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V polovině prosince byl do provozu 
uveden nový nízkopodlažní autobus Iveco 
Crossway LE (low-entry) s kapacitou 
pro 49 sedících a 32 stojících cestujících. 
Jedná se o první autobus tohoto druhu  
v městské dopravě Kralupy n. Vltavou. 

Systém low-entry umožňuje bezproblémo-
vý nástup zejména pro starší spoluobča-

ny a matky s kočárky. Autobus v hodnotě 
téměř 6 mil. byl pořízen s dotací od Minis-
terstva dopravy ČR.

Jak je to s autobusovou dopravou ve městě 
z pohledu provozního ředitele ČSAD Střed-
ní Čechy, jsme se zeptali pana RNDr. Ště-
pána Ševčíka.

Kolik autobusů (linek) jezdí v Kralupech nad 
Vltavou?
V rámci MHD Kralupy zajišťují dopravu 
dvě linky 257101 a 257102. V rámci příměst-
ských linek se jedná o 3 linky ve směru na 
Mělník a 5 linek pro Pražskou integrovanou 
dopravu. (Pokračování na str. 4)

Autobusová doprava ve městě

Reportáž str. 9
Obec spadající pod působ-

nost města Kralupy nad 
Vltavou – Nová Ves.

Sportovní komise pořádá 
osvětové setkání a aktualizuje 
databázi sportovních oddílů  
v Kralupech nad Vltavou.

Členové Sportovní komise při 
MěÚ se rozhodli uspořádat 

osvětové setkání se všemi zástup-
ci sportovních oddílů a organizací, 
které vyvíjejí činnost v našem městě 
v oblasti sportu. Sportovní komise 
je poradním orgánem  Rady města. 
Jednou z jejích kompetencí je navrh-
nout Radě města a Zastupitelstvu 
města rozdělení financí, které jí by-
ly přiděleny z městského rozpočtu. 
Tyto úkony mají svá transparentní 
pravidla. Zdaleka ne všechny spor-
tovní organizace je znají nebo podle 
nich jednají. Cílem společného set-

kání je názornou formou vysvětlit, 
jak správně postupovat při žádání  
o finanční příspěvek na činnost od-
dílu a také jak jej řádně vyúčtovat. 
Široké kralupské veřejnosti je zná-
mé, že Sportovní komise prioritně 
podporuje sportovní oddíly a orga-
nizace, které systematicky pracují 
s dětmi a mládeží. Účast na setkání 
by si neměly nechat uniknout ani 
nové sportovní oddíly, které si svo-
je struktury a postavení „ve světě 
sportu“ teprve budují a s dětmi či 
mládeží ještě nepracují. Diskuse li-
dí, kteří mají rádi sport a věnují mu 
své volné chvíle většinou bez ná-
roku na honorář, bude bezpochyby 
přínosem pro všechny zúčastněné. 
 (Pokračování na str. 6)

ROZHOVOR  s... RNDr. Štěpánem Ševčíkem, provozním ředitelem ČSAD Střední Čechy

Výzva všem sportovním  
oddílům a organizacím!

 Pozvánka str. 18
Přijďte se pobavit  

na tradiční lednové  
hudební dostavení.
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Někteří čtenáři – hlavně známí a kamarádi -  mi 
malinko vyčetli, že můj minulý sloupek byl až mož-
ná trochu více moralistický a mravoučný, než by 
měl být. Ale snad Vánoce, snad i zvyk a nutnost ze 

školství jasně oddělit černé od 
bílého, mě donutily, se k těmto 
tématům vrátit a teď je i opa-
kovat. Ostatně opakování jest 
matkou moudrosti, jak říká 
české přísloví a teta Kateřina. 
Ani moje letošní poslední slova 
pro vás všechny nebudou tedy 
příliš jiná.

Jeden novinář nejmenova-
ného listu se mě tázal, jaké že 

přání bych měl jako starosta města. A protože jsem 
v později uveřejněném rozhovoru tuto pasáž a svou 
odpověď nenašel, chtěl bych ji zopakovat zde. 

Rád bych měl kolem sebe občany  - patrioty. Ob-
čany vnímavé, citlivé ke svému okolí, k pořádku a ke 
svým spoluobčanům.

Majitele psů, kteří si svého miláčka hlídají a dove-
dou napomenout i jiného „pejskaře“, který si  po něm 
neuklidí  (i když je to kamarádka Božka z 2. patra). 

Občany, kteří sypou odpadky do kontejneru a ne-
posílají s nimi  děti, které do něj  nedosáhnou, a tak 
je mrsknou vedle. Lidi, kteří zavolají policii, když vidí 
v akci vandaly nebo sprejery špinící fasády. 

Řidiče, kteří  parkují svá auta tam, kde se to má, 
a ne tam, kde se jim to hodí – protože přece nepo-
jedou až za roh, že ano!?  Majitele aut, kteří v době 
úklidu ulice přesunou své vozidlo jinam a dopravní 
značku na toto upozorňující neberou jako zbyteč-
nou buzeraci a neignorují ji. 

Rodiče, kteří ví, kde mají své nezletilé děti a ne-
musí jim je v pozdních nočních hodinách přivážet 
městská policie s několika promilemi alkoholu  
a s účtem za rozbitou výlohu a pouliční lampu. 

Majitele domů, kteří uklízejí chodník před svou 
nemovitostí, starají se o ní tak, aby nepadala ná-
hodným chodcům na hlavu, netopí v kamnech pet 
lahvemi a věci po velkém úklidu vozí do Technických 
služeb, kde je to zadarmo! A ne ke kontejneru na síd-
lišti nebo do lesíku za řekou. 

Lidi, kteří... Ne, ne, to snad stačí. Nemohou být 
všichni dokonalí. Ve městě je hodně těch, kterým ale 
na tváři města záleží. Kteří si nenechají nic líbit, sami 
se snaží, uklízí u domů – třeba i  paneláků. 

Mnoho z nás třídí odpady, protože i dítě přeci již 
ví, že se to městu vyplatí a že ušetří – třeba na opra-
vu chodníku v té naší ulici. Spousta spoluobčanů sa-
mosprávě, městskému úřadu a ostatním občanům 
Kralup n. Vltavou pomáhá. A já bych byl moc a moc 
rád, aby jich bylo v roce 2009 ještě více. A tak vám, 
vše Kralupákům a lidem dobré vůle, přeji nejen pev-
né zdraví a životní optimismus, ale i to, aby se vám 
v Kralupech dobře žilo a každý z vás – z nás –  aby 
k tomu nějak přispěl. Třeba i takovými  „obyčejnost-
mi“, jaké jsem výše popsal.

Hezký a úspěšný rok 2009 vám přeje 
Petr Holeček

Vážení spoluobčané!

Aktuality

◆ Kralupy n. Vlt.  
uzavřou veřejnopráv-
ní smlouvu s obcí Ledčice 
a budou pro ni zajišťovat 
přestupkovou agendu.

◆ Pět  odborů městské-
ho úřadu má od 1. ledna 
2009 nové vedení. Odbor 
realizace investic a sprá-
vy majetku povede Marcela 
Horčičková, Dagmar Volfo-
vá povede odbor správní, 
vedením odboru výstavby a 
územního plánování byla po-
věřena Lenka Milerová, vede-
ním ekonomického odboru 
byla pověřena Ing. Marie 
Jakoubková a Mgr. Eva Iva-
nová byla pověřena vede-
ním odboru sociálních vě-
cí, školství a kultury MěÚ.

◆ Nájemní smlouva na 
byt o vel. 2+1 na sídliš-
ti U Cukrovaru 1172 (pri-
vatizovaném domě) bude 
uzavřena s Ivanou Novot-
nou, která nabídla nejvyšší 
částku nájemného na první 
měsíc ve výši 451 tis. Kč.

◆ Litinový kříž Na Špi-
čáku v Zeměchách 
nahradí replika z hli-
níku. Originál bu-
de vystaven v kra-
lupském muzeu.

◆ V MŠ v ulici  
Dr. E. Beneše bu-
de zrušen dosavadní 
školnický byt a pro-

story budou po rekonstrukci 
sloužit mateřské školce. 

◆ V rámci pokračujících 
příprav na rekonstrukci 
centra města byla vyhláše-
na výběrová řízení na zpra-
covatele projektové doku-
mentace demoličních prací 
v areálu mlýna a mlýnské 
balírny. Druhý tendr se tý-
ká projektového řízení pro-
cesu přípravy a realizace 
záměru využití objektů.

◆ Děkujeme firmě No-
waco ČR, která daro-
vala městu částku 125 
tis. Kč. na zajištění cho-
du zimního stadionu.

◆ Město děkuje za již 
tradiční finanční podpo-
ru společnosti Synthos 
Kralupy nad Vltavou.

◆ V lednu pokračuje 
v knihkupectví U Vlachů 
v centru města prodej kni-
hy Josefa Stupky „Histo-
rie kralupského průmys-
lu, řemesel a živností“, 
kterou vydalo město za 

pomoci firem Česká rafi-
nérská a Kochmantrans.

◆ Ještě v lednu se mohou 
občané vyjádřit k plánova-
ným úpravám na Purkyňo-
vě náměstí v Lobči. Lístek 
s vyznačeným názorem, 
připomínkami, nápady mo-
hou odevzdat v infocentru 
na MěÚ. Představení pěti 
různých navrhovaných ře-
šení, které se uskutečnilo 
v prosinci v Galerii VK37, 
se zúčastnilo více než 30 
lobečských rezidentů. Pad-
la řada podnětných nápa-
dů, které budou prověřeny 
před vypracováním ko-
nečné situace. Práce bu-
dou zahájeny zjara 2009.

◆ Město odstoupilo od 
smlouvy s firmou Konektel, 
která měla městu posky-
tovat stacionární měřiče 
rychlosti tj. dopravní rada-
ry. Firma neplnila smluv-
ní povinnosti a navíc se 
v průběhu příprav spuštění 
provozu ukázala i sporná 
výhodnost takového smluv-
ního vztahu pro město. 

◆ Na 20. ledna 
2009 svolal starosta 
mimořádné zasedání 
zastupitelstva města, 
které bude mít na pro-
gramu jednání  
o složení rady města 
a jednání o městském 
rozpočtu na rok 2009.

StříPKY z radnice města ◆ StříPKY z radnice města
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MiMořáDNé VeřeJNé zaseDáNí zastuPiteLstVa
města se koná 20. ledna 2009 od 15 hodin, ve velké zasedačce MěÚ.

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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Ze křtu knihy Ing. J. Stupky
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Uzávěrka INZERCE i ČLÁNKŮ  
je ve čtvrtek 22.1. v 15 hodin.

Je zvykem sledovat prosperitu města 
podle kilometrů nových komunikací, 
chodníků, nových fasád a jiných 
typických hmotných investic. 

Jenomže k příjemnému životu ve městě 
přispívají i služby, jejichž přínos se ne-

měří tak jednoduše jako „pojďte se podívat 
na kolaudaci té pěkné bílé budovy“. Ostatně 
takové služby jsou i nepoměrně levnější.

Kralupy n. Vlt. se řadu let zpět soustře-
dily na péči o seniory a dostali jsme se na 
špičkovou úroveň – téměř 120 seniorských 
bytů ve dvou domech s pečovatelskou služ-
bou, pečovatelská služba pro 200 klientů, 
odlehčovací služba pro rodiny seniorů, roz-
voz obědů, fungující odpolední kluby jako 
jsou ruční práce nebo angličtina atd.

I proto jsem na letošní rok připravila pro 
radu města ke schválení nový projekt za-
měřený na rodiny s dětmi. Zvlášť bych se 
chtěla zaměřit na rodiny, kde dětem hrozí 
sociální vyloučení. 

Oč jde?
Typicky problém začíná u vysoké rozvo-
dovosti, nefunkčních rodinných vztahů   
a alkoholismu rodičů, kdy u dítěte následu-
je prospěchový problém ve škole, problémy  
s chováním, dítě doma krade peníze, loupe-
ží a šikanuje spolužáky. Pak nejsou výjim-
kou mladiství, kteří začnou zneužívat drogy, 
v Kralupech nejčastěji marihuanu. 

Rozhlédněme se kolem sebe, kdo ve svém 
okolí takovou rodinu nemá?

Rodičům ani dítěti zatím nemůžeme nabíd-
nout jinou pomoc, než je odkázat do Střediska 

výchovné péče na Mělník 
nebo do Slaného popř. do 
ambulancí v Praze. Dojíž-
dění zpravidla způsobí, že 
terapie je předčasně ukon-
čena. Významný je i fakt, 
že se rozmáhá krimina-
lita páchaná na malých 
dětech – před školou tlu-
py mladistvých okrádají 
malé děti za netečného 
přihlížení kolemjdoucích. 
Centrem dětské trestné 
činnosti je i kralupské 
nádraží. Nelze spoléhat na státní podporu  
a poskytování informací centrálně. Nutno se 
zaměřit na místní specifika.

Co s tím? Chraňme naše 
děti pomocí těm druhým
Navrhujeme zřízení služby psychologa, jehož 
činnost by byla oddělena od represivních ak-
tivit odboru sociální péče. Vhodnými adepty 
bude asi 200 rodin ročně. Neklademe si za 
cíl hned vybudovat perfektní sociální zá-
chrannou síť, ale poskytnout ochranu široké 
veřejnosti a zahájit přípravu na budoucí vy-
budování plnohodnotného střediska v hori-
zontu 2-3 let i za pomoci dotačních titulů.

Cílem je Centrum výchovy
Hlavní funkce centra popsala Mgr. Bohuslava 
Glasslová: speciálně pedagogické a psycho-
logické poradenské a vzdělávací  služby pro 
školy, podpora zdravého životního stylu dětí 
a mládeže, nabídka volnočasových aktivit, od-
borná pomoc při řešení krizových situací.

Projekt počítá i s kampaní společně s měst-
skou policií. Kampaň poukáže na netečnou 
část veřejnosti a předvede případy, v nichž 
by měla být pomoc městské policie nabíd-
nuta. Plánujeme i motivační soutěže o ceny. 
Již dnes prozradím, že výhrou velké soutěže 
bude notebook! Sponzorovi předem děkuji. 

Na realizaci je zatím v rozpočtu města na-
vrhováno 1,1 mil. Kč, přičemž jsem i požáda-
la o posílení právě této rozpočtové položky 
letos na úkor městského marketingu. Těší 
mne, že návrh projektu oslovil i partnery 
města a děkuji za přislíbenou podporu.

Takže jdeme do toho!
Chceme ochránit a aktivizovat širokou kra-
lupskou veřejnost včetně malých dětí.

Projekt startuji za vydatné pomoci  
Mgr. Bohuslavy Glasslové, PhDr. Mileny Pen-
cové. Za dosavadní spolupráci děkuji kolegy-
ním z odboru sociální péče Janě Vraspírové  
a Zdence Kasalické. Celý text projektu si 
můžete přečíst na www.sarkadrobna.cz

Chraňme naše děti pomocí těm druhým

Změna úředních hodin na městském úřadě 
Kralupy nad Vltavou s účinností od 1.1.2009

Úřední hodiny:
pondělí a středa: .................................................................. 8:00 - 12:00 .........12:45 - 17:00
čtvrtek: .................................................................................................................12:00 - 15:00

Pouze odbor dopravy (registr řidičů a vozidel), Přemyslova ulice
pondělí a středa: .................................................................. 8:00 - 12:00 .........12:45 - 17:45
čtvrtek: .................................................................................. 8:00 - 11:00 ..........12:00 - 15:00 

Informační centrum zůstává do odvolání:
pondělí a středa: .................................................................. 8:00 - 12:00 .........12:45 - 18:00
úterý a čtvrtek: ..................................................................... 8:00 - 15:00
pátek: .................................................................................... 8:00 - 14:00

Upozornění Městského úřadu Kralupy 
nad Vltavou, ekonomického odboru: 

S platností od 1. 1. 2009 bude pokladna 
č. 2 – Palackého nám. č. 6 UZAVŘENA.

Platby je možné hradit na příslušných 
odborech, nebo v infocentru na hlavní po-
kladně v budově MěÚ, U Cukrovaru 1087 
– přízemí. 

Pravidelné měsíční sociální dávky bu-
dou vypláceny na pokladně č. 2 – Palacké-
ho nám. č. 6 ve stanovených termínech. 

Sociální dávky, vyplácené mimo  pra-
videlný měsíční termín, budou vypláceny 
v infocentru na hlavní pokladně v budově 
MěÚ, U Cukrovaru 1087.

SdrUžení zdraVOTně POSTIženýCh, hůrKa 1041
27. 1. od 12.30 – 13.30 hodin
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(Dokončení ze str. 1)
Přímo městskou dopra-

vu zajišťuje 6 autobusů. 
Celkem se v oblasti pohy-
buje cca 30 autobusů.

Která trasa je nejvíce 
využívaná a která 
naopak? 
Nejvíce jsou využívány 
kromě jednotlivých spojů městské dopra-
vy linky 370, 372 a 413 ve směru na Prahu 
a Odolenou Vodu.

Kolik autobusy průměrně najedou ročně 
kilometrů a kolik svezou cestujících?
Počet kilometrů na městské dopravě na  
2 výše uvedených linkách se pohybuje oko-
lo 218.000 km/rok.
✔ Za rok 2007 jsme přepravili 
– na lince 257101: 185 926 cestujících
– na lince 257102: 63 466 cestujících
✔ za rok 2008 (bez prosince) to činí 
– na lince 257101: 158 178 cestujících
– na lince 257102: 63 092 cestujících.

Počet cestujících v rámci městské dopra-
vy je částečně zkreslen sociální politikou 
města, kdy občané Kralup ve věku nad 70 
let jezdí zdarma. Proto i některé spoje i při 
nízké tržbě mohou být naplněné (autobusy 
směr nemocnice, hřbitov, Tesco apod.,).

