistrovské 
české soutěži. Kralupy nad Vltavou tuto 
výsadu mají, bez ohledu na to, že druž-
stva reprezentují pražské týmy. Mají totiž 
v dolním Povltaví své zázemí v městském 
zimním stadionu). Po loňském mistru ČR, 
ženském týmu Slavie Praha (v Kralupech 
působí už čtvrtým rokem), se sem přesu-
nula pražská Slovanka, hrající extraligu 
basketbalu. Kralupané se i v tomto pří-
padě mohou těšit na soupeře uvedeného 
týmu, jako je Gambrinus Sika Brno, USK 
Praha, Sparta Praha, Valosun Brno, BK 
Strakonice, Loko Karlovy Vary atd. Pro 
diváky, příznivce basketbalu z Kralup-
ska, se vracejí staré dobré časy, kdy se 
tu bude hrát opravdu sport na špičkové 

úrovni. A co více, v týmu bude nastupo-
vat i Pavla Rákosníková, která současně 
hostuje v kralupském prvoligovém týmu 
a možná to byla ona, která doporučila či-
novníkům Slovanky Praha, aby se usídlili 
se svými svěřenkyněmi v kralupské hale 
v sousedství plaveckého bazénu v sídliš-
ti Cukrovar.
Basketbalový  tým Slovanka  (loni byl 

v soutěži osmý) byl založen v r. 1989 a in-
formace o něm najdete na webových strán-
kách www.basketslovanka.cz. Zde se mů-
žete dovědět, že klub patří mezi ty kluby, 
které mají dokonale propracovaný systém 
práce s mládeží a to vždy nepochybně láká 
sponzory. V klubu existuje sportovní cent-
rum mládeže České basketbalové federace 
s třemi stovkami zapojených hráček. Přijď-
te se do kralupské basketbalové haly, kde 
má Slovanka velice dobré zázemí, podívat 

na domácí zápasy, 
které se vždy hrají 
v neděli v 17 hodin 
se soupeřkami čs. tý-
mů zvučných jmen. 
Nejbližší  střetnutí 
se hrají 2.11. - Kara 
Trutnov, 16.11. - Va-
losun Brno, 23.11. - 
USK Praha, 7.12. BK 
Tábor, 21.12. - Gam-
brinus Brno a první 
zápas po Nové roce 
se hraje 11.1. - s Lo-
ko Karlovy Vary. 

j. HERain

Kdo je kralupská jednota? a přilehlých prostorů, rozsáhlá činnost cvi-
čební (viz rozpis cvičebních hodin).
Největší překvapení jsem však zažil, když 

jedna sestra z kralupského Sokola přišla do 
penzionu cvičit seniorky, na něž dneska 
všichni rádi zapomínají. Vše se odehrálo 
za dosti velkého zájmu ze strany nás – se-
niorů.
A představte si, že za to nikdo nechtěl 

žádnou finanční úhradu. To bylo milé pře-
kvapení. Cvičení pro seniory s flexibary 
stále pokračuje a vítá i nové zájemce - kaž-
dé pondělí 16.45-17.30 hodin pod odborným 
vedením sester Ivety Bendíkové a Vendulky 
Matesové.
Ještě jedenkrát vyjadřuji svůj obdiv a úctu 

k Vaší práci „sestry funkcionářky, cvičitel-
ky, cvičenky“.

s pOZdRaVEM sOKOlu ZdaR! ZByněK cZEcHMann

Dvakrát vrcholový sport 
v Kralupech po celou sezónu

Kralupanky konečně 
v celostátní soutěži

Kralupským basketbalovým žákyním se 
podařil velký krok vpřed. Probojovaly se 
ve druhém kole kvalifikace do žákov-
ské ligy mladších žákyň (nejmladší ligové 
účastnice) a zařadily se do republikové-
ho turnaje 16-ti nejlepších družstev Čes-
ké republiky ročníku narození 1995.

„Musíme poděkovat všem hráčkám za 
bojovné výkony a trpělivost, neboť se sku-
tečně až na samém konci kvalifikace, tedy 
po čtyřech víkendech neustálého basket-
balového soutěžení ve dvou herních kate-
goriích - mladší a starší žákyně, dočkaly 
vítězného konce a postupu. Udělaly radost 
nejen klubu, ale určitě i rodičům a so-
bě samým,“ sdělili jednohlasně všichni tři 
– trenéři Ing. A. Komárek, M. Moravcová 
a JUDr. Ivana Šlehoferová.