Jaká je asi životnost autobusů obecně  
a jaké průměrné stáří mají autobusy  
v Kralupech? 

Životnost autobusů se 
prakticky počítá cca na  
15 let (účetně je to samo-
zřejmě jiné číslo), vzhle-
dem k tomu, že v rámci 
městské dopravy zajišťu-
jí provoz autobusy, které 
prošly generální opravou  
v letech 1999-2004, prů-
měrné stáří bych pouze 

odhadoval a v tomto případě by se mohlo 
jednat o zkreslené číslo. Průměrné stáří vozo-
vého parku v rámci středočeského regionu je 
podle statistických údajů na přibližně stejné 
úrovni a pohybuje se cca mezi 9-11 lety.

Chystá se do provozu v Kralupech nějaký 
další nízkopodlažní autobus a kdy? 
Rádi bychom i v roce 2009 formou veřejné 
soutěže vyhlásili soutěž na dodávku dalších 
nízkopodlažních autobusů, a pokud by to 
šlo, jeden autobus bychom chtěli opět za-
řadit do městské dopravy.

Je něco, na co byste rád občany města 
upozornil?
Neustále řešíme dva hlavní problémy. 
Prvním z nich je neukázněnost ostatních 
účastníků silničního provozu, kdy v řadě 
případů zaparkovaná vozidla na ulicích  
a v zastávkách znemožňují jejich řádné ob-
sloužení. Druhým je pak vandalismus cestu-
jících (sprejeři, rozřezané sedačky, počmára-
né boky, žvýkačky, apod.) DěKujI ZA ROZHOVOR.

ZBr.

Autobusová doprava ve městě
ROZHOVOR  s... RNDr. Štěpánem Ševčíkem, provozním ředitelem ČSAD Střední Čechy nové pohlednice  

Kralup nad Vltavou
Sběratelé pozor, nyní máte možnost 

zakoupit další nově vydané pohlednice 
Kralup nad Vltavou, a to s tématem Pa-
lackého náměstí a místní části Zeměchy. 
Pohlednice obdržíte v Informačním cen-
tru MěÚ, a stojí 3,-Kč (Zeměchy) a 4,-Kč 
(Palackého nám.).

Prodej magnetů  
s motivem města

V Informačním centru MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087, byl za-
hájen prodej magnetů na lednici s moti-
vem města. Na výběr je ze dvou druhů  
(s motivem kostela nebo mostu). Jednot-
ná cena 16,-Kč za kus.

Vkrátkém komentáři se chci dotknout fak-
tu, že daňové příjmy obcí nejenže stagnují, 

ale budou se i snižovat. Při přípravě rozpočtu  
r. 2009 jsme poprvé stanuli tváří v tvář otázkám 
typu „Můžeme si dovolit tak vysoké výdaje na 
kulturu např. v muzeu? Jak lze racionalizovat 
provoz zimního stadionu nebo plaveckého ba-
zénu? A můžeme si nadále dovolit provozovat 
městské jesle? Není služba lékařské první po-
moci ve stávajícím rozsahu luxusem? Zvládne 
městský rozpočet i nadále tak bohatě dotovat 
pečovatelské služby seniorům? A stejná debata 
zastupitele čeká možná i na téma MHD. Pláno-
vání městských výdajů navíc komplikují další 
faktory, jako je např. rychlý růst mezd úředníků, 
který neodpovídá příjmům obce. 

Přínos MHD je v Kralupech nesporný. Město do-

široka rozložené a přetnuté řekou, kde nejvýznam-
nější zaměstnavatelé sídlí na jeho okrajích. Kolaps 
automobilové dopravy je na denním pořádku, plá-
novaný obchvat města opět ztrácí konkrétní časové 
obrysy. Na hustou síť cyklostezek zatím taky nezbý-
vají peníze. Za dané situace se jeví stávající provoz 
MHD jako tradiční a ideální řešení zároveň.

ale je tomu skutečně tak?
Roční provoz MHD stojí město 5 miliónů Kč. Je to 
hodně nebo přiměřeně? Jaký je váš názor? Zda-
jí se vám jízdní řády optimální? Využíváte MHD?  
A proč ne? Sledujete provoz autobusů a zdají se 
vám linky využité? Uvítám jakékoli vaše názory  
a nápady ve své schránce sarka.drobna@mesto-
kralupy.cz nebo na tel. 724 534 314. 

ŠÁRKA DROBNÁ, míSTOSTAROSTKA měSTA 

Jak optimálně hospodařit? Nehrozí městům 
bankrot? Jsou „Kaučukáři“ závislí na MHD? 

PáteČNí žuRNáLy 
i/2009

02.01. dr. Herber Nerudova 686
  315 721 771            

09.01. dr. Hettychová Vrchlického ul. 
  315 726 160

16.01. dr. Homolová Trojanova ul.
  315 722 401

23.01. dr. Horák Lobeček
  315 726 221   

30.01. dr. Mikušová Kaučuk
  315 718 016
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Prevence kriminality a pro-
tidrogová prevence se za-

tím v Kralupech soustředila 
na primární výchovu dětí ve 
školách. Každé dítě školou 
povinné díky tomu dnes zná 
zákeřnost zneužívání drog. 
Protože se dosavadní styl pre-
vence ve stylu „bububu, drogy jsou strašná 
devastující záležitost“ jeví jako značně přežitý, 
přichází občanské sdružení Semiramis s no-
vým programem primární prevence do škol. 
Zaměří se především na zdravý životní styl, 
aktivní lákavou náplň trávení volného času. 

Další novinkou letos v Kralupech bude  
i terénní program. Jeho první činností bude 
poznání a zmapování města, vyhledání rizi-

kových lokalit. Terénní pra-
covníci se zaměří na vyhle-
dávání uživatelů drog přímo 
na ulici. Výhodou je prová-
zanost s terénními programy 
v okolí - Neratovice, Mělník, 
Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav a Praha. V na kon-

ci jara 2009 budeme vědět, co je pravdy na 
tvrzeních o prodeji drog před gymnáziem, 
na nádraží, před školami apod. Většina z nás 
o podobných domněnkách slyšela.

Dva terénní pracovníci zmapují nejen 
pravidelné uživatele drog, ale i tzv. expe-
rimentátory, kteří se etablují právě z řad 
dospívajících dětí.

Pracovníci budou vyhledávat a odborně 

likvidovat odhozený infekční materiál a pů-
sobit na uživatele drog, aby se takové situace 
minimalizovaly. Budou je i motivovat k léč-
bě, budou jim nabízet možnosti léčení. 

Tím, že sdružení působí v nejbližším oko-
lí a Kralupy nemají region pokrytý žádným 
K-centrem, je předpoklad, že trvalá absen-
ce drogových služeb by mohla mít negativ-
ní dopad. Včasné vyhledání problémových 
uživatelů drog v jejich přirozeném prostředí  
a následné navázání na drogové služby, je 
důležité pro zabránění šíření infekčních cho-
rob. A toho jsme si rovněž všichni vědomi. 

Činnost Semiramis o.s. je z významné 
části hrazena z dotací krajského úřadu. Rea-
lizaci projektu schválila na konci roku 2008 
i rada města.  ŠÁRKA DROBNÁ

Že se vás kralupská drogová scéna netýká?

Protože se v Kralupech již delší dobu 
mluví o rekonstrukci centra města  
a jeho přilehlého okolí, a do tohoto okruhu 
patří i pozemky v blízkosti Českých 
drah, položili jsme několik otázek 
mluvčímu Českých drah panu Mgr. Petru 
Šťáhlavskému a zeptali jsme se za Vás….

České dráhy poslední dobou modernizují 
řadu nádraží a železničních zastávek po 
celé České republice. Jak je to s nádražím 
v Kralupech? Připravuje se nějaká 
rekonstrukce hlavní budovy nádraží nebo 
jeho vnitřních interiérů? 
Nádraží v Kralupech nad Vltavou patří  
k nejmladším a nejmodernějším stanicím  
v majetku naší společnosti. Z toho vyplývá, 
že je také v poměrně dobrém stavu. Přes-
to hledáme partnera z oblasti komerčních 
společností, který by zajistil revitalizaci  
a komerční využití nádraží. Pokud takové-
ho partnera získáme, bude připravena revi-
talizace a obchodní využití nádraží právě  
s tímto partnerem. V případě, že se partnera 
nepodaří nalézt, pak budeme tuto lokalitu 
spravovat vlastními prostředky. 
 
Před příjezdem do Kralup, na pravé straně 
směrem od Prahy, stojí již delší dobu 
nevyužívané, velmi poničené a zchátralé 
budovy, které nejen, že nedělají dobrý 
obrázek městu, ale jsou i místem pro 
přespávání bezdomovců a lidí pochybné 
pověsti. neplánují České dráhy demolici 
těchto objektů nebo naopak jejich 
revitalizaci? 

O využití a rozvoj daného pozemku pro-
jevilo zájem několik společností, se kterými 
se v současné době jedná. S největší pravdě-
podobností tak bude odstranění těchto ob-
jektů souviset s využitím těchto pozemků. 
Jejich likvidaci zajistí nový nájemce nebo 
vlastník. V současné době však zatím ne-
padlo konečné rozhodnutí o tom, kdo po-
zemky bude využívat. 
 
na základě opakovaných stížností na linku 
Policie Čr bychom rádi věděli, jak a zda vůbec 
Čd dovedou zajistit odstavené vagóny. Policie 
několikrát týdně vyjíždí na nádraží  
k bezdomovcům potulujícím se po vagónech vlaků. 
Po jejich vykázání a odvedení mimo prostory Čd 
se tito lidé do 30 minut do prostor nádraží vrací  
a vrací se i do odstavených vagónů.

Je to tak trochu boj s větrnými mlýny, 
přesto, je nějaká možnost lepšího 
zabezpečení?
Z dotazu bohužel nevyplývá, o které vagóny 
jde. Ostrahu svých vozů by si měli zajistit 
jednotliví dopravci. V ČR existuje celá řada 
dopravců (společností) a přímo v Kralupech 
nad Vltavou se objevují vlaky několika spo-
lečností. ČD přitom vlastní pouze osobní 
vozy. Ty lze uzamykat a nepředpokládám, 
že by šlo o problémy s těmito vagóny. Ná-
kladní vozy a soupravy nejsou v majetku 
ČD. Podobně nejsou ČD ani provozovatelem 
dráhy a vlastníkem železniční infrastruk-
tury (kolejiště, nástupiště, podchody). Zna-
mená to tedy, že nápravu nemají na starost 
České dráhy, ale jejich vlastníci.  

DěKujI VÁm ZA ROZHOVOR, ZBr.

Kralupské nádraží – bude se rekonstruovat?
ROZHOVOR  s... mgr. Petrem Šťáhlavským, mluvčím Českých drah
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Napsali jste nám

Nejdříve musím říci, že nejsem 
příznivcem dopisování si přes stránky 
jakýchkoliv novin. Navíc takto reagovat 
na různé fámy a zkreslené informace. 

Případ Masna, versus městské hřiště se 
táhne již několik let. Máte pravdu, že 

to řešili „již ti před námi“. Nechcete to si-
ce slyšet, ale je to tak. Kauzu řeší také již 
delší dobu soud. 

Jedním z rozhodnutí soudu byl požada-
vek postavit oplocení mezi objektem masny  
a hřištěm podle zpracované projektové do-
kumentace. Proti tomuto rozhodnutí podalo 
město odvolání. Ne však z důvodu, že by 
se město bránilo oplocení postavit, ale pro-
to, že náklady na realizaci podle soudem 
předepsané dokumentace, jsou ve výši ně-
kolika set tisíc Kč. Soudní řízení není ještě 
ukončeno. Dále se v souvislosti s hřištěm 
na město obrátil zástupce vlastníků přileh-
lého domu se stížností, že při využívání 
hřiště dochází k poškozování zateplení do-
mu. Řešením této situace by bylo oplocení 
celého hřiště, ale podle vlastního projektu 

a za rozumné finanční náklady. K tomuto 
řešení je však nutné dokončení soudního 
sporu s majitelem masny.

Další Vaše informace ohledně toho, že 
„MÚ najal firmu, která detekuje vhodná 
místa pro tvorbu nových parkovacích míst“ 
je opět nepřesná. Město vyhlásilo výběro-
vé řízení na zpracovatele studie dopravy 
v klidu v lokalitách sídlišť „Hůrka, V Zátiší  
a Cukrovar“. Cílem této studie by mělo být 
řešení současné, dovo-
lím si říci již katastro-
fální situace s parková-
ním v těchto lokalitách. 
Výběrové řízení již bylo 
ukončeno, ale smlouva 
s vybraným zpracova-
telem uzavřena dosud 
nebyla. V zadávacích 
podmínkách výběrové-
ho řízení rozhodně ne-
bylo rušení dětských 
hřišť, sportovišť a již 
tak omezené sídlištní 
zeleně. 

Na místě zbořené regulační stanice ply-
nu (stavba a pozemek nejsou ve vlastnictví 
města a město není investorem této akce) 
byla podle informace stavebního úřadu po-
stavena nová plynová regulační stanice.

Na závěr si dovoluji Vás pozvat na veřejná 
zasedání městského zastupitelstva, kde je 
určitě vhodnější prostor k diskuzi o Vašich 
připomínkách či stížnostech.

INg. mAREK CZECHmANN, ČlEN RADy měSTA

VÁžENí ČtENÁřI 
ZPRaVoDajE,
v předvánočním čase po městě proběhla vý-
zdoba hlavně na veřejném osvětlení v okolí Pa-
lackého náměstí a směrem k lávce. Jen je ško-
da, že když byla výzdoba instalována, nebyl při 
ruce kýbl s vodou.“Ale je tady ještě šance při 
sundavání výzdoby“!

V prosinci proběhlo slavnostní rozsvícení 
vánočních stromů. Byla to hezká předvánoční 
neděle, hlavně pro děti, ale nechápu organizá-
tora této akce, jak může pozvat několik desítek 
lidí, hlavně dětí, ve tmě do prostor bývalé kaš-
ny, která je v havarijním stavu a kde úraz číhá 
na každém kroku. A tím se naskýtá otázka „co 
se bude dít s kašnou“? Jan Vidím                                                        

Výzva všem sportovním  
oddílům a organizacím!
(Dokončení ze str. 1)
O setkání se můžete infomovat na těchto 
emailech: spacek@kaucuk.cz (Jan Špaček), 
kohm@montako.com (Jindřich Kohm).

Zástupci všech sportovních oddílů tra-
dičních i nových sportů, členové Sportovní 
komise vás zvou do salónku hotelu Sport 
na společné setkání. 

V salónku hotelu SPOrT
STŘEDA ..........14.1. 2009 ........... od 18 hodin
ÚTERÝ .............20.1. 2009 ........... od 18 hodin

Program:
✔ Prezentace pravidel přerozdělování pe-

něz z městského rozpočtu

✔ Instruktáž správného postupu podání 
žádosti o příspěvek a náležitosti jeho řád-
ného vyúčtování

✔ Seznámení přítomných s činností spor-
tovní komise

✔ Diskuse

 jINDřICH KOHm

Soutěž „negativní jevy města Kralupy nad Vltavou očima dětí“.

Komise prevence kriminality RM vyhlásila soutěž pro děti z kralupských škol na téma „Ne-
gativní jevy města Kralupy nad Vltavou očima dětí“. Závěrečný termín odevzdání prací byl 
stanoven na 31. 12. 2008. 
Práce budou postupně vystaveny na určených místech v Kralupech nad Vltavou a obča-
né města mohou svým hlasem ohodnotit pořadí nejlepších a nejvýstižnějších. Vítězové 
budou oceněni a jejich seznam bude zveřejněn v březnovém Zpravodaji.
Výstavní místa:
Informační centrum MěÚ, U Cukrovaru 1087, Kralupy nad Vltavou , 6. 1. až 9. 1. 2009
Vstupní hala a.s. Česká rafinérská, 13. 1. až  15. 1. 09
Vstupní hala a.s. MERO, 27. 1. až 30. 1. 2009
Vstupní hala KaSS, Seifertovo náměstí 706, Kralupy nad Vltavou, 3. 2. až 6. 2. 2009
Městská knihovna, Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou, 10. 2. až 13. 2. 2009

Reakce na článek „Bude hřiště obětováno?“
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Městská policie

z linky 156:
✔ dne 4. 12. 2008 v 13:40 hodin oznámila 

na linku 156 prodavačka z prodejny květin 
v ulici Podřipská, že k nim do obchodu 
přišel mladík a řekl, že jde o přepadení  
a ať mu prodavačka vydá peníze. Proda-
vačka mu peníze odmítla vydat a mladík 
z prodejny utekl. Stálou službou MP byl 
získán popis uvedeného mladíka a prostřed-
nictvím kamerového systému byla v 13:45 
hodin  zachycena osoba odpovídající uve-
denému popisu, která směřovala do ulice 
Nádražní. Ihned byla na místo vyslána au-

tohlídka MP, která uvedeného 
mladíka v 13:47 hodin dostihla  
a následně bylo zjištěno, že 
se jedná o totožnou oso-
bu, která byla jako osoba 
podezřelá ze shora uvede-
ného skutku ihned předána 
na obvodní oddělení PČR zde 
v Kralupech nad Vltavou;

✔ dne 12. 12. 2008 v 03:17 ho-
din bylo na linku 156 oznámeno, 
že v domě v ulici Šafaříkova číslo 918 je 
silně cítit dým. Na místo byla ihned vy-

slána hlídka MP, která zjistila, že jeden 
z obyvatelů uvedeného domu si chtěl ohřát 
jídlo, které ponechal na sporáku a usnul. 
Toto se začalo pálit, zakouřilo celý jeho byt  
a částečně i chodbu domu. Bylo provedeno 
odvětrání bytu i domu. Ke zranění osob či 
majetkové škodě nedošlo;

✔ dne 15. 12. 2008 v 17:25 hodin bylo 
na linku 156 oznámeno, že před 
domem čp. 890 v ulici Přemys-

lova pobíhá muž se sekerou 
a ničí majetek. Na místo 
byli ihned vysláni strážníci 

MP, kteří se na místě spoji-
li s hlídkou PČR zdejšího ob-
vodního oddělení. Podezřelá 

osoba, která byla ustanovena, 
poškodila sekerou plastové okno  
a kryt od elektroměru. Celý případ 

byl hlídkou MP zadokumentován a ozná-
men příslušnému orgánu. 