 Kralupským basketbalovým žákyním 
se totiž podařil velký krok vpřed. Probo-
jovaly se ve druhém kole kvalifikace do 
žákovské ligy mladších žákyň (nejmladší 
ligové účastnice) a zařadily se do repub-
likového turnaje 16-ti nejlepších družstev 
České republiky ročníku narození 1995. 

j. HERain
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INZERCE

✗ 17 let poskytujeme 
odbornou péči našim 
zákazníkům
✗ Rozšířili jsme služby 
o aplikaci a prodej 
kontaktních čoček
✗ Široký sortiment 
brýlí a brýlových 
čoček mnoha značek
✗ Servis od změření 
zraku po zhotovení  
a vydání 
✗ Opravy a čištění 
brýlí

oČNÍ optiKa

Na Vaši návštěvu se těší V. řezníčková a kolektiv Oční Optiky u nádraží, 
Husova 495, Kralupy nad Vltavou. tel: 315 727 895
Otevřeno: pondělí – pátek: 8 – 12 a 13 – 17 hodin
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1. Kolářová Marcela 9.B ZŠ Gen. Klapálka; 2. Horynová Jana 9.A ZŠ Třebízského; 3. Matei Ala 9.A ZŠ Třebízského
Všechna díla budou dražena na 2. Městském plese dne 22. 11. 2008. Výtěžek bude věnován do sbírky na obnovu kapličky v Lobečku
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naBíZíME na pROdEj 4 
nOVé Byty o výměře od 55,8 
m2 do 74,7 m2 /3 x byt 2+1 a 1x 
3+1/ do osobního vlastnictví 
v novostavbě domu v kralupech 
nad vltavou.k nastěhování 
květen 2009. Dispozice bytů 
jsou: obývací pokoj + kuchyňský 
kout, kouplena, samostatné 
WC, chodba, pokoj /u bytu 3+1 2 
pokoje/,úložný prostor (místnost).
v ceně dokončený byt včetně 
podlahových krytin, (plovoucí 
podlaha, dlažba, koberec), 
vnitřních dveří, obkladů, sanity, 
plynové topení (kotel).

staVBa Byla již ZaHájEna.
KOntaKt: 602 271 672

Firma zabývající se kovovýrobou  
a stavbou lehkých letadel, 

přijME asistENtKU
s aktivní znalostí anglického nebo němec-

kého jazyka (slovem i písmem). 
Dále požadujeme řidičský průkaz skupiny B 

a znalost práce na PC. 
Pracoviště průmyslová zóna 

Kozomín u Kralup nad Vltavou.

EURODISPLAY s.r.o., Kozomín 502, 
Ing. Kříž Vlastislav, tel: 602 681 810

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

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizovou 
intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění) 

i dopravně psychologické vyšetření řidičů

objednávky na telefonu: 773 533 777
PhDr. Erika Gerlová

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

✱ 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

jnV - sERVicE Úklidový servis a služby v domácnosti

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

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

KOntaKtujtE nás

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka
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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 �15 7�2 020
sídlo: Mostní 7�7 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

Úřední den: pondělí 17.00 - 19.00, středa 15 – 17 hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz
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Dovolujeme si Vás pozvat do nově otevřené restaurace U Kohouta
( Ulice Žižkova 150m od vlakového nádraží – bývalá pizzerie )

Teplý bufet a lahůdky
        Polévky, vepřová kolena, sekaná, bůček, guláše, smažené výrobky, klobásy

Bagety, chlebíčky, saláty….., točená limonáda a nealkoholické pivo

Restaurace a sklípek
Točíme: Plzeňský Prazdroj 12°, Svijanský Máz 11°, Gambrinus 10°, Kofolu

Široký výběr hotových jídel po celý týden - od 60 Kč
Minutky, speciality
Chuťovky k pivu

Oslavy, hostiny, svatby, firemní večírky – s možností rezervace celé restaurace, sklípku
Sportovní přenosy na plátno s úhlopříčkou 300cm

Připojení k internetu ZDARMA pomocí wi-fi ve sklípku, v restauraci datovým kabelem

Otevírací doba: Restaurace: 
Po - Čt: 10,30 – 22,00

Pá - So: 10,30 – 23,00 + dohoda
Ne: 10,30 – 22,00

Lahůdky: Po - Pá: 6,00 – 18,00
Teplý bufet: Po - Pá: 7,00 – 14,00
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FiEgE s.r.o. – mezinárodní logistická a spediční společnost hledá pro svou 
pobočku v Úžicích u Kralup nad Vltavou nové kolegy na pozice:

adMiNistRatiVNÍ 
pRaCoVNÍK/pRaCoVNiCE

Nabízíme:
✓ zázemí mezinárodní společnosti
✓ příjemný kolektiv
✓ stravenky, týden dovolené navíc, 
příspěvek na penzijní pojištění
✓ další vzdělávání

požadujeme:
✓ znalost práce na PC
✓ pečlivost
✓ cizí jazyk vítán
✓ řP vítán

Kontakt:
Willi Richter
Mob.: +420 602 204 085
E-mail: wrichter@fiege.cz

KEy UsER požadujeme:
✓ SŠ/VŠ vzdělání
✓ praxi v oblasti It
✓ technické znalosti (operační syst., aplikace, It technologie)
✓ znalost AJ na komunikativní úrovni podmínkou
✓ zkušenosti s instalací HW a SW
✓ základní znalost SQL
✓ komunikační schopnosti a dovednosti
✓ spolehlivost při práci, odolnost vůči stresu
✓ schopnost samostatného rozhodování
✓ řidičský průkaz skup. B