Proč je v našem městě zřízena linka 156?
Tísňovým voláním se podle telekomunikačního zákona rozumí bezplatná volba 
čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních sezna-
mech a která je nutno pro záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit. Pravidla 
v celé oblasti telekomunikací vymezuje zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunika-
cích a o změně dalších zákonů a opatření Českého telekomunikačního úřadu. Je 
nutné si uvědomit, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze.   

Pes - člen rodiny
V listopadovém čísle Zpravodaje 
jsme psali o volném pohybu psů na 
vyhláškou určených místech. Co je 
dobré vědět dál?

1.) Město Kralupy nad Vltavou vybírá po-
platek ze psů. Poplatku ze psů podléhají psi 
starší tří měsíců. Poplatníkem je fyzická 
osoba nebo právnická osoba, která má trva-
lý pobyt nebo sídlo na území města Kralupy 
nad Vltavou a je držitelem psa.  Poplatník 
je povinen oznámit skutečnost, že se stal 
držitelem psa do 30 dnů ode dne, kdy se 
stal držitelem. 

2.) Od poplatku je ze zákona osvobozen 
držitel psa, kterým je osoba

a) nevidomá, bezmocná a osoba s těž-
kým zdravotním postižením, které byl při-
znán III. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštních právních předpisů;

b) provádějící výcvik psů určených k do-
provodu osob uvedených v písm. a);

c) které stanoví povinnost držení a pou-
žívání psa zvláštní právní předpis;

d) provozující útulek, zřízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy.

3.) Od poplatku je dále osvobozen dr-
žitel psa, který převzal psa z útulku pro            
ztracené nebo opuštěné psy, a to na dobu  
1 roku, jestliže splnil oznamovací povin-
nost. I tato osoba má však povinnost ozná-
mit počátek držení psa.

4.) Poplatník následně obdrží evidenční 
známku pro psa bez ohledu na to, zda je 
držitel psa od poplatku osvobozen.

z práce MP:
● dne 12. 12. 2008 v 14:52 hodin bylo 

telefonicky oznámeno na zdejší služebnu 
MP občanem města Kralupy nad Vltavou, 
že mají na svém pozemku cizího psa. Hlíd-
ka MP na místě provedla odchyt psa a to-
hoto následně v předávacím kotci umístila 
do útulku;

● dne 17. 12. 2008 byl v 09:35 hodin 
oznámen na zdejší oddělení MP nález čer-
ného psa v ulici Masarykova. Pes byl ná-
sledně převezen do útulku. 

Z výše popsaných a vybraných případů 
je jednoznačně zřejmé odůvodnění OZV, 
která stanoví povin-
nosti osobám vlastní-
cím nebo držícím psy 
jejich vodění pouze 
na vodítku, s výjim-
kou míst označených 
jako „Místa pro vol-
ný pohyb psů“, (viz. 
listopadové číslo KZ 
– Psi ve městě). Dá-
le do veřejně přístup-
ných míst, tj. míst 
přístupných každé-
mu bez omezení, kte-
rá jsou označena jako 
„Zákaz pohybu psů 
a znečišťování veřej-
ného prostranství“ 
je zakázáno vstupo-
vat se psy a jinými 

zvířaty (např. dětská hřiště, pískoviště, 
sportoviště apod.).  Odpovědná osoba je 
taktéž povinna zajistit, aby pes neznečiš-
ťoval veřejné prostranství mimo prostory 
označené jako „Místo pro volný pohyb 
psů“, popřípadě si sama zajistit odstra-
nění znečištění. 

Závěrem mi dovolte popřát jménem stráž-
níků zdejší služebny Městské policie všem 
občanům města Kralupy nad Vltavou v tom-
to roce  hodně štěstí, zdraví a poděkování 
všem občanům města, kterým není bezpeč-
nost a veřejný pořádek lhostejný. 

mgR. EVA KOSTlIVÁ
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zábavný rok s knihovnou
6. - lednové kolo:
„Kdo byl Kdo?“

Nový rok je tady a s ním nové kolo naší celoroční 
soutěže. Abyste se dostali z vánočního lenoše-
ní, připravili jsme pro Vás další otázky. Tentokrát 

doplňte jména našich i světových osobností.

Městská knihovna 

1. Kdo z českých spisovatelů je prvním a dosud jediným 
nositelem Nobelovy ceny za literaturu?

..........................................................................................
2. Kdo objevil Viktoriiny vodopády?

..........................................................................................
3. Kdo vynalezl kontaktní čočky?

..........................................................................................
4. Která kosmonautka se stala první ženou ve vesmíru?

..........................................................................................
5. Který náš atlet – běžec, se proslavil na letních olym-
pijských hrách v Helsinkách v roce 1952?

..........................................................................................
6. Kdo vynalezl lodní šroub?

..........................................................................................
7. Který český panovník je zakladatelem univerzity, mostu 
a hradu, po němž nesou svá jména?

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

Uzávěrka soutěže je 30. ledna 2009.
Odpovědi označené jménem a věkem odevzdávejte  
v MěK. Nezapomeňte na uvedení kontaktu (adresa,  
tel. číslo). Na hrací karty Vám potvrdíme účast v šes-
tém kole soutěže. Noví soutěžící od nás karty dostanou  
a mohou se zapojit i do příštích kol. Neváhejte a navštiv-
te knihovnu, kde naleznete i odpovědi na naše otázky. 
Na někoho z Vás čeká odměna.

Pondělí: ..............Stanoviště 1   Lobeček - tenisové kurty ...........................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2   Lobeček - Nábř. J. Holuba ........................................................  15.00-15.50 hod.
Úterý: ..................Stanoviště 3   Lobeček - před ZŠ třebízského ............................................ 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4   Poděbradova ..................................................................................  15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 5   Cukrovar (hala) pouze 20.1. ..................................................... 16.00-16.50 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.
LEDEN: ................4 . týden – 19.01.- 23.01. ............................................................... rozměrný odpad z domácností
ÚNOR: .................2. týden – 02.02.- 06.02. ............................................................... rozměrný odpad z domácností
 4 . týden – 16.02.- 20.02. .............................................................. rozměrný odpad z domácností
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

Dne 22. prosince byla za účasti zástupců 
města a společnosti Mero a.s., otevřena 

první naučná stezka v Kralupech. Svým 
obsahem je věnovaná Hostibejku a návštěv-
níkům této lokality by měla zpříjemnit  
a zpestřit jejich vycházku. Výstavba systé-
mu městských informačních panelů bude 
pokračovat také v letošním roce a občané 
se mohou těšit na další část věnovanou 
Dvořákově stezce a pravému břehu Vltavy. 
Od ledna pokračuje také prezentace návrhů 
na stavební úpravy náměstí v centru Lob-

če. Z galerie VK37 se přesouvá do prostor 
infocentra a občané se prostřednictvím an-
ketních lístků budou moci vyjádřit k jed-
notlivým studiím, jak by měl park v jedné 
z nejstarších městských částí vypadat.

Děkuji všem, kteří se na přípravě obou 
projektů podílejí a věřím, že v letošním roce 
postoupí jejich další realizace ke spokoje-
nosti všech občanů.

S PřÁNím VŠEHO DOBRéHO V NOVém ROCE  

ZA EKOlOgICKOu KOmISI 

jINDřICH HAVlíK

záPis Do 1. tříDy – PRo ŠKoLNí RoK 2009/2010
Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem školství, sociálních sužeb, 
zdravotnictví a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou oznamuji, že v souladu 
se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění se ve dnech:

úterý 3. 2. 2009 a středa 4. 2. 2009 od 14.00 do 17.00 hodin
uskuteční zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2008/2009

zápis bude v těchto školách:
Základní škola Třebízského ul. 523, Kralupy nad Vltavou II
Základní škola Komenského nám. 198, Kralupy nad Vltavou I
Základní škola Generála Klapálka 1029,Kralupy nad Vltavou I 
Základní škola Revoluční ul. 682, Kralupy nad Vltavou II
Základní škola ul. 28. října 182, Kralupy nad Vltavou III

Zapsány budou děti narozené v období 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě ke školní docházce.
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte a doklad  
o bydlišti.

Systém městských informačních tabulí



K ZZ regionu

9

Obec Nová Ves  se skládá z pěti částí 
(Nová Ves, Nové Ouholice, Staré Ou-

holice, Miřejovice, Vepřek)
Počet obyvatel: 980
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

8 km (nejblíže je část Miřejovice a nejdále 
Nová Ves)

Dostupnost: Všechny části obce leží na le-
vém břehu řeky Vltavy, jsou lehce dostupné po 
silnicích vedoucích z Kralup nad Vltavou přes 
Nelahozeves, nebo druhou stranou směrem od 
Veltrus přes most. Dálnice D8 (E55) míjí nejblí-
že obec Vepřek díky dálničnímu mostu. Hned 
za obcí je sjezd z dálnice a velká křižovat-
ka silnic vedoucích směrem na Mělník nebo 
směrem na Roudnici nad Labem. V obci Nové 
Ouholice je žel. zastávka na trati Kralupy nad 
Vltavou – Roudnice nad Labem. Autobusové 
spojení: Kralupy n. Vlt. – Mělník.

Zajímavosti obce (příroda, historie, …): 
Nová Ves a Nové Ouholice (pod které spada-
ly také Staré Ouholice, Vepřek a Miřejovice) 
se sloučily v roce 1976. Jednotlivé místní 
části jsou velmi rozličné. Miřejovice a Sta-
ré Ouholice jsou vystavěny velmi blízko 
řeky Vltavy. Také byly velmi postiženy po-
vodní v roce 2002. Nové Ouholice, Vepřek  
a Nová Ves leží ve větší nadmořské výšce.  

Vepřek
U Vepřku je to spíše její nejstarší část, pa-
horek s kostelem, školou, zvonicí. Kostel Na-
rození Panny Marie ve Vepřku je národní 
kulturní památkou od 3. května 1958. Kos-
tel byl postaven pravděpodobně někdy ve  
13. století. První písemné zmínky jsou z roku 
1346 – majetek pražské svatovítské kapituly. 
Vepřek se dostal do držení Rudolfa Chotka 
v r. 1752. Na stěně kostela blízko vchodu na 
hřbitov je Pomník padlým „Hrob v dáli“, na 
hřbitově najdeme také válečný hrob vojáků 
Rudé armády a pomník obětem nacismu. 
Zvonice ve Vepřku byla prohlášena kulturní 
památkou v r. 1991. Její vznik se datuje do ro-
ku 1456. Původně zde byly 3 zvony, dnes tu 
jsou zvon Jan Křtitel a „malý zvon“. Dole ve 
vsi si všimneme starých staveb vepřeckého 
vodního mlýnu, který je významnou památ-
kou až z pozdního středověku, stojí pravdě-
podobně na místě středověké tvrze. Bohužel 
v soukromém vlastnictví silně chátrá. 

nová Ves
V Nové Vsi se nachází pomník padlých před 
budovou obecního úřadu, je to vysoký žulový 
monument se stylizovanou trnovou korunou. 

Staré Ouholice
Dalším pomníkem je pomník padlým ve 
Starých Ouholicích, je to vysoký žulový 
monument s věncem. Staré Ouholice se po-
slední dobou velmi rozrůstají. Nová zástav-
ba je velmi různorodá, možná se někomu 
může zdát až příliš pestrá. Přes pole odtud 
dohlédneme na pahorek Vepřku a náhorní 
plošinu nad Novými Ouholicemi. Za Nový-
mi Ouholicemi přes kopec leží Nová Ves, 
která každého upoutá půvabnou vesnickou 
návsí s pěkným rybníkem s vrbami a vod-
níkem. Působí opravdu poeticky. Okolí obce 
u hlavní silnice už tak pěkné není, i když 
si určitě odpočinulo díky blízké dálnici. Na 
kraji směrem na Roudnici nad Labem také 
roste nová výstavba. 

Občanská vybavenost, IS, podnikání: 
V obci Nová Ves najdeme úřadovnu OÚ, 
obecní knihovnu, poštu s pobočkou Poštov-
ní spořitelny a České pojišťovny, Středisko 
správy a údržby dálnic, dálniční odděle-
ní Policie ČR, MŠ, prodejnu potravin, dvě 
restaurace, fotbalové hřiště a benzinovou 
pumpu. V obci Nové Ouholice je také re-
staurace s parkovištěm, dále pak zdravotní 
středisko, kam dojíždí lékařka z Veltrus. Ve 
Starých Ouholicích je také restaurace, do-
konce s hřištěm. Dále je tu pobočka firmy 
Zakládání staveb, a.s., v obci sídlí chovatel-
ská stanice rhodéských ridgebacků. 

Miřejovice
V Miřejovicích můžeme s dětmi využít své-
pomocně vybudované dětské hřiště, odkud 
je hezký pohled na Veltruský zámecký park. 
V této místní části je také zajímavá budova 
bývalého pivovaru, kde nyní působí firma 
Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, 
a. s. IS: vodovod, plynofikace, elektrika. 

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

Náves Nové Vsi

Společenský život a aktivity občanů: 
Zdejší obec má velmi pěkně vypracované 
internetové stránky. Můžeme zde přímo 
nahlédnout do starých kronik jednotlivých 
částí obce. Vydává zpravodaj. V kostele ve 
Vepřku se konají mše, o Štědrý den je k vi-
dění „živý betlém“. V obci je několik sdru-
žení, Klub seniorů, Rybářský spolek Vep-
řecké vydry, Myslivecké sdružení „DIANA 
Nová Ves“, Honební společenstvo Nová Ves,  
TJ Sokol Nová Ves. Spolky spolu také účin-
ně spolupracují a pořádají např. staročeské 
posvícení. Obec se stará velmi pěkně o dě-
ti a nové občánky, pro děti vyhlašuje růz-
né soutěže, např. Novoveská paleta, nebo 
vydala pamětní mince Novoveský groš ku 
příležitosti loňskému jarmarku a věnovala 
je novým občánkům. l.P.

NoVÁ VEs

Zvonice Vepřek
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tvrdí se, že „každý začátek je těžký“  
a jedná-li se o začátek nového roku, ne-

ní tomu jinak. Jsme v očekávání, v pochyb-
nostech, ale také v naději, že budeme mít 
dost sil tomu špatnému čelit, tím dobrým 
se posílit a svá předsevzetí alespoň zčásti 
plnit. Nepřítelem, ale zároveň spojencem 
je nám čas. Čas, který dává zapomenout 
na bolest i křivdy, ale zároveň pádí tak, že 
vše nestačí urovnat a resty, které zůstanou, 
pak bolí dvojnásob. Snažme se, i když jen 
ve vyježděných kolejích, které někteří z nás 
pokládají již řadu let a které ať chceme 

Sdružení rodáků a příznivců města
či ne, směřují k jedinému cíli, snažme se 
alespoň projevit zájem o krajinu a člověka 
vedle sebe, protože nic jiného nedokážeme 
a mnohdy ani nestihneme.

Přála bych si, abychom s přibývajícím 
světlem při pohledu z okna, uviděli „krásu 
města“, kterou jsme vloni ani netušili.

„Rodáci“ se sejdou podle programu až 
v únoru na výroční členské schůzi. Do té 
doby zdravíme a připravujeme v muzeu pro-
gram ve zcela jiném, více optimistickém 
duchu než který sdílíme na počátku roku 
2009! BEDřIŠKA FABIÁNOVÁ

Č lenové městského klubu důchodců přejí 
všem spoluobčanům našeho města do 

nového  roku dobré zdraví, mnoho štěstí, 
pevné nervy, a nechť se jim splní všechna 
jejich přání.

My, členové klubu, se sejdeme po delší 
vánoční přestávce opět 16. ledna na slav-
nostnějším zahájení nového roku. Při ma-

Zpráva o činnosti 
Městského klubu důchodců

lém občerstvení budeme jen tak okrajově 
připravovat náplň našich schůzek na nej-
bližší měsíce.

Těšíme se na shledání se všemi členy  
a přejeme si, aby všechny schůzky byly tak 
pěkně navštěvované jako dosud a aby se 
nám mezi sebou stále líbilo.

ČlENOVé mKD

��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na výstavu 

„RepubliKa“
v budově Národního muzea 
Kdy? V sobotu 1�. ledna 2009

odjezd z kralupského nádraží v �.�� 
hodin. Z Masarykova nádraží půjdeme 
pěšky na Václavské náměstí. ostatní 
se mohou připojit v10 hodin před 
budovou Národního muzea. 
Vstupné 120 Kč/ snížené vstupné �0 Kč.

Akci připravila: A. Graciasová

Výstava zachycuje příběh první 
Československé republiky 
v širokých souvislostech.

Dne 25. 1. 2009 tomu bude 6 let, co nás 
navždy opustila naše milovaná mamin-
ka, babička a prababička Anežka Vojno-
vá. Stále vzpomíná rodina.

Oznamuji všem, kdo jste znali moji maminku Marii Svo-
bodovou, že zemřela 21. listopadu ve věku 85 let. Dcera 
Marie Penglová

Dne 8. 1. 2009 by se dožil 80 let náš mi-
lovaný manžel, tatínek, dědeček  
a pradědeček pan Jaroslav Lovecký 
z Kralup nad Vltavou.
Stále vzpomínají manželka Miluše  

a dcery Jarka, Míla a Petra s rodinami

10. ledna 2009 jsme si připomněli nedo-
žité 65. narozeniny pana Jana Nováka. 
Věnujte mu tichou vzpomínku. 
Dcera Jana

Ve středu 17. prosince zemřel po krátké nemoci ve 
věku 79 let skvělý a obětavý člověk, pan Jiří Jelínek. 
Moravan, drogista a chemický průmyslovák působil 
v Kralupech od roku 1958, nejprve na Stavbě mláde-
že a až do odchodu do penze ve výrobním úseku na 
Kaučuku. Potom všechny své síly věnoval evange-
lické farnosti v Libčicích a Klubu důchodců Kaučuk. 
Neúnavně pomáhal všude, ale v kritické chvíli jeho 
života se mu pomoci nedostalo. Rozloučíme se s ním 
v pondělí 5. ledna v 15 hodin v obřadní síni na míst-
ním hřbitově. Pan Jiří Jelínek bude citelně chybět 
všem, kdo měli to štěstí být jeho přáteli  
a spolupracovníky.

VZPOMÍNKY

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V LEDNU 2009
 významných životních jubileí.

9� let Malečková Jarmila
91 let Laváček Karel
�5 let Khopová Alena
 Jírů Jaroslav
 Kricnerová Margita
 Křížová Olga
 Jelínková Marie
�0 let Novák Vladimír
 Brož Antonín
 Vondráčková Božena
 Pánková Jaroslava
 Kašpar Miroslav

Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

PoděKoVání
Rádi bychom poděkovali za ocenění, kterého se nám dostalo k příležitosti vý-
ročí povýšení Kralup na město. Děkujeme tímto panu starostovi Petru Holeč-
kovi, paní místostarostce Šárce Drobné a celé komisi za ocenění a příjemně 

strávené odpoledne.
Ladislav Hrdina a Jaroslav Runt

Společnost
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Výročí kralupského rodáka – Jana Křtitele Jodla
Letos v lednu si připomeneme výročí významného kralupského rodáka. Je po něm pojmenována ulice v centru Kralup 
a na jeho domě je již od roku 1932 umístěna pamětní deska s jeho jménem. Je to Jan Křtitel Jodl kralupský.

Zemřel 28. ledna 1869. Uplynulo tedy 
od jeho smrti 160 let. V Kralupském 

Zpravodaji bylo jeho jméno připomenuto 
již několikrát. Podrobně si o jeho životě 
můžeme přečíst článek na webových 
stránkách internetu, nebo na webových 
stránkách města Kralup v rubrice „Zají-
mavosti o Kralupech nad Vltavou“ v od-
dělení „O městě“. Pro ty, kteří nemají 
možnost stahovat na počítači tyto pří-
spěvky, je dále uveden internetový pří-
spěvek ve zkrácené podobě:

Co dnes o tomto zapomenutém kralup-
ském rodákovi víme? Narodil se v roce 
1791, který se pokládá za historický pře-
děl pro vývoj českého jazyka. Na praž-
ské univerzitě byla konečně v tomto roce 
zřízena katedra českého jazyka. Předsta-
vitelé národního obrození, včetně Dob-
rovského, však psali stále jen německy 
nebo latinsky. Jan Jodl se brzy zařadil do 
proudu usilujícího o jazykové obrození  
a zrovnoprávnění českého jazyka. 

Kralupy měly v době narození Jana 
Jodla jen 21 stavení a jeho rodný dům 
měl číslo 16. Patřilo k němu hospodář-
ství se 65 strychy polí, výsadní hospoda  
a dvě velké zahrady. Grunt to byl prastarý  
a Jodlovi na něm byli usazeni již od ro-
ku 1687. Patřil v Kralupech k nejstarším  
a největším. Jan Jodl byl z deseti dětí. Do 
školy chodil v Minicích, později na gym-

názium v Praze. V Praze vystu-
doval klasickou filologii a stal se 
středoškolským profesorem.

Jodl byl žákem Josefa Dobrov-
ského a pod jeho vlivem se z ně-
ho brzy stává znalec slovanských 
jazyků a nadšený slavjanofil. Na 
svou dobu to byl člověk velmi 
vzdělaný. Ovládal němčinu, češ-
tinu, italštinu, francouzštinu, lati-
nu, řečtinu a snad všechny slovanské jazy-
ky. Nejraději však své žáky učil milovanému 
českému jazyku.

Vlastenec Jodl se nadšeně zúčastnil 
Slovanského sjezdu v Praze jako "posel 
národa českoslovanského k národu ji-
hoslovanskému." Rakouské úřady nesly 
jeho vlastenectví ovšem nelibě. Jodl byl  
15. prosince 1848 zbaven místa profesora 
na gymnáziu v Brně. Odešel do Prahy, 
kde na přímluvu vlivných přátel získal 
místo na akademickém gymnáziu. Učil 
však už jen krátce. V roce 1851 byl pen-
zionován. 

V duchu vlasteneckého romantismu 
se Jodl všude podepisoval "Jan Křesti-
tel Jodl kralupský." Přívlastkem "kralup-
ský" učinil malou obec Kralupy v lite-
rárních kruzích známou. Když majitel 
zámečnického a slévačského závodu 
v Kralupech nad Vlt., známý vynález-
ce František Beneš (✱1857 Ö1939), jako  

sedmnáctiletý učeň v Pra-
ze byl povolán k Palackým 
do Příčné ulice, aby otevřel 
truhlu, zeptal se ho Franti-
šek Palacký, odkud je. Když 
odpověděl, že z Kralup, řekl 
Palacký: "Tam před časem ze-
mřel profesor Jodl, že?" "Ano 
prosím" odpověděl třináctile-
tý učeň Beneš, "já tehdy při 

jeho pohřbu zpíval píseň „Dokonal ži-
vot můj." 

Život nešťastného vlastence dokonal, 
ale alespoň pohřeb měl slavný. Tři kněží 
a tisíce lidí ho doprovodilo na minický 
hřbitov. Je pohřben v rodinné hrobce 
Jodlů pod jednou ze tří těžkých kamen-
ných desek. Na černém, později posta-
veném pomníku, jsou vytesána jména 
patnácti členů rodiny Jodlů. Jméno Jana 
Kř. Jodla Kralupského tu však chybí. 

Stará usedlost Jodlů č. p. 16 byla  
v jejich majetku až do roku 1920, kdy 
poslední potomci prodávají vše jednotě 
Sokol. Tím končí několik století trvající 
držení statku rodiny Jodlů. Osud nedo-
přál Janu Kř. Jodlu kralupskému šťastný 
život. Chtěl prospět svému národu na 
poli novodobé české jazykovědy, podob-
ně jako Dobrovský nebo Jungmann, ale 
zůstal zapomenut.

 INg. jOSEF STuPKA

1. leden, kterým začíná nový rok, 
je dnes důležitým dnem, kdy si 
navzájem přejeme zdraví a štěstí, 
dáváme si různá předsevzetí. Pro 
naše předky však většinou začá-
tek roku byl vázán k jiným dnům. 
Důležité pro ně  byly fáze Měsíce 
a postavení Slunce. Někde byl za-
čátkem roku 25. březen, 1. březen 
či velikonoční Zelený čtvrtek, jin-
de 19. březen, ten byl pokládán 
za den stvoření světa. 1. leden se 
jako stálý termín pro Nový rok 
začal v Evropě ujímat od 15. stol. 
a teprve v průběhu 17. stol byl té-
měř všeobecně přijat.
Staré zvyky – Ve městech a na 
venkově se chodilo koledovat. 

Lednové svátky a obyčeje
Pekařští nebo sladovničtí tova-
ryši obcházeli v maskách domác-
nosti, zpívali a peroutkami ome-
tali prach. V první pol. 20. stol. 
bylo běžné, že do domácností 
chodili přát štěstí do nového ro-
ku popeláři, listonoši, domovníci, 
kominíci a ponocní. Za svou roč-
ní práci pak dostali nějakou od-
měnu. Děti koledovaly většinou 
s tzv. famfrnochem (bukačem 
či bukálem) – hudební nástroj, 
který svým bručivým zvukem 
doprovázel koledníky při zpě-
vu. Jinde chodily děti přát štěs-
tí a dobrou úrodu s ozdobeným 
proutkem, který pak prodaly za 
sladkosti nebo drobné peníze. Na 

jaře ho hospodář zapíchl do pole 
se lnem, aby byl len vysoký.
6. leden (Tři králové) den, kte-
rým končí Vánoce, většinou se 
odstrojuje vánoční stromek. Dří-
ve se druhý den zatopilo jeho 
dřevem. Svátek je spojen opět 
hlavně s koledami. Tři králové 
nám vzešli z legendy navazu-
jící na evangelium sv. Matou-
še. To popisuje zrození Ježíše 
a příchod mudrců (mágů) z vý-
chodu. Cestu jim ukázala jasná 
hvězda. Z počátku nebyl jasný 
ani jejich počet. Nakonec zůsta-
li tři, protože toto číslo je čís-
lem magickým. Jejich dary byly 
zlato, kadidlo a myrha (vonná 

pryskyřice). Jejich jména Kaš-
par, Melichar a Baltazar se po-
prvé objevila v 8. století. Jejich 
zkratka K+M+B s příslušným 
rokem se psala na dveře svě-
cenou křídou. Podle některých 
badatelů však tato tři písmena 
znamenají zkratku požehnání 
„Christis mansionem benedicat“ 
neboli Kristus nechť požehná 
tento příbytek.

V tuto dobu se v rodinách 
opět věštilo, zapalovaly se svíčky  
a sledovalo se, kam jde jejich 
kouř (do nebe, nebo do pekla). 
Věštilo se i ze sedmi hrnečků  
a sedmi různých předmětů, kaž-
dý si se zavázanýma očima vy-
bral jeden hrneček a podle toho, 
co tam bylo, bylo jasné, co ho 
nemine. l.P.

Zajímavosti
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PRaNostIKa NA ledeN

Co NÁM RaDí PříRoDa?

✱ Medvěd na Obrácení svatého Pavla, obrací se na druhý bok. Označuje nám 
tak vlastně půlku zimy. Měli bychom tedy 25. 1. jet navštívit medvídky v ZOO, na 
zámek do Kladna, nebo do třetice Vám mohu doporučit Beroun s Vojtou, Kubou 
a Matějem. Jelikož ale budou pravděpodobně tvrdě spát a jediný jejich pohyb 
bude převalení se na druhý bok, tak Vám doporučím spíš pěknou procházku po 
městě a okolí, po Vánocích to určitě mnozí z nás budou potřebovat.  l.P.

V zimním období k nám často promlouvá další zajímavý jev – Meluzína. Objevuje 
se i v pranostikách př. (29. 11.) Na sv. Saturnina Meluzína uložila housle do komína. 
(21. 12.) O sv. Tomáše, Meluzína straší.  (29. 1.) Na Saleského Františka, Meluzína 
si často zapíská. 

Z prastaré legendy se dozvídáme, že Meluzína byla dcerou mořské víly Persiny 
a skotského krále z Albany. Provinila se proti otci, a tak byla potrestána, že každou 
sobotu se změnila v mořskou pannu. Měla být vysvobozena manželem, který jí ale 
nesměl nikdy spatřit v této polozvířecí podobě. Vdala se za šlechtice Raymonda de 
Poitiers, měla s ním 10 dětí. Jednou jí ale manžel překvapil v sobotu při koupeli  
a ona pak navždy zmizela v moři. Od té doby  se zjevovala na zámku jako poselkyně 
neštěstí. Tento rod dále nesl jméno Lusignan. (mére de Lusignan – matka Lusignanů 
– Merluzine – odtud jméno Meluzína). Tato legenda se váže také k rodu Lucemburků 
(Luxemburků), „mere lucine“ – matka světla, Lucemburkové se považovali za no-
sitele světla, lux – světlo. Pozdější legendy hovoří právě o předurčení Lucemburků, 
potomků Meluzíny na český trůn.

Co NÁM říKají PRaNostIKy Na MěsíC LEDEN?
  1. leden  Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
  6. leden  Na Tři krále – zima dále. 
25. leden   Obrácení apoštola sv. Pavla – Na sv. Pavla pohoda – jistá Boží úroda. 
28. leden   Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase napraví.

Situace v zaStupitelStvu je tak plodná, až dala vzniku kralupSkému  
raoulovi. věříme, že by Se na Stránkách zpravodaje mohl zabydlet.  

S pozdravem kolektiv autorů a raoul

Příjmeme do stálého pracovního poměru 
ŠVADlENu

 Nástup od 1.3.2009
(resp.15.2.2009) Info na 602 462 779

( 775 042 074, 739 883 093, Po-pá: 8.30-14.00 18.00-20.00

Nabízíme:
✱ Sono
✱ RTG
✱ Zubní ultrazvuk

VeteRiNáRNí oRDiNace
Letecká 174,Libčice nad Vltavou
MVDr.Svoreňová Zdenka, MVDr.Punka Július

✱ Preventivní a léčebné ošetření
✱ Chirurgie měkkých tkání
✱ Prodej krmiv a chovatel

Fyzickým a právnickým osobám a společenstvím vlastníků bytů nabízíme:
kompletní vedení účetnictví a daňové evidence

zpracování personalistiky a mezd
poradenství v oblasti účetnictví a daní

zastupování na úřadech

Jednorázové zpracování přiznání k dani z příjmů pro nepodnikatele

RycHLe – Levně – kvaLitně

Kontakt: hana Kolářová, tel.: 603 827 581, e-mail: dak.az@centrum.cz

DaK – AZ, s.r.o.

INZERCE

INZERCE

kralupSký raoul aneb, jak neSchválit rozpočet
Středeční odpoledne z nejmenovaného hostince vychází nejmenovaný muž. „Nedá se nic 
dělat, budeme jednat s bolševikama“, pronese do telefonu a záhy opět mizí v restauraci. 
Ten večer má zastupitelstvo schvalovat rozpočet, a jak duní místní tamtamy, nejspíš ho 
zkritizují a následně neschválí... aby měli záminku k vyslovení nedůvěry radě města. 
Show začíná krátce po páté hodině úryvky z pohádky O pyšné princezně. Přesněji, slav-
ným výrokem: „odvolávám, co jsem odvolal.“ Po té, co je již kolektiv zastupitelů vánočně 
naladěn a dobro zdánlivě vítězí nad zlem (jako v každé pohádce), program může začít. 
Ze začátku to jde ztěžka a lidé moc nechápou, co se kritizuje, ale řečníci se záhy dostávají 
do formy a brzy jsou podávány olympijské výkony. Mistrem v disciplíně se nakonec stává 
nejstarší a nejzkušenější zastupitel, neboť se mu podaří zkritizovat rozpočet, na jehož 
tvorbě se spolupodílel. Stranický úkol plní na výbornou a jeho někdejší výrok: „Tak zod-
povědně se k sestavování rozpočtu ještě nepřistupovalo“ mu může být odpuštěn. 
Po té, co rozpočet neprojde, přichází na řadu ještě rozpočtový výhled. Jedná se o zcela 
formální dokument, ale jelikož v sobě obsahuje slovo „rozpočet“ pro jistotu je napaden 
také. Méně chápaví zastupitelé chvíli ještě zdržují (stále trvají na vysvětlení, co se v roce 
2012 bude za 4,5 milionu stavět), ale brzy to vzdají a večer může konečně vyvrcholit. 
   Jak se záhy ukazuje, ne všechny dohody byly dodrženy, ne všichni hlasovali jak měli  
a rada města tak svoji pozici nakonec ustojí. O její nedůvěře se ani nehlasuje. 

Už by se zdálo, že nic překvapivého ten večer nemůže zaznít. Ale zaznívá. Bývalý člen 
rady (stále přesvědčený, že je ještě jejím členem) začne se sebekritikou, o které je nejspíš 
přesvědčený, že se o sebekritiku nejedná. „Zatímco jiná města (rozčiluje se bodrý muž) 
na svůj rozvoj dokáží sehnat finance z evropských fondů, toto město nezískalo téměř 
nic.“ Co naplat, že právě on ještě nedávno dozoroval městským investicím… kritika sice 
trochu nepochopitelná, ale do večera prodchnutého kritikou, alespoň tematicky zapadá. 
Ostatně gól kopnutý do vlastní brány, je také gól.

Diváci u televizních obrazovek kroutí hlavami, smějí se, citlivější pláčí… jistojistě se 
ale už nyní těší na lednové pokračování. A co Jan Tleskač? Umí získávat dotace a zvedl by 
ruku pro rozpočet? Nechme se překvapit.

kralupský raoul
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Vzimních měsících je vždy dobré, aby-
chom se vyvětrali pěknou vycházkou 

po krajině. Na jejím konci je ale pro mno-
hé z nás důležité mít před sebou určitý cíl 
v podobě teplého posezení v nějaké útulné 
restauraci. Proto bych Vás pozvala do okolí 
Ústí nad Labem, kde můžeme nalézt všech-
ny důležité body zimního výletu. 