Nabízíme:
✓ finanční ohodnocení odpovídající pracovní pozici
✓ práci v dynamickém prostředí
✓ využití jazykových znalostí
✓ možnost dalšího vzdělávání
✓ 5 týdnů dovolené
✓ příspěvek na stravování
✓ příspěvek na dopravu
✓ 13.plat
Kontakt:
Willi Richter, mob.: +420 602 204 085, e-mail: wrichter@fiege.cz

sKladNÍKy Nabízíme:
✓ zázemí silné mezinárodní společnosti 
✓ odpovídající ohodnocení 
✓ zaměstnanecké benefity 
✓ příspěvek na dopravu

požadujeme:
✓ základní vzdělání
✓ řP na VZV 
✓ zručnost, odpovědnost, samostatnost 
spolehlivost

Kontakt:
Jana těšínská, 
e-mail: Jana.tesinska@fiege.com, 
mob.: +420 602 213 552

Místo pracoviště:  distribuční centrum v Úžicích u Kralup nad Vltavou (u dálnice D8). Práce na dvě směny s volnými víkendy.

Hledá pro svoji provozovnu v Kralupech nad Vltavou 
pracovníky na pozice:

hlaVNÍ ÚČEtNÍ spolEČNosti
Požadujeme:  - orientace v daňové a správní problematice
 - SŠ nebo VŠ ekonomického směru
 - praxe v oboru
  - samostatnost a schopnost sebevzdělávání
 - flexibilnost a schopnost vedení kolektivu lidí
 - čistý trestní rejstřík
 
informace: ing. petr Závodský tel. �02 �5� 772

ÚdRžBÁř staVEBNÍCh stRojŮ
Požadujeme:  - vyučení v oboru elektro, vyhláška 50 § 6
     - řidičský průkaz skupiny B
     - dobrý zdravotní stav, práce ve výškách
     - čistý trestní rejstřík
 
informace: ing. petr Závodský tel. �02 �5� 772

stavební a obchodní společnost
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❏ Prodám lampu biotron 
Compact III. pro léčebné účely, 
rehabilitace i pro domácí léčbu 
+ barevné filtry + stojan + 
kosmetické přípravky k filtrům.  
v záruce. Původní cena 21.000 kč, 
nyní 15.000 kč. Rodinné důvody.
tel: 721 118 036

❏ Prodám el. Psací stroj 
samsung sQ-1000 (málo 
používaný), 
cena 1.500 kč.
tel: 777 798 212

❏ Prodám Š-Fabia 1,2, 1/05, 
najeto pouze 11.200 km, šedá 
metalíza, tuning, servisní knížka, 
1. majitel, nekuřák, garážovaná. 
Nutno vidět. 158.000 kč
tel: 606 401 502

❏ Prodám štěňata bernského 
salašnického psa bez PP, výborný 
hlídač i společník. k odběru 
v polovině prosince. Cena: 4.000 kč
tel: 737 634 085

❏ Prodám byt 2 + 1/L 53 m2. 
Po rekonstrukci. Lokalita Lobeček.
tel: 607 883 815, 777 986 728

❏ Prodám garáž ve velmi dobrém 
stavu na sídlišti Cukrovar.
tel.: 777 798 184

❏ Prodám byt a garáž 
v kralupech – Lobečku. 
I jednotlivě. 
tel: 731 528 598

❏ Prodám 2+kk po úplné 
rekonstrukci na Cukrovaru.
tel.: 606 623 194

❏ Prodám trekkingové kolo 
– původní cena 7.000 kč, 
nyní 4.000 kč. Nové, zabalené, 
sešli se dvě.
Dohoda možná.
tel: 315 725 782, 737 546 007

❏ Prodám novou leštěnou 
pokojovou stěnu a hnědou 
koženou sedací soupravu. 
Dohoda.
tel: 721 413 359

❏ Odkoupím menší množství 
střešních tašek LEtkY 44 x 25cm 
– na opravu střechy.
tel: 723 470 343