Ústí nad Labem –  
Váňovský vodopád – hrad Střekov  

Do Ústí nad Labem je z Kralup velmi 
rychlá a pohodlná cesta vlakem. Sa-
mozřejmě můžeme jet i autem. Kdo 
si vybere cestu vlakem, tak z nádraží 
pojede autobusem a vystoupí naproti 
hradu Střekov na levém břehu řeky 
Labe. Cestou nad tratí a hlavní sil-
nicí mezi domky se dostaneme ke 
značené turistické stezce k Váňov-
skému vodopádu, který je vysoký 
12 m, padá z čedičové skály, kterou 
tvoří až 40 m vysoké a až 2 m širo-
ké skalní sloupy. Vodopád vznikl na 

Podlešínském potoce. Nad vodopádem jsou 
Červené stěny s bizardními útvary, např. 
Jeptiška se závojem. Na skalnatém hřebeni 
je přístupná vyhlídka. Severnější Bílé stěny 
jsou z tmavého čediče se světle šedým poros-
tem lišejníků. K nim vedou Nebeské schody. 
Při zpáteční cestě dolů k hlavní silnici mířící 
na Ústí si musíme prohlédnout další úžasné 
čedičové skalní útvary. Celý hřeben, který 
je přírodní památkou, se nazývá Vrkoč. Pak 
se vydáme přes řeku Labe po stezce přes 

Masarykova zdymadla s plavební komorou 
a elektrárnou, poslední na Labi před ústím 
do moře. Postavena byla v letech 1923-1935.  
Na pravém břehu nás čeká výšlap ke hradu 
Střekov a vytoužené zahřátí v restauraci na 
hradě s překrásnými pohledy do kraje. 

Hrad Střekov je jednou z nejlépe dochova-
ných hradních zřícenin v České republice. 
Jeho silueta na strmém skalním ostrohu nad 
Labem je již po staletí symbolem města Ústí 
nad Labem. První zmínky o hradu jsou z ro-
ku 1319. Dříve zde stála celnice, na jejím mís-
tě vyrostl Střekov jako strážní stanice labské 
plavby. Na počátku 19. století, s příchodem 
evropského romantismu, k hradu přibyly ně-

které části hospodářských budov a na 
dolním nádvoří  také objekt, ve kte-
rém je dnes restaurace s vyhlídkovou 
terasou. Hrad je nyní ve vlastnictví 
rodu Lobkowitzů, kterému  patří ta-
ké zámek Nelahozeves.  Pod hradem 
u řeky je stanice autobusu, takže se 
pohodlně můžeme opět dostat do cen-
tra města, které si můžeme také pro-
hlédnout, nebo podle zbývajících sil  
a vlídného či nevlídného počasí zamí-
řit vlakem rovnou zpět k domovu.

l.P.

K teré z nejstarších velvar-
ských hospod byly „slušné“ 

a které ne, jak vznikla písnička 
o prohýřených tolarech a kde žil 
poslední velvarský poustevník? 
Ze starých kronik a archívů se-
stavila čtveřice autorů Otakar 
Špecinger, Jan Pömerl, Jitka Kůr-
ková a Václav Fencl publikaci 
nazvanou Velvary, kapitoly z dě-
jin královského města. Vydalo ji 
velvarské Městské muzeum. 

Publikace má sešitový charak-
ter, vedle zajímavostí, starých, 
pouličních fotografií, kreseb  
i grafik se autoři soustředili na 
chronogicky líčené, „vážné“ dě-
jiny Velvarska od pravěku do 
roku 1945. Kapitoly jsou struč-
né, autoři se ale výběrově věnují  
i detailům, které dobře ilustrují 
nejen co se ve městě dělo, ale 

i jakou měly události odezvu. 
Malé Velvarské dějiny uvádějí 
do kontextu obecných českých 
i evropských událostí, které se 
občas města dotýkaly velmi re-
álně.  (mČ)

Lednové výletnění

Vyšly nově napsané 
Kapitoly z historie Velvar 

OMLUVa
V minulém čísle jsme u článku Tip na výlet – Výšlap na Mile-

šovku omylem uvedli železniční stanici Přislav. Správně má být 
Bořislav.  Tímto se autorovi článku omlouváme.

PRaNostIKa NA ledeN
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Kino VltaVa Kralupy – lEDEN 2009
Náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,  
tel. 315 726 101

KiNo NehRaJe

1.  čt  

zaKázaNé KRáLoVstVí

2. – 3. pá-so 20.00
The Forbidden kingdom, USA, 113 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Dvě největší legendy kung-fu filmů - Jet Li a Jackie 
Chan, se sešly v akčním příběhu, který začíná v za-
padlém starožitnictví v čínské čtvrti, kde jeden mla-
dík učiní životní objev. Náhodou totiž objeví legen-
dární čínskou zbraň. Záhy se vydává do starověké 
Číny, aby pomocí ní osvobodil uvězněného Opičího 
krále...

aNgLicKé JahoDy

4. – 6. ne-út 20.00  
ČR, 114 min., 12, 80,-Kč

Anglické jahody jsou osudovým milostným příběhem 
mladých lidí, kteří chtěli mít chvilku času na lásku, 
ale ocitli se v nesprávnou dobu na nesprávném mís-
tě. A stejně tak je osudovým příběhem generací, je-
jichž sen o svobodě a obyčejně šťastném životě byl 
právě téhle srpnové noci násilně přerván. Je srpen 
1968, Československo.

ReNé

7. st   20.00  
ČR, 85 min., 70,-Kč

Celovečerní dokumentární film Heleny Třeštíkové  
o 18 letech autentického osudu českého kriminální-
ka-spisovatele a 18 letech politických proměn střed-
ní Evropy. René byl oceněn jako nejlepší evropský 
dokument roku 2008.

stMíVáNí

8. čt  20.00  
Twilight, USA, 122 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Upírská fantasy romance, která v USA komerčně 
převálcovala všechny předpokládané hity této zimy. 
Ona – krásná lidská dívka, On – charismatický upír. 
Spolu dohromady – velké trable.

the coMMitMeNs

9. pá  17.30
Filmový doprovod festivalu LU 09 
Irsko, 118 min., 15, T, 60,-Kč/40,-Kč pro držitele per-
manentek na festival LU 09

Legendární hudební film o zrodu, bytí a zániku fik-
tivní soulové kapely v hlavním městě Irska, Dublinu. 
Soulovými melodiemi prodchnuté dílo Alana Parkera 
se v Irsku těší velké oblibě. 
Nejlepší irský film všech dob!

stMíVáNí

9. pá  20.00

PtaČí sVět

10. so  14.00  
Filmový doprovod festivalu LU 09 
Le Peuple migrateur, Fr/It/Něm/Šp, 92 min., 60,-
Kč/40,-Kč pro držitele permanentek na festival LU 09

Příběh tažných ptáků je příslibem návratu. Jedineč-
ný francouzský dokument (z dílny tvůrců úspěšného 
dokumentu Mikrokosmos) natočený v rozsáhlé ev-
ropské koprodukci. V ptačím světě letí tvůrci filmu 
spolu s diváky - za působivé a rozmanité hudby - vy-
soko nad zemí s hejny stěhovavých ptáků, kteří pře-
konávají tisíce kilometrů, nebezpečí vysokých hor, 
spalujících pouští a nekonečných oceánů jen a jen 
za pomoci svých křídel. 
Ptačí svět, to je obrazově nádherná mozaika záběrů, 
která tvoří úchvatnou směs příběhů ptáků z nevšed-
ního pohledu. Estetický klenot s nezapomenutelnou 
hudbou Bruna Coulaise.

BLocK PaRty

10. so  16.00  
Filmový doprovod festivalu LU 09 
USA, 103 min., 12, T, 60,-Kč/40,-Kč pro držitele per-
manentek na festival LU 09

Hudební dokument Block Party o  jednom velkém 
splněném snu.
Koncertní show přímo v  ulicích New Yorku. Párty 
za účasti slavných hvězd hudebního průmyslu: The 
Roots, Mos Def, Kanye West, Dead Prez, Talib Kweli, 
Erykah Badu, Jill Scott, Common. Vrcholem filmu je 
však zázrak v  podobě The Fugees, kteří se na pó-
diu objevili společně po více než sedmi letech. 

LaByRiNt Lží

10. so  20.00  
Body of lies, USA, 128 min., ŠÚP, T, 80,- Kč

Akční politický thriller s Leonardem DiCapriem 
v hlavní roli, bojujícím proti teroristům na Blízkém 
východě, v režii veleslavného Ridleyho Scotta (Gladi-
átor, Americký gangster).

sestRa

11. ne 17.30  
Filmový doprovod festivalu LU 09 
ČR, 65 min., 15, 70,-Kč/50,-Kč pro držitele perma-
nentek na LU 09

Jeden z nejsilnějších a nejoriginálnějších filmových 
zážitků roku 2008 přichází do kin až 11. prosince, 
necelý měsíc před kralupským festivalem LU 09. 

„Moje sestra je Ohnivá voda. Říkám jí: Miláčku. Říká 
mi: Něho a říkáme si: Miluju tě.
Český experimentální film na motivy románu Jáchy-
ma Topola s hudebním doprovodem Psích vojáků. 
Vnímavější diváci se ponoří do světa pozoruhodných 
obrazů, hypnotické hudby a úryvků z knihy pronáše-
ných hlasem Filipa Topola. 

LaByRiNt Lží

11. ne, 12. po 20.00  

MuziKáL ze střeDNí 3: MatuRitNí RoČNíK

13. – 14. út-st 20.00  
High musical year 3: Senior year, USA, 112 min., T, 
80,-Kč

Po mimořádném úspěchu dvojice studentských mu-
zikálů, natočených pro TV, se na stříbrná plátna do-
stává díl třetí, věnovaný osobním vztahům a přípra-
vě závěrečné hudebně-taneční megashow.

sNěžeNKy a Machři Po 25 Letech

15. – 16. čt-pá  20.00  
ČR, 104 min., 90,-Kč

„Dřepkins!“ „Půjdeme zkratkou. Je to sice 
delší, za to horší cesta.“ „teda Viky, ty máš 
ale péro!“ „to víš, kamarááááde.“...
Pokračování jedné z nejlepších študáckých komedií 
znovu svádí dohromady prof. Kardu, nezkrotného Vi-
kiho Cabadaje, půvabnou Mariku a další na stejnou 
horskou chatu. Scénář opět napsali Radek John  
a Ivo Pelant.

MaDagasKaR 2 

17. – 18. so-ne 17.30
Escape 2 Africa, USA, D, 80,-Kč

Animovaná partička ve složení lev Alex, zebra Marty, 
hrošice Glorie, žirafák Melman na své další cestě,  
a to zpět do lůna přívětivé civilizace. Ovšem to by 
ale nesmělo pilotovat záchranné letadlo záškodnické 
komando všehoschopných tučňáků.

sNěžeNKy a Machři Po 25 Letech

17. – 21. so-st   20.00 

hLíDaČ Č. 47

22. – 25. čt-ne  20.00   
ČR, 108 min., ŠÚ, 15, 80,-Kč

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Program kina

PŘIPRaVUJEME Na únor 2009: Austrálie, Kdopak by se vlka bál, jak se zbavit přátel a zůstat úplně sám, Čtvery Vánoce,  
Dokaž to!, Česká Republika, yes man, lovecká sezóna 2, Veřejný nepřítel č. 1: Epilog, Po přečtení spalte, Výměna, Peklo s princeznou

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

Změna programu vyhrazena.

Podmanivá hudba, skvělý herecký výkon Karla Ro-
dena a hutná atmosféra rámují příběh režiséra Filipa 
Renče o vysloužilém vojákovi 1. světové války pra-
cujícím jako železniční hlídač na osamělé vechtrovně.

NeBezPeČNý cíL

26. – 27. po-út  20.00
Bangkok, Dangerous, USA, 100 min., ŠÚ, 12, T,  
80,-Kč

Remake thajského akčního thrilleru, v němž Nicolas 
Cage představuje nájemného vraha, jemuž se mise 
v Thajsku poněkud vymkne.

Máte rádi statistiky a čísla? Zajímají 
Vás české nebo zahraniční filmy a 

sledujete jejich vývoj na české filmové 
scéně? Připravili jsme pro vás zajímavý 
přehled roku 2008 (bez prosincových čí-
sel) viz. tabulka.

Jak náročné je připravit a sestavit pro-
gram kina tak, aby byl uspokojen divák 
každého věku i žánru, jsme si povídali 
s panem Janem Fenclem, tvůrcem pro-
gramového schématu kralupského kina.

Jaké filmy jsou nejvíce navštěvované 
a proč myslíte, že tomu tak je?
Kralupáci jsou patrioti a dávají před-
nost českým filmům. V celkovém pořadí  
10 nejnavštěvovanějších filmů najdeme 
6 filmů z české produkce.

Letos všechny převálcoval fenomenál-
ní úspěch Mamma Mia!, v těsném závě-
su s Bathory. Nejpopulárnější jsou rodinná 
představení – animované komedie, dob-
rodružné filmy a potom snímky cílené na 
odrostlejší – Mamma Mia!, Bathory, Ne-
styda.

a proč tomu tak asi je?
Dle mého je to záležitostí žánru. Všeobecně 
je nejsilnější komediální žánr. Je-li to pode-
přeno známou předlohou a osvědčenými 
tvůrci, pak je úspěch téměř zaručen např. 
Nestyda, Nejkrásnější hádanka, Máj.

Bathory je trochu výjimka. Po histo-
rických kostýmních filmech je ve Střední 
Evropě hlad. Zejména po tuzemských. 

Nevznikají příliš často pro svou finanční 
náročnost. A na Bathory se čekalo sko-
ro 2 roky od doby, co byl film dokončen.  
A producentka Horváthová-Jakubisková 
nepodcenila propagaci na všech úrov-
ních, proto se dostavil takový úspěch.

Na podzim byly připraveny 2 celkem 
úspěšné propagace k filmům tobruk 
a slepé lásky. Připravujete něco po-
dobného i na rok 2009?
Masivní propagaci a podporu českých fil-
mů způsobem, jakým byl vedený Tobruk: 
delegace, doprovodné akce (soutěže atd.) 
a Slepé lásky (interaktivní činnosti) bychom 
rádi připravili i v dalším roce. Jako příklad 
uvedu pohádku Peklo s princeznou na kon-
ci února, a po dlouhé době český celove-
černí animovaný film Na půdě v květnu...

co dalšího připravujete na tento rok?
Jestli to vyjde a nebudou nepřekonatel-
né potíže s technikou a technologií, tak 
v únoru či březnu Worldfilm – festival out-
doorových a adrenalinových sportů. 

V březnu a dubnu poprvé v kině Vltava 
trojrozměrnou projekci, při které každý 
divák při vstupu do sálu dostane pasivní 
polarizační brýle na jedno použití na pro-
jekci animovaného dobrodružství o třech 
mouchách v kosmu - Cesta na Měsíc. 

Rádi bychom pokračovali v tematic-
kých víkendech, v promítání filmů z fil-
mového klubu a další.

DěKujI ZA ROZHOVOR, ZBr.

VeřeJNý NePříteL Č. 1

28. – 29. st-čt  20.00
Mesrine: L’instinct de mort, Fr/It/Kanada, 110 min., 
ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Jacques Mesrine, největší francouzský gangster 
všech dob, byl ve své vlasti známější než jakákoliv ce-
lebrita. Jeho avantýry byly neskutečně lehkomyslné, 
neuvěřitelně drzé a jeho úmysly absolutně nepředví-
datelné. Na každou novou „fušku“ se pomocí plastic-
kých operací a nejrůznějších masek měnil k nepozná-
ní, a proto byl přezdíván „mužem tisíce tváří“.

soBíK NiKo

30.1. – 1.2.  pá-ne   17.30
Nico – Lentäjän poika, Fin/Dán/Něm/Ir, 75 min., D, 
80,-Kč

Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o ma-
lém sobovi Nikovi, který nikdy nepoznal svého otce, 
ale i tak je přesvědčený, že se jedná o jednoho ze 
slavné Santovy sobí letky. Nikdo mu sice kromě má-

my nevěří, ale paličatý sobík i tak vyráží na dlouhou 
cestu, na jejímž konci by mělo být shledání  
s taťkou...

DeN, KDy se zastaViLa zeMě

30.1. – 1.2.  pá-ne, 2. – 4. po-st   20.00
The day the Earth stood still, USA, 102 min., ŠÚ, 12, 
T, 90,-Kč

Akční sci-fi velkofilm o mimozemšťanu Klaatuovi 
(Keanu Reeves) a jeho obřím robotovi, kteří přices-
tují na Zemi s jediným úkolem – zamezit lidstvu jeho 
organizovanou sebedestrukci i za cenu nejvyšších 
obětí. Otázkou ovšem je, zda o to stojíme.

Kino Vltava řečí čísel MáMe PRo Vás zaJíMaVý PřehLeD RoKu 2008 
(Bez PRosiNcoVých ČíseL).