❏ Hledám práci – administrativní 
– účetnictví
tel: 732 652 107

❏ sháním kravský hnůj. 
kralupy nad vltavou a okolí. 
tel: 737 401 959

soukromá inzerce
TEXT ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

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

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

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

KUpÓN pRo soUKRoMoU NEKoMERČNÍ iNZERCi

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

Více informací rádi poskytneme: RaK CZ a.s., havelská 500/25, praha 1
tel. 22� 810 0�5, 22� 00� 201,72� 121 285, fax 22� 810 029

www.rak.cz, e-mail: info@rak.cz, poschlova@rak.cz

dražbY
dražba budovY v centru libčic nad vltavou

Budova užívaná k bytovým i nebyto-
vým účelům, s podsklepením, přízemím 
a patrem. Podzemí – sklepní a skladové 
prostory, chodba se schodištěm. Přízemí 
– 2x prodejna, skladové prostory, kan-
celář, WC, chodba se schodištěm. Patro 
– byt 3+1, byt 2+1, chodba se schodištěm. 
Bytové jednotky a nebytové prostory jsou 
pronajímány na základě smlouvy o nájmu 
byt. a nebyt. prostor na dobu neurčitou.

PROHLÍDKY: 22.10.2008 ve 13.30 hod., 5.11.2008 ve 13.30 hod.
TERMÍN DRAžBY: 13.11. 2008 ve 11,00 hod.
NEjNIžšÍ PODáNÍ: 3,030.000,- Kč, Dražební jistota: 500.000,- Kč

dražba bYtového doMu v centru libčic nad vltavou

PROHLÍDKY: 22.10.2008 ve 14.30 hod.
                   5.11.2008 ve 14.30 hod.
TERMÍN DRAžBY: 13.11. 2008 ve 12,00 hod.
NEjNIžšÍ PODáNÍ: 1.690.000,- Kč
DRAžEBNÍ jISTOTA: 300.000,- Kč

Bytový dům ležící v samém centru Libčic nad 
Vltavou, dvou podlažní a zahrnuje 5 bytů a 1 
nebytový prostor, které jsou pronajímány na 
základě smlouvy o nájmu byt. a nebyt. prostor 
na dobu neurčitou. Přízemí – chodba se scho-
dištěm do patra, nebytový prostor (prodejna se 
skladovými prostory), byt 1 (kuchyň, předsíň, 
pokoj, pokoj, spíž, koupelna a WC), společná 
koupelna, společné WC na chodbě. Patro – byt 
2 (kuchyň, předsíň, pokoj), byt 3 (kuchyň, po-
koj, pokoj), byt 4 (kuchyň, pokoj, pokoj), byt 5 
(pokoj, pokoj, kuchyňský kout), chodba, krytá 
(uzavřená) pavlač, společné WC na chodbě.

MiMoŘÁdnÁ investiční PŘíležitost!

PURtEX s.r.o., 
český výrobce matrací, Ústecká 103,  250 66 Zdiby u prahy,

přijME:
✘ mechanika se znalostí šicích strojů a strojů pro výrobu matrací, nebo jinak technicky 
zdatného technika na obsluhu a údržbu NC strojů. Požadavek: vyučení ve strojním oboru, příp. 
maturita, znalost PC, základní znalost elektro, řP sk. b, Pracoviště klecany, Parkerova 617.

nabízíme: nástupní plat 25.000,-kč + prémie, 13. plat, obědy, 25 dní dovolená, klimatizované 
prostředí. Informace u p.kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823, e-mail: korinek@purtex.cz

✘ pracovnice – šičky pro šití potahů na matrace pro šicí dílnu, pracoviště klecany, Parkerova 617.

✘ pracovníka na pozici prodavač pro firemní prodejnu ve Zdibech u Prahy. výhodou praxe 
v obchodě, zodpovědnost, PC, řP sk. b. Nástupní plat 17.000,- kč + prémie + odměny z tržeb.

nástup MOžný iHnEd. 
Informace u pí.Hubáčkové – tel: 606 388 321, 284 021 811,  

e-mail: hubackova@purtex.cz



areál Česká rafinérská, a.s.
O.Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

Pobočka firmy ELSEV s.r.o. se sídlem v areálu Česká rafinérská, a.s. 
přijme do trvalého pracovního poměru elektrikáře na pozici údržbář 
elektrozařízení na raní směny.

Požadujeme:  výuční list v oboru elektro
  osvědčení o složení zkoušky z vyhlášky 50/1978 Sb.
  čistý trestní rejstřík
  řidičský průkaz třídy B
  možnost práce ve výškách
  praxe na zařízení vn vítána.
Nabízíme:   perspektivní zaměstnání
  dobré platové podmínky (nástupní plat 15-20 tisíc Kč 
  dle praxe)
  výkonnostní odměny
  5 týdnů dovolené
  příspěvky na stravování a penzijní připojištění
  profesní růst (možnost zařazení do profesních kurzů).

Kontakt:   tel.: 315 718 006
  mobil 724 053 516; nebo 606 600 268
  e-mail: elsevkralupy@quick.cz
  http: www.elsev.cz

Upřednostňujeme osobní jednání.