Celkový počet představení za 11 měsíců ............................................................. 423
Celkový počet diváků za 11 měsíců ................................................................. 23.164

Průměrný počet diváků na 1 představení  ........................................................... 54,7 
Průměrný počet diváků za měsíc  ................................................................... 2.105,8
Průměrný počet představení za 1 měsíc  ............................................................ 38,4

Celkový počet nasazených českých filmů  ........................................................... 143
Celková návštěvnost nasazených českých filmů  ...........................................10.793
Celkový počet nasazených zahraničních filmů  .................................................... 280
Celková návštěvnost nasazených zahraničních filmů  ....................................12.371

Pořadí nejnavštěvovanějších českých i zahraničních filmů:
  Diváci
01. Mamma Mia!.................................................................................................. 1759
02. Bathory .......................................................................................................... 1750
03. Nestyda ...........................................................................................................1157
04. Nejkrásnější hádanka .................................................................................... 1079
05. Letopisy Narnie: Princ Kaspian .......................................................................922
06. Václav ............................................................................................................... 765
07. Ratatouille ........................................................................................................689
08. Máj ....................................................................................................................616
09. Bobule ..............................................................................................................605
10. Alvin a Chipmunkové ....................................................................................... 481

Vánoční dobročinný bazárek vydělal 
letos 11.800 Kč a adresátem výtěž-

ku je tentokrát kralupské rodinné cen-
trum Neználek. Peníze budou použity 
k dokončení renovace prostor centra. 
Rády bychom touto cestou podě-
kovaly majitelům kralupské čajov-
ny za vstřícnou pomoc a přípra-
vu čajů pro návštěvníky bazárku.  
Dále děkujeme všem, kteří se na pří-

pravě i průběhu bazárku jakkoli po-
díleli, ať už donesením věcí vhodných  
k prodeji (k mání byly tentokrát i hod-
notnější věci, např. trekové kolo nebo 
kočár Quinny), pomocí s organizací, 
nebo samotným nákupem a finančním 
přispěním. Bez Vás bychom to nedo-
kázaly! S přáním šťastného roku 2009,  
Hana Bozděchová a Martina Svobo-
dová

téměř 12 tisíc korun  
pro kralupské mateřské centrum

ROZHOVOR  s... janem Fenclem, tvůrcem programového schématu kralupského kina
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KD VltaVa Kralupy – program na lEDEN 2009
Náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

čtvrtek 8. v 16.30

zadáno pro DětsKý MaŠKaRNí KaRNe-
VaL DS Scéna. Hrají Kosí bratři. 50,-

pátek 9. od 19.00, sobota 10. od 16.30

7. ročník kralupského hudebního festivalu 
LeDNoVý uNDeRgRouND
huDBa NaPříČ žáNRy 
Pořádají Společnost pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia v Kralupech n.Vlt., o.p.s. ve spolu-
práci s DG a SOŠE a KaSS Kralupy n.Vlt. 

Vstupné: základní jednodenní 
200,- předprodej/250,- na místě,

dvoudenní 300,- předprodej/ 350,- na místě
studentské jednodenní 150,- předprodej/ 

200,- na místě, dvoudenní 250,- předprodej/ 
300,- na místě

Předprodej: sekretariát DG a SOŠE a KD Vl-
tava, Fotoateliér J+V Tylšarovi Kralupy n.Vlt.             

středa 14. v 16.30

DětsKý MaŠKaRNí KaRNeVaL 
Děti karnevalem provedou dva klauni Pepča 
a Yfča, děti si s nimi zazpívají a zatančí. Sou-
částí je průvod masek, soutěž o nejlepšího 
tanečníka, zpěváka, o nejlepší masku a nej-
důležitější součástí je samozřejmě diskotéka.
 50,-

čtvrtek 15. v 18.00

ziMNí PtaČí hosté 
Přednáší spolupracovníci Kroužkovací stanice 
Národního muzea Praha a členové České společ-
nosti ornitologické RNDr. Jaroslav Škopek, PhD.  
a František Novák (ukázky hlasů ptáků, promítání 
fotografií). 50,-

úterý 20. v 18.00

Po stoPách NezNáMých MeNhiRŮ 
V Čechách a Na MoRaVě 
„Stojící kameny v Jeseníkách a na Vysočině“
I ve východní části republiky se najdou zají-
mavé, lidskou rukou vztyčené kameny,  
o nichž se málo ví. Přijďte se přesvědčit! 
Přednáška pana Rudolfa Zemka je doplněna 
promítáním fotografií. 50,-

čtvrtek 22.v 19.30

geNtLeMeN siNgeRs 
– koncert vokálního souboru 
Nenechte si ujít koncert tohoto skvělého souboru, 
který byl založen absolventy chlapeckého sboru 
Boni pueri v roce 2003 a který sklízí obrovské 
úspěchy nejen u nás, ale především v zahraničí. 
Na koncert platí též abonentní vstupenky.                        

důchodci: 75,-/ 100,-

sobota 31. 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 spisovatelku Betty Mac-
Donaldovou a její knihu Vejce a já? Nenechte 
si ujít toto skvělé představení. 
Účinkují: tereza Kostková a carmen Mayero-
vá, režie: Jaromír Pleskot (přeložené představe-
ní z listopadu)                 důchodci 170,-/190,-

PřIPRAVUjEME NA ÚNOR: 

9. Zápis do základních tanečních kurzů 
– podzim 2009
12. Koncert Josefa Fouska 
25. To byl tedy Silvestr! – divadelní před-
stavení společnosti Háta

VOKáLní SOUbOr  
GenTLeMen SInGerS 

Ve čtvrtek 22. ledna v 19.30 hodin 
jsme pozvali do kulturního domu 

vokální soubor Gentleman Singers, kte-
rý odborná kritika označila za  „vokální 
naději a živou vodu pro českou sboro-
vou scénu“. Soubor byl založen absol-
venty Českého chlapeckého sboru Bo-
ni pueri v roce 2003 a svým komorním 
složením a různorodým repertoárem se 
stal unikátem na české sborové scé-
ně a jedním z nejznámějších a nejžáda-
nějších mužských vokálních souborů 
v České republice. Pravidelně hostu-
je na významných festivalech, natáčí 
hudební pořady pro rozhlas a televizi  
a spolupracuje s několika hlasovými po-
radci a dirigenty, skladateli a muzikology 
u nás i v zahraničí. Díky tomu si vydobyl 
uznání posluchačů, kritiků a recenzentů 
nejenom v České republice, ale i v Ně-
mecku, Španělsku, Nizozemsku, Belgii, 
Lucembursku, Polsku, na Slovensku či 
ve Spojených státech amerických. Vý-
hledově jsou v plánu koncertní turné do 
Kanady a pozvání přišlo např. i z Argen-
tiny. Během své krátké historie uskuteč-
nil na 200 koncertů. 

Repertoár souboru zahrnuje gregori-
ánské chorály, renesanční polyfonii, ob-
dobí klasicismu, romantické skladby, vo-
kální tvorbu 19. a 20. století, lidové písně 
z Čech, Moravy a Slovenska, současné 
písně národů celého světa zpívané v pů-
vodních jazycích a americké spirituály. 

Pokud, vážení návštěvníci, přijmete 
naše pozvání na koncert tohoto sou-
boru, zcela jistě si domů odnesete ne-
všední zážitek. 

Loutkový soubor rolnička
dne 21. 1. 2009 od 16:30 hodin  

a 17:30 hodin uvede pohádku 
„ČeRVeNá KaRKuLKa“; režie: I. Slabá

PLEsoVÁ sEZóNa  
V KD VLtaVa :
pátek 16.1. Maturitní ples SOU a SOŠ 
 Kralupy n. Vlt. 
sobota 17.1. Myslivecký ples 
pátek 23.1. Maturitní ples SOŠE 
 Kralupy n.Vlt. 
pátek 6.2. Ples MERO, a.s. 
pátek 13.2. Maturitní ples Dvořákova 
 gymnázia Kralupy n. Vlt.- 4.A
sobota 14.2. Maturitní ples gymnázia Mělník 
pátek 20.2. Rybářský ples 
sobota 21.2. Ples Fitcentra Petry Kadlecové 
pátek 27.2. Maturitní ples SPŠ Odolena Voda 
sobota 28.2. Sokolské šibřinky 
pátek 20.3. Ples Čechie 
sobota 21.3. Šibřinky ASPV

PoKRaČoVací KuRzy taNce
11. 1. 2009 kurzy tance pro dospělé 20.00 hod

18. 1. 2009 pokračovací kurzy tance 17.00 hod
 vstupné 30,- Kč

18. 1. 2009 kurzy tance pro dospělé 20.00 hod

25. 1. 2009 pokračovací kurzy tance 17.00 hod
vstupné 30,- Kč

25. 1.2009 kurzy tance pro dospělé 20.00 hod
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městské muzeum – program na lEDEN 2009

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

do 25.1. 2009 

– trvá výstava „Víno a vinaři“ 

21.1., středa, 17.00

 – řízená degustace vína (ve spoluprá-
ci s VOŠ zahradnická a SZaŠ Mělník), 
 vstupné 50,- Kč

Ve středu 17. 12. 2008 se v kralup-
ském Penzionu pro seniory uskuteč-

nil netradiční adventní koncert. Komor-
ní orchestr Dvořákova kraje s dirigentem 
Václavem Mazáčkem připravil pro obyva-
tele krátké vystoupení jako poděkování 
za možnost pravidelně zkoušet v prosto-
rách tamní jídelny. Vystoupení orchest-
ru se stalo zároveň veřejnou generální 
zkouškou na vánoční koncerty v Praze. 
Obyvatelé penzionu vyslechli na koncertě 
„bez fraku“ skladby J. Pachelbela, A. Fil-
se a A. Vivaldiho. Příjemným zpestřením 
programu bylo vystou-
pení malých hudebníků 
z kralupské ZUŠ. Ma-
rie Měkotová, Alžběta 
Bernathová, Vít Jurčík 
(flétny) a Jan Sedláček 
na violoncello nejprve 
zahráli skladbu Nebeští 
kavalérové A. Michny  
z Otradovic. Poté se ma-
lí flétnisté stali sólisty 
KODK a zahráli senio-
rům několik vánočních 
koled v úpravě Václa-
va Mazáčka, dirigenta 

orchestru. Celou akci včetně výborného 
pohoštění pomohli zorganizovat členové 
Maltézské pomoci v čele s panem Štefa-
nem Bernathem. Pro obyvatele Penzionu 
byl koncert příjemným zpestřením adven-
tu. Pro mnohé z nich je problematické do-
stat se na vánoční koncerty a za hudební 
vystoupení byli velmi vděční. Bylo vidět, 
že se jim večer skutečně líbil. 

Komorní orchestr Dvořákova kraje přeje 
všem svým přátelům a posluchačům hod-
ně zdraví a štěstí v novém roce.
 mgR. HANA NOHýNKOVÁ

Komorní orchestr Dvořákova kraje 
zpříjemnil advent kralupským seniorům

Děti ze Základní 
umělecké školy při svém 
vystoupení v kralupském 
penzionu.

rOCKeřI  
SPUPS KřTILI  
Ve VeLKéM STyLU

15. prosince v půl desáté večer 
pozval zpívající frontman kapely 
SPUPS Roman Pánek na pódi-
um kmotry debutového cédéčka 
Ten dort nám někdo zblaf... Mu-
zikant Raven i textař RXThámo 
polili disk šampaňským a popřáli 
mu úspěch. Poté členové šesti-
členné kapely sfoukli šest svíček 
na vyhlodaném polystyrenovém 
dortu, který hraje významnou me-
taforickou roli v celém projektu. 
Počet svící symbolizuje šestile-
tou cestu, kterou kapela musela 
zdolat od svého vzniku k první-
mu plnohodnotnému hudebnímu 
nosiči. 

Každého návštěvníka rockové-
ho mejdanu v Kainu musela za-
ujmout věková pestrost fanoušků, 
kteří na akci dorazili. Zastoupeny 
zde byly všechny generace mi-
lovníků hudby. Nadšený deseti-
letý pařič Rosťa to při přídavku 
rozbalil s kapelou přímo na pó-
diu. Zpěvák Roman neskrýval po 
odehraném koncertním setu nad-
šení: „Byla to mimořádně vyve-
dená akce, opravdu, moc, moc 
povedená! Těžko hledám slova 
k vyjádření pocitů“. Kapela ne-
chce usnout na vavřínech a dělá 
vše pro propagaci nahrávky Ten 
dort nám někdo zblaf.... V Kainu 
byla součástí před koncertní půl-
hodinovou projekcí reportáž na-
točená o SPUPS i premiéra pro-
mo klipu Pantomima. Následovat 
budou i další koncerty, na které 
se emocemi nakopnutá rocková 
parta moc těší. (profil kapely na 
www.bandzone.cz/spups)
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Pátek 9.1.2009, velký sál Kd Vltava 
v Kralupech, od 19:00 hodin

TrIny
Tři zpěvačky a rómský repertoár, to je 
v Čechách a možná i jinde v Evropě uni-
kát. Hudbu svými ohebnými hlasy vnímají 
Triny  instinktivně, sálá z nich hravost  
a chuť vymanit se z nebezpečně zavá-
dějících „rom-popových“ klišé. Na kon-
certech je trio doprovázeno v obsazení: 
basa, bicí, el. kytara a  akustická kytara, 
housle a klávesy.

eGGnOISe
Tak jako v sobě slovo eggnoise spoju-
je maximální řád s chaosem, tak mísí 
kapela eggnoise sofistikovanou hudební 
kompozici s punkovým drivem a živel-
ností. Křivka kterou rýsuje prochá-
zejíc hudebními žánry jako grunge, 
punk, rock, jazz a pop se neustá-
le rozšiřuje jakousi odstředivou si-
lou…

burana Orffchester
Dechová (dvanáctičlenná!) smršť z ně-
kolika moravských měst přiznává ve 
své hudbě inspiraci divokými rytmy 
balkánské dechovky, přes klezmer, 
folklor, rock, folk až po ruské a jiné 
nápěvy… 

LeaLOO
Rafinovaně stavěný triphop s melan-
cholickým dívčím vokálem, podlože-
ným citlivou elektronikou s nápaditý-
mi aranžemi. Na stejné vlně s Lamb, 
Portishead, Šeptej... 

CaFé IndUSTrIaL
Tvorba této nevšední ostravské 
skupiny propojuje žánry od jazzu 
přes rock až po elektronickou hud-
bu. Nálady jednotlivých písní se 
přirozeně přelévají mezi intimní-
mi polohami a živočišnými výlevy 
emocí… 

Sobota 10.1.2009, velký sál Kd Vl-
tava v Kralupech, od 16:30 hodin

XaVIer baUMaXa
Excentrický „freak – folkař“ a „burá-
nek“ z Litvínova, sólový performer, 
zpěvák a netradiční hráč na kytaru, 
který se o pocity absolutní svobody 
rád dělí se svými fanoušky. Xavi je 

dokladem existence svobodného otevřeného 
člověka, poetického magora, kterému, zdálo 
by se, není nic svaté… 

hyPnOTIX
Nenapodobitelná skupina založená na man-
želské dvojici Michalovi a Miladě Ditri-
chových (basové a bicí nástroje) představí 
posluchačům LU svůj návrat ke svým ko-
řenům z počátku 90. let - originální trans-
formace afrických (a hypnotických) rytmů 
do moderní taneční hudby. 

rUdOVOUS
Rudovous je jedna z mála kapel, která ne-
sjíždí současné ethno, techno, super-sound 
trendy. Rudovous jede svoje beaty v rytmu 
večerníčku, šansonu, šramloidního rokenro-
lu i punku… 

PraGUe SKa COnSPIraCy

Tento pražský „skaband“ byl původně 
především instrumentální ska-jazzo-
vou formací, více tradičního rockstea-
dy, ženský zpěv a malinko jazzového 
koření spolu s novými členy udá-
vají nový směr jejich křižování po  
SKA-leném moři.

PLeaSe The TreeS
Kapela okolo charismatického pís-
ničkáře a skladatele Václava Havelky 
(selFbrush), která si během několika 
měsíců vybudovala zaslouženou po-
věst jedné z největších nadějí české 
indie-rockové scény.

KVěTy
Držitelé žánrového Anděla v kategorii 
alternativa posouvají folk mimo vyšla-
pané pěšiny. S bigbítovým soundem 
vyzařuje z této brněnské kapely ener-
gie, radost z muziky a originalita.

GanG-aLa-baSTa
GAB - to je směsice stylů, křížení 
nových hudebních směrů, vše zaba-
leno do české podoby trip-hopu. Po 
dvou letech zahrají na kralupském LU  
a v novém hávu představí skladby  
z chystané (třetí) desky, která vyjde 
během roku 2009.

Shahab TOLOUIe TrIO
Shahab Tolouie prezentuje osobitý mul-
tikulturní styl (persko-španělskou fú-
zi), ve kterém se spojují Východ a Zá-
pad, intonační sytost a bohaté hudební 
zdobné prvky perské tradice a jasná, 
vroucí exprese kytarového flamenca.

Profily kapel lednového Undergroundu
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Milí předškoláci!
Zveme Vás do školy na další hravá setká-

ní před zápisem.
Setkání proběhnou v pondělí 12. a 26.1. 

od 16 hodin.

Den otevřených dveří v naší škole bude 
probíhat ve středu 14.1.2009.

Poděkování
Děkujeme Domu dětí a mládeže za pěk-

nou vánoční výstavu a panu faráři Ptáčkovi 
za předvánoční povídání v kostele.

DěTI 2.A ZŠ TřEBíZSKéHO

ZŠ TřEBíZSKéHO

Den pro volbu povolání
tak jako každý rok, tak i letos se žá-

ci naší školy zúčastnili projektu „Vol-
ba povolání“. Já a třicet dalších spolužáků 
jsme se vypravili do Zelčína u Mělníka. 
Do programu patřila i prohlídka zooparku, 
o kterém nám zaměstnanci pověděli vše, 
co bylo v jejich silách. Dozvěděli jsme se 
mnoho o jejich práci a mohli se na cokoliv 
ptát. Ve stáji jsme viděli vietnamská pra-

sata, opičky, pštrosy, dikobrazy, morčata  
a hlavně koně. Ve výběhu jsme krmili kozy, 
pro ně jsme si mohli koupit krmení v re-
stauraci. Koně byli nádherní a mohli jsme 
se na nich všichni jezdit. Kdo měl s sebou 
jablka, mohl je i nakrmit.

Všem se výlet moc líbil, jeďte tam také, in-
formace najdete na www.zooparkzelcin.cz.
 PATRIK KOVÁř, žÁK 9.B

Angličtina v 1. třídě
V letošním školním roce jsme 

poprvé zařadili výuku anglic-
kého jazyka do 1. třídy.

Počítáme s tím, že děti ještě 
neumí číst a psát, proto je výu-
ka vedena formou her, s použi-
tím písniček, říkadel, poslechu, 
omalovánek, názorných pomů-
cek, pexesa apod. Touto formou 
výuky si děti osvojí zjednoduše-
né okruhy slovní zásoby, obstojí 
v základních komunikačních si-
tuacích, dochází u nich ke zauto-
matizování některých anglických 
vazeb. Zaměřujeme se zvláště 
na výslovnost, kterou děti věrně napodo-
bují. Hlavním cílem výuky cizího jazyka  
v 1. třídě je probudit zájem o jazyk a spojit 

ho s aktivní hrou. Děti se na angličtinu těší, 
což je největší odměna za práci učitele.                 

mgR. mICHAElA SmOlEjOVÁ

Možná už jste tento pojem slyšeli. Re-
cyklohraní je školní recyklační pro-

gram, který si klade za cíl realizaci zpětného 
odběru baterií, akumulátorů a elektrozaříze-

ní spojený s osvětovou činností v problema-
tice nakládání s odpady ve školách.

 V našem vzdělávacím programu jsme ten-
to projekt rozšířili i o další materiály, které 

by měly být separovány a jako odpad dru-
hotně zpracovány. 

V naší škole se nachází na různých mís-
tech vlastnoručně vyrobené nádoby na pa-
pír, plastové lahve a především na plasto-
vá víčka. 

 Víčka sbírají všichni a dokonce mezi 
sebou i soutěží třídy a jednotlivci, komu 

se podaří nasbírat nejvíce. 
Část z nich  děti použijí  
jako materiál při hodinách 
pracovní výchovy, většinu 
jich odevzdáme jako třídě-
ný odpad. Možná, že s ni-
mi zorganizujeme i nějaké 
překvapení.

Naši žáci se nejen eko-
logicky učí, oni se už tak  
i snaží žít.

mgR. BOHuSlAVA glASSlOVÁ

řEDITElKA ŠKOly

ZŠ PRAKTICKÁ

Recyklohraní



K Z

www.mestokralupy.cz20

Školy

ZŠ REVOluČNí

Předvánoční Matematico
V e středu 10. prosince se pro žáky  

2. stupně konala soutěž s čísly „Ma-
tematico“. Soutěžilo celkem 28 žáků  
a nejlepší řešitelkou  se stala Adriana Sa-
lačová ze 7.B, která získala 51 bodů, na  
2. místě s 50ti body byli Johana Lopouro-

vá a Josef Janda z 9.A a na 3. místě Mi-
chal Kryštof ze 7.B, který měl 43 bodů.

Všem soutěžícím blahopřejeme a drží-
me palce v dalším „Velikonočním Mate-
maticu“. mgR.SImONA gRuBEROVÁ

mgR. jANA NOVÁKOVÁ

Přírodovědný klokan

V prosinci se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili 
soutěže „ Přírodovědný klokan“. Žáci  

v 45 minutách řešili 24 otázek z matematiky, 
fyziky, chemie, biologie a všeobecných zna-
lostí. Mohli získat maximálně až 120 bodů.

Nejúspěšnějším řešitelem se stal Jan Ma-
ryško z 8.A (86 bodů), na 2. místě byla Mi-
chaela Nocarová z 8.B (73 bodů) a na 3. mís-
tě skončil David Mrázek z 8.B (69 bodů).

Úspěšným řešitelům gratulujeme a přeje-
me mnoho úspěchů do dalších soutěží.

4. turnaj Kralupské šachové ligy
J iž 4. kolo Kralupské šachové ligy se ko-

nalo na naší škole 26. 11. Opět se hrálo 
5 kol švýcarským systémem a každý hráč 
měl vždy 15 minut na partii. Turnaje se zú-

častnilo celkem 32 žáků z 5 základních škol 
a gymnázia. Naším nejúspěšnějším hráčem 
byl Petr Janoušek z 5.A, který skončil na  
10. místě. 

Dále nás reprezentovali: 
13. Tomek Filip – 8.B
15. Kopecká Adéla – 3.A
17. Černá Nikola – 8.B
24. Nocarová Michaela – 8.B     
25. Novák Michal – 3.A
28. Olša Adam – 2.A 
31. Řezáč Pavel – 2.A
32. Zajíc Radovan – 2.A

VŠEm NAŠIm ŠACHISTům PřEjI HODNě 

ŠTěSTí DO DAlŠíCH TuRNAjů.

mgR. SImONA gRuBEROVÁ

Okresní kolo v šachu  
Neratovice - 27. 11.

V okresním kole jsme měli zastoupení ve 
dvou kategoriích. 

V 1. kategorii na 1. místě skončilo druž-
stvo ze ZŠ Komenského z  Kralup/Vlt.   
a ve 2. kategorii bylo první gymnázium Kra-
lupy/Vlt. před gymnáziem z Neratovic. 

Naši šachisté letos nebyli moc úspěšní, 
ale z tohoto turnaje, kterého se zúčastnilo 
více než 100 šachistů, si přivezli mnoho 
zkušeností do dalších zápasů.

INZERCE

V e dnech 11. a 12. února 2009 se 
od 10 do 16 hodin uskuteční zápis 

dětí do mateřské školky. Oba termí-
ny jsou shodné pro MŠ Gen. Klapálka  
i MŠ Mikovickou.

mŠ gEN. KlAPÁlKA
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Žákům 4. ročníku byl na počátku 
tohoto školního roku představen 

projekt Mobilita pro techniku a ob-
chod v rámci evropského programu 
Leonardo da Vinci. Jejich praxe v obo-
ru se uskutečnila v listopadu formou 
odborné stáže v saském městě Har-
tha ve školicím středisku firmy InBIT 
Sachsen. Jazyková příprava probíhala 
formou konverzace mimo výuku běž-
ných hodin německého jazyka a žáci 
se připravovali i z hlediska znalostí 
odborné němčiny. Účastnili se i od-
borné přípravy, kterou řídil odborník 
kralupské firmy Elmep a která 
byla zaměřena na programování 
v systému Logo. V přípravné fázi 
školu navštívili pánové Smetana  
a Nostitz z hostitelské firmy InBIT 
Sachsen. Kulturní příprava spočí-
vala v semináři spojeném s work-
shopem zaměřeným na oblast ně-
meckého Saska. 

Hned druhý den po příjezdu do Harthy 
začínal velmi nabitý odborný i volnočasový 
program. Chlapci byli v úvodních hodinách 
seznámeni se základní stavbou počítačového 
systému Logo a prací se softwarem, zvlád-
nuto bylo také srovnání kontaktní a progra-

mově řízené techniky. Věnovali se  
i úkolům z pneumatiky a mikro-
procesorů. Součástí výuky bylo 
také vyhledávání závad v řídicí 
technice. Stážisté nejprve progra-
movali na počítačích a pak vždy 
přecházeli do dílny, kde praktické 
úkoly dokončovali na panelech.

Cvičení byla zajímavá a různorodá a jejich 
obtížnost postupně narůstala. Příklady byly 
vzaty z praxe tak, jak se realizují u firmy 
Siemens. Výuka byla praktická a všem účast-
níkům stáže byla dána možnost, aby vždy 
svůj úkol úspěšně dokončili. Zde se ukázala 
vysoká odborná úroveň a připravenost stu-

dentů. Díky učitelům SOŠ a SOU Kralu-
py n. Vlt. byli všichni žáci na stáž dob-
ře vybaveni a schopni všechny zadané 
úkoly vyřešit. Denně realizovali několik 
praktických cvičení, to nejobtížnější se 
podařilo vyřešit jen jednomu - žáku Janu 
Fialovi. Pokud si s něčím nevěděli rady 
nebo něčemu nerozuměli, ptali se lektorů 
nebo využili služeb tlumočníka. 

V mimovýukovém čase navštívili vě-
trnou elektrárnu, Lipsko, místní gym-
názium a ve sportovní hale si zahráli 
fotbalové utkání. Uspořádali i soutěž 
v bowlingu a vyzkoušeli svou obratnost 

a odvahu při outdoorovém výcviku lezení 
po stromech na lanech v lokalitě Kletter-
wald. O stáži kralupských středoškoláků 
vyšel článek v místním tisku (Döbelner An-
zeiger) i s fotografií.

Odborná stáž jistě posunula znalosti a do-
vednosti žáků SOŠ o značný kus dopředu, 
mají tedy ve svém oboru náskok před svými 
spolužáky. Projekt Mobilita pro techniku  
a obchod zpracovala firma InBIT ČR a naše 
škola se stala jeho partnerskou vysílající or-
ganizací. V příštím období bychom rádi ve 
vysílání našich žáků pokračovali a rozšířili 
odbornou stáž i na obory chemické.
 mgR. j. mAZOuRKOVÁ

SOŠ A SOu KRAluPy

Mechanici elektronici získali náskok ve svém oboru

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

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

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

KONTAKTujTE NÁS

INZERCE
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dumrealit.cz; Pekárková s.r.o.
Riegrova 19�, 2�� 01 Kralupy n.Vlt.

Společnost 
Vám zprostředkuje 
a nabízí k prodeji:

Stavební parcely „PANORAMA MINICE IA“
-Kralupy nad Vltavou

✔ 15 stavebních parcel určených k výstavbě RD s vydaným 
 územním rozhodnutím.
✔ Výměry parcel do 700 – 1.100m2

✔ Cena 1.720 Kč/m2 vč.DPH a inženýrských sítí (IS)

Výstavba a prodej nízkoenergetických RD  
a pozemků v Kralupech n.Vlt.

✔ Jedná se o 1.etapu projektu moderního bydlení v kontaktu 
 s přírodou v lokalitě Kralupy n.Vlt.-Minice
✔ Prodej 24 rodinných domů vč.zasíťovaných parcel
✔ Cena pozemku 1690Kč/m2 vč.DPH a inženýrských sítí

Více informací Vám rádi sdělíme na tel: 731 527 791 
nebo 603 875 477, email: stastna@dumrealit.cz,  

www.dumrealit.cz

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.

Adresa: 
Riegrova 182/6

Kralupy nad Vltavou
Tel.: +420 722 166 938

Otevírací doba
Po - Pá: 8.30 - 19.00
So: 10.00 - 16.00
Ne: dle objednání
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Karneval pro nejmenší
Máte děti od 
1 do 6 let  
a chcete jim do-
přát karnevalo-
vý rej? Pak je 
tato akce urče-
na právě Vám. 
Z a č í n á m e  
29. 1. od 16.00 
hod. v sálku 
DDM. Mimo 
tance si dě-
ti budou moci 
zasoutěžit nebo 
pohrát v herně 
Sluníčko. 

Vstupné děti 30,-, dospělí 10,- Kč.

Smaltované a ketlované 
šperky
Zveme mládež 
i dospělé na so-
botní kurz výro-
by šperků. Ko-
ná se 24. 1. od 
13.00 hod. ve  
2. patře DDM. 

Naučíte se 
smaltovat  práš-
kovými smal-
ty  a za pomocí 
korálků a kovových komponentů vytvářet 
krásné šperky. 

Cena 350,- (v ceně je materiál a pomůcky).
   O přihlášky a zaplacení kurzu  

Vás prosíme do 12.1. 2009

Letní dovolená s ddM
Plánujete termín své letní dovolené? Dům 
dětí a mládeže pořádá dva letní zájezdy do 
chorvatského Umagu v termínu od 26. 6. do 
4. 7. a od 3. 7. do 11. 7. Umag je příjemné 
letovisko vhodné i pro malé děti. Cesta kli-
matizovaným autobusem, strava je polopenze 
formou švédských stolů. Máte zájem? Již nyní 
se můžete informovat a předběžně si zamlu-
vit svůj termín pobytu v kanceláři DDM.

Dům DěTí A mlÁDEžE

Snovým školním rokem se na kralupských 
školách opět rozjel šachový život.

Na ZŠ Komenského, ZŠ Revoluční a na-
víc i v DDM začaly opět fungovat šacho-
vé kroužky a v listopadu vypukly boje na  
64 šachových polích při několika akcích.

Pokračovaly turnaje kralupské šachové 
ligy třetím a čtvrtým kolem.

3. kolo se konalo na kralupském gymnáziu 
a mezi 29 účastníky zvítězil „domácí“ Franta 
Hánl ziskem 4,5 z 5 možných bodů před Lu-
kášem Simonem ze ZŠ Komenského a další-
mi gymnazisty Vokounem a Hatašovou.

4. kolo se konalo na ZŠ Revoluční 26. 11. 
za účasti 32 mladých šachistů a šachistek, 
tentokrát dokonce ze sedmi různých škol 
Kralup a okolí! Vyhrál Lukáš Simon (Komen-
ského), který získal plný počet bodů (5 z pěti). 
Za ním skončili „čtyřbodoví“ Aleš Smolík 
(Veltrusy) a další 3 chlapci z Komendy Mi-
chal Šebesta, Tomáš Gruber a Petr Vondra.

Dne 11. listopadu se na ZŠ Komenského za 
účasti 27 dětí uskutečnil 9. turnaj kralupských 

škol v bleskovém šachu. Tentokrát domino-
vali žáci ZŠ Komenského, kteří v sedmikolo-
vém turnaji obsadili první 4 místa v pořadí:  
1. Vondra, 2. Simon, 3. Šebesta, 4. Kotrč.

Poslední akcí roku 2008 bylo okresní kolo 
školních družstev, které se tradičně konalo 
v Neratovicích, ale kde (také tradičně) míva-
jí Kralupy nejpočetnější zastoupení. 

V kategorii mladších žáků se turnaje zú-
častnilo 6 škol a všechny medailová místa 
obsadily kralupské školy! Vyhrála ZŠ Ko-
menského před ZŠ Třebízského a ZŠ Gen. 
Klapálka.

I v kategorii starších žáků bylo naše měs-
to velmi úspěšné. Mezi 11 školami zvítězi-
lo kralupské gymnázium před gymnáziem 
v Neratovicích a ZŠ Komenského Kralupy.

Kralupy měly zastoupení i v kategorii 
středních škol. Tam mezi šesti účastníky 
okresního kola obsadilo kralupské gymná-
zium druhé (tedy poslední postupové místo) 
za gymnáziem Mělník.

Celkem byly tedy Kralupy suverénně nejú-

spěšnějším městem okresního přeboru, když 
získaly 4 z 6 možných postupových míst 
ve třech kategoriích okresního kola školních 
šachových družstev. mgR. mIlOŠ gRuBER

Projekt Tarzan
Projekt s názvem Tarzan aneb návrat k pří-
rodě se v těchto dnech dokončuje v pro-
storách  základní školy na Komenského 
náměstí v Kralupech nad Vltavou. Díky fi-
nanční podpoře 
Středočeského 
krajského úřa-
du a Městského 
úřadu v Kralu-
pech nad Vl-
tavou zde byla 
vybudována ho-
rolezecká stě-
na, která bude 
od března 2009 
sloužit nejen žá-
kům školy, ale  
i dalším obyvate-
lům města i re-
gionu.

Jarní keramické hrátky
Také na tento sobotní kurz Vás srdečně 

zveme. Budeme vyrábět  drobné jarní de-
korační předměty a keramiku s taveným 
sklem. Kurzu se mohou zúčastnit, jak za-
čátečníci, tak pokročilí. Kurz se koná 7. 2. 
od 13.00 v přízemí DDM.

Cena  350,- Kč. (v ceně je materiál,  
pomůcky a 2  výpaly)

O přihlášky a zaplacení kurzu  
Vás prosíme do 26.1. 2009.

ZŠ KOmENSKéHO

Šachy na kralupských školách 
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13. galavečer AHL bilancoval uplynulou 
sezónu, slavnostně předával ceny 
a hostil řadu hostů. Starostu města 
Kralup nad Vltavou Petra Holečka, 
předsedu sportovní komise při MěÚ 
Jana Špačka a Jindřicha Merfaita. 

Vedení AHL znovu připravilo prezenta-
ci hráčů inspirovanou sběratelskými 

hokejovými kartičkami, kdy byli předsta-
vováni všichni nominovaní. Po otevření 
zapečetěné obálky o vyhlášení vítěze, který 
vzešel z hlasování hráčů AHL, se na plát-
ně objevil velký portrét vítěze. Celou show 
provázeli Darina Vymětalíková, redaktor-
ka sportu České televize a president AHL 
Jindra Kohm.

13. galavečer měl i svoje  té-
ma: prolínání generací. V úvo-
du projekce byly promítnuty 
dvě kartičky dnešních opor 
svých celků v I. AHL. Hráč 
Minice Quijotes Patrik Husák 
zde byl vyobrazen jako šestiletý 
capart „školkař“, Josef Kučera 
(Ping Guys) ještě mladší „jeslař“. 
Další věkový kontrast nastal při 
předávání poháru pro nejlepší-
ho veterána AHL – hráče, kte-
rý dosáhl minimálního věku 
30 let před zahájením sezóny. 
Z rukou nejmladšího hráče 
I. AHL čerstvě patnáctiletého 

Martina Gottlieba ho převzal skoro již třiatři-
cetiletý kapitán Minic Jindra Kohm. Patron 
poháru pro nejlepšího brankáře J. A. Šklíba, 
zakládající člen AHL a bývalý šéfredaktor 
hokejbalového občasníku „Hokejbalový sníl-
ci“, přijel osobně potřást pravicí Martinovi 
Baráthovi, který po třinácté v řadě získal 
pohár pro nejlepšího brankáře AHL! Martin 
Baráth přebíral cenu v podobném čase jako 
Karel Gott třiačtyřicátého Zlatého slavíka. 
To podobenství má jedinou vadu na kráse: 
Martin Baráth po nejlepší sezóně v kariéře 
toto ocenění čekal! Ale zároveň dodal, že to 
je asi naposled a už se těší kdo změní ten 
les štítků s jeho jménem... 

Výbor AHL se rozhodl letos udělit vy-
znamenání Stříbrnou Petroniovu plaketu. 

Obdrželo ji Videostudio Krátký, jmenovitě 
Zbyněk Krátký za dvanáct let skvělé spo-
lupráce s hokejbalovým oddílem. Cenu fair 
play obdržel předseda sportovní komise 
Jan Špaček, který se v několika krizových 
chvílích veřejně postavil za sdružení AHL 
na její cestě za vysněným hokejbalovým 
areálem. 

Galavečer tradičně vrcholí předáním Po-
háru guvernéra AHL Tomáše Hory pro nej-
užitečnějšího hráče AHL. Potřetí v řadě byl 
za krále sezóny dekorován Jan Langthaler 
(Cardinals/Machines), který v zimní pauze 
AHL nečekaně přestoupil z Black Ravens 
do týmu Cardinals/Machines, které spolu 
s dalším emigrantem z řad Havranů Vladi-
mírem Kučerou dovedli až do semifinále 

Petroniova poháru. 
Nakonec se předávali medai-

le a Petroniův pohár. Starosta 
města Petr Holeček udělal sym-
bolickou tečku za skvělým ve-
čerem, když předal kapitánovi 
Nelahozevse Ivo Loskotovi Pe-
troniův pohár a ověnčil borce  
z  Dvořákovy rodné vsi zlatý-
mi medailemi. Za rok nashle-
danou po čtrnácté!

Více informací  
o 13.Galavečeru hokejbalistů 
na www.kralupy.cz/hokejbal

jINDřICH KOHm

trilogie hokejbalového krále Jana langthalera dovršena
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Starosta Petr Holeček dekoroval mistry na 13. GALAVEČERU AHL 

Kralupští florbalisté zakončili první polovinu 
sezony vítězstvím nad Athletics Praha B 4:3, 

avšak v tabulce přezimují až na devátém místě. Le-
tos zatím Kralupáci platí tvrdou nováčkovskou daň, 
jelikož téměř všechna utkání, kde nedokázali bodo-
vat, prohráli smolně o gól. Po senzačním postupu 
z minulé sezony, tak nyní sbírají cenné zkušenosti 
v pražském a středočeském přeboru mužů. I přes 

nepříliš povedený podzim florbalisté nijak neslevují 
ze svých cílů -  pohybovat se v horní polovině ta-
bulky. Tento zdánlivě smělý cíl je podložen výkony 
týmu ve většině podzimních zápasech, kde hráči 
Kralup byli svým soupeřům minimálně vyrovnaným 
soupeřem. „Celý podzim jsme se potýkali zejména 
se špatnou koncovkou a inkasované góly prame-
nily ve většině případů z individuálních chyb. Přes 

zimu hodláme přivést do týmu minimálně 
dvě posily se zkušenostmi z vyšších ligo-
vých soutěží, kteří by měly hru zjednodušit, 
oživit a hlavně  zefektivnět“, říká manažer  
a hráč klubu v jedné osobě, Jiří Cimler. 

V letošní sezoně nasadil kralupský FBC 
do soutěží ČFBU i druhý celek – B-tým, 
který nastupuje o soutěž níže. V dosavad-
ním průběhu sezony si zatím drží slušné 
5. místo. Tým je složen hlavně z mladých 
hráčů, v nichž by měla být budoucnost 
kralupského florbalu.

Současně se vznikem béčka vznikl pří-
pravný kemp pro vznik nového ženského 

týmu. Kralupská děvčata už od září absolvují pod 
vedením zkušeného trenéra pana Jestříbka pravidel-
né tréninky, které se konají každou středu od 18:30 
v hale na Cukrovaru. Tento tým stále není kompletní, 
tudíž je otevřený pro nové hráčky. Jediná podmínka 
vstupu do týmu je ročník narození 1993 a starší. Pří-
padné zájemkyně najdou bližší informace o náboru 
na stránkách klubu – http://fbckralupy.wz.cz .

Poslední aktivitou kralupského FBC je i započetí 
práce s mládeží, které se věnuje opět pan Jestříbek. 
Mladí florbalisté ročníků 1995 – 2001, tzn. mladší 
žáci a elévové se připravují pod jeho dohledem v tělo-
cvičně ZŠ Generála Klapálka. I zde je možnost vstupu 
nových malých florbalistů, v případě zájmu se obrať-
te na klubový mail fbckralupy@centrum.cz. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat za dosavadní pod-
poru jednak městu Kralupy nad Vltavou, dále vedení 
haly na Cukrovaru, zejména ředitelce paní Evě Novotné 
a v neposlední řadě hlavnímu sponzorovi týmu, spo-
lečnosti NOVOTECH. Těšíme se na pokračování naší 
úspěšné spolupráce i v nadcházejícím roce 2009.

ZA FBC KRAluPy N/V, jIří CImlER

Florbalisté zakončili podzim vítězstvím
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Milí čtenáři Zpravodaje a vnímaví 
pozorovatelé dění v Kralupech a okolí, 
rádi bychom zavzpomínali na sokolské 
akce, které již úspěšně proběhly 
v druhé polovině r. 2008 a také Vás 
seznámili se žhavými novinkami, 
se kterými se můžete setkat v době 
nejbližší. Podzim minulého roku byl 
ve znamení mnoha oslav. I TJ Sokol 
Kralupy měla co slavit:

1/ 4. října 2008 se konal na Sokolišti 
Den pro zdraví a zároveň oslava „Nového 
kabátu Sokolovny“. Podařilo se nám za po-
moci různých dotací opravit velkou tělo-
cvičnu. Slavnostního přestřižení pásky se 
mezi vzácnými hosty zúčastnila i naše letitá 
členka Sokola sestra Anička Lipšová, která 
v prosinci oslavila 97 narozeniny.

Jedinou vadou na kráse této sportovní ak-
ce byla velmi malá účast veřejnosti….

2/ 18. října 2008 se uskutečnil slav-
nostní průvod městem u příležitosti oslav 
80. let kralupského Masarykova mostu. 
Naše jednota obohatila dobový průvod 
v sokolských uniformách bratří a sester, 
vlajkonošů se starodávnými prapory, pr-
vorepublikovými kostýmy dobového foto-
grafa, dámy na jízdním kole či pána na 
kostitřasu... 

3/ V areálu Sokola proběhlo  
v pátek 17. října dlouho oče-
kávané STRAŠIDELNÉ ODPO-
LEDNE nejen pro děti. Opět by-
lo velmi úspěšné a zúčastnilo 
se jej přes 200 dětí a ještě větší 
počet rodičů. Kromě lákavých 
strašidelných disciplín, stačily 
děti s pomocí dospělých opéct 
buřtíky, byly odměněny za nejlepší kresby 
a masky strašidýlek. Ale nejvíce se všichni 
těšili na lampionový průvod, který se vydal 
městem se setměním a rozzářil tak mnoho 
dětských očí.

4/ Čas v prosinci byl v pravidelných cvi-
čeních věnován také zvláštním hodinám 
Mikulášských nadílek a pro nejmenší ho-
dinám s vánočním překvapením.

5/ V průběhu podzimu jsme se také ško-
lili na zajímavých odborných seminářích  
a úspěšně absolvovali i zkoušky na cvičitele. 

na co se můžete těšit v nejbližší době?
Plesová sezóna je již v plném proudu  
a 28. únor 2009 je den, na který se TJ 
Sokol Kralupy již pilně připravuje – na 
originální SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY 2009 – 
tentokráte na téma: „RIO DE KRALUPY“ 
aneb karnevalová noc plná latinsko-americ-
kých rytmů s hudební skupinou PEPETO  

a mnoha lákavými překvapení-
mi. Vstupenky jsou k dostání 
ve Fotoateliéru J+V Tylšarovi. 
Víc nebudeme prozrazovat. Po-
kud Vás zaujala nějaká infor-
mace z článku, anebo hledáte 
do nového roku zajímavý sport 
pro Vás, přijďte se podívat na 
pravidelná cvičení do Sokola. 

Vyzkoušíte si cvičení známá, ale hlavně 
mnoho neznámého a nového.

Zde jsou nejžhavější nabídky cvičení, která 
naleznete na našich webových stránkách:

 a/ SPORTOVNÍ KLUB ORIENTAČNÍ-
HO BĚHU, pod vedením Jirky Kohla má 
ještě volná místa pro chlapce a dívky od 
10ti let; pondělí: 15.30-17.30

b/ PILATES – středa: 18.00-19.00, 19.00-
20.00 - zrcadlový sálek

c/ samostatné cvičení hlavně s FLEXI-
BAREM – pondělí: 18.00-19.00 Sokolovna

d/ VODNÍ AEROBIK, začínáme cvičit 
v úterý 6.1. 2009 v kralupském bazénu, 
cvičíme třikrát v týdnu – úterý – čtvrtek 
– neděle.

e/ lákavá novinka pro zájemce od 10 let: 
STREET DANCE (základy hip hopu, break 
dance, new style) - pátek: 18.00-19.30

www.sokol.kralupy.cz
IVETA BENDíKOVÁ - VZDělAVATEl

Snovým rokem přicházejí také nová předsevzetí, 
úvahy a plány do budoucna.

Rodiče dětí předškolního věku často stojí před 
otázkou, jaké sportovní vyžití zvolit pro své dítě.  
V našem městě je zájmových kroužků zaměřených 
na sport několik. Ale jen jeden bývá zpravidla při 
výběru rodičů předem zatracován. Hokej! Při dis-
kusích o výběru sportovních  aktivit je často slyšet: 
„hokej, jen to ne!“

Ptám se Proč?
Naše město má kvalitní  zázemí pro rozvoj a výcho-
vu mladých hokejistů, kterým se kolikrát nemohou 
pyšnit ani extraligové kluby. A je velká škoda, že je 
neprávem opomíjeno. 

Hokej se právem řadí mezi náš národní sport  
a nemusí se hrát jen „jako“ na pláckách před domy. 
Přijďte si to vyzkoušet!

Hokejový klub přijímá nové zájemce každou tré-
ninkovou jednotku základny po celý rok, zpravidla 
v sobotu a neděli. Stačí vám přilba (i cyklistická), 
rukavice (lyžařské), samozřejmě brusle a hlavně 
chuť a odhodlání. V začátcích hokejové kariéry va-
šeho dítěte vám HK vyjde vstříc zapůjčením zá-
kladní výstroje-brusle, helma, rukavice. V areálu HK 

máte možnost komisního prodeje hokejové výstroje 
za velmi příznivé ceny, ochotu poradit a pomoci při 
výběru. Základna v prvopočátku nevyžaduje vybí-
rání žádných příspěvků a nečiní přehnané nároky 
na vybavení budoucího hráče.

Tréninky vedou zkušení a kvalifikovaní trenéři, 
kteří svým přístupem a odhodláním pro hokej v na-
šem městě, dělají pro mládež maximum. 

Odměnou pro vás - rodiče, za zkřehlé útroby 
během docházky na tréninky, bude možnost pod-
pory vašeho dítěte a společná radost po skonče-
ném utkání. Povzbuzování v minihokeji přeroste 
v radostné fandění v žákovské lize a být pyšný na 
hokejistu v dorostu, 1. lize juniorů, kterou hrajeme, 
je nejsladší odměnou Vaší obětavosti.

Máte zájem a vaše sportuchtivé dítko už není 
v předškolním věku?

Nevadí! Rádi ve svých řadách uvítáme začáteč-
níky z 1 - 5. tříd základních škol. Poctivým tré-
ninkem se brzy plnohodnotně začlení do družstva 
své třídy.

Pokud vás hokej nadchl a máte doma holčičku, 
nezoufejte, nic není ztraceno! Za HK Kralupy hrají 
v různých týmech i „culíkatí“ hráči a budoucí uplat-
nění v ženském hokeji je zaručeno.

Tak co?  Mít doma hokejistu?.......
Veškeré informace o kralupském hoke-

ji naleznete na internetových stránkách: 
www.hkkralupy.cz a www.hkkalupy.eu 

Kontakty a informace:
Jiří Nikl – metodik mládeže - tel.315 723456
Lubomír Vilímec - sekretář HK - 723 219 016

Nebo u mě - před zimním stadionem - jsem Vaše 
Hokejová nástěnka. Řeknu vám, kdy můžete jít fandit, 
bruslit, kdy máte trénink a kdy hrajete zápas… Hokej 
je zábava,..  přijďte se hokejem bavit!!! -wIl.-

Podzim a zima v Sokole, aneb když se dílo podaří

Mít doma hokejistu – Ne!
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Sport

Kralupské volejbalistky a volejbalisté 
v sobotu 6. 12. 2008 dohráli poslední 
zápasy první poloviny soutěží. 
Ohlédněme se za ní.

Začátek značně poznamenala karanténa 
v tělocvičnách ZŠ Gen. Klapálka, kde 

hrajeme a trénujeme. V době, kdy jsme se 
měli přestěhovat z letních kurtů na Sokolišti, 
jsme najednou do školy téměř dva měsíce 
nemohli. Naráz bylo třeba vyřešit náhradní 
trénování, překládání zápasů a řadu dalších 
organizačních problémů. Naštěstí se vše po-
dařilo: hlavně díky vstřícnosti provozovatelů 
sportovišť a místních i vzdálenějších škol. 
Hrálo se a trénovalo v hale na Cukrovaru,  
v Badmintonovém centru, v „Kotelně“ u síd-
liště V Zátiší, v ZŠ Komenského, na Gymná-
ziu i v Odolene Vodě. Všem zainteresovaným 
patří náš dík.

V samotných soutěžích si tradičně dobře ve-
dou mládežnická dívčí družstva. Mladší žáky-
ně hrají v první výkonnostní skupině Krajské-
ho přeboru a jsou po úvodním turnaji zimní 
části na čele průběžného pořadí. Poradily si 
s  Komárovem, Benešovem, Mladou Boleslaví 
i Příbramí.

Starší žákyně hrají také Krajský přebor.  
I ony se po podzimní části bez větších pro-
blémů dostaly do první výkonnostní skupiny. 

VeřeJNé BRusLeNí
01.1.09 čtvrtek ..........13:30 – 15:30
02.1. pátek ................   9:30 – 11:30
03.1. sobota...............17:30 – 19:30
04.1. neděle ...............13:00 – 15:00
10.1. sobota...............14:30 – 16:30

11.1. neděle ...............13:00 – 15:00
17.1. sobota...............17:30 – 19:30
18.1. neděle ...............13:00 – 15:00
24.1. sobota...............14:30 – 16:30
25.1. neděle ...............13:00 – 15:00
31.1. sobota...............14:30 – 16:30
Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

Kralupský (nejen) mládežnický volejbal v poločase

Program domácích zápasů v roce 2009 (ZŠ Generála Klapálka) 
- změny vyhrazeny

Starší žákyně ..........1. 3.
ženy ..........................24. 1. (Benátky), 14. 2. (Lysá), 7. 3. (Kladno), 28. 3. (Benešov)
Muži ...........................17. 1 (Všechlapy), 7. 2. (Nymburk), 14. 3. (Tuchlovice), 28. 3. (Český Brod)
Juniorky ................... rozlosování proběhne koncem prosince

Kralupské 
žákyně 
na letním 
soustředění 
2008

aktuální informace:
ženy: www.vkkralupy.wz.cz/web
juniorky: www.kralupskevolejbalistky.org
žákyně: http://web.telecom.cz/volejbalkralupy
přípravka: http://www.webareal.cz/volejbalkralupy

Po úvodním turnaji jsou prozatím na třetím 
místě i když mají o dva zápasy méně. Poradi-
ly si s Benešovem a Tuchlovicemi, nestačily 
pouze na Příbram.

Juniorky si po loňských úspěších v Kraj-
ském přeboru vybojovaly postup do první li-
gy. V  pětičlenné skupině se hrálo dvakrát 
každý s každým. Ze šestnácti zápasů mají li-
chotivé skóre 11:5. Ženy i muži jsou v polo-
vině soutěže Krajského přeboru shodně na 

pátém místě.
Děkujeme všem za přízeň, přejeme pohodo-

vý rok 2009 a těšíme se na shledanou.
 PS

Kralupským hráčům se po-
prvé v historii podařilo zví-

tězit v badmintonové Victor li-
ze, jejíž poslední kolo se konalo 
6. prosince v místní hale. Jitka 
Kulhavá, Pavel Hurtík a Matouš 
Hurtík v turnaji pokořili zby-
lých čtyřiadvacet tříčlenných tý-
mů, které mnohdy tvoří bývalí 
vrcholoví badmintonisté z celé 
republiky. Úspěch tohoto tria je 
zjevným důkazem, že se bad-
mintonu v Kralupech daří a že 
jeho místní hráči mohou sahat 
po stále vyšších metách.

To ostatně dokázal i nejú-
spěšnější kralupský hráč raket-

lonu (čtyřboj squashe, badmin-
tonu, tenisu a stolního tenisu) 
Ivan Souček, který je desátý 
na žebříčku ČR v kategorii ve-
teránů a ve stejné kategorii fi-
guruje jako 130. hráč na světě. 
Na mistrovství světa v katego-
rii nad 45 let, jež se konalo  
v německém Norinberku, obsa-
dil v silné konkurenci krásné 
36. místo.

Pro ty, kteří by chtěli jít ve 
stopách těchto úspěšných hráčů, 
nabízí kralupská badmintonová 
hala opět od ledna tréninky dětí 
a dospělých. Více informací na 
www.badmintonkralupy.cz. 

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

( 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

INZERCEProsincová Victor liga

informace: 315 741 689, e-mail: zskralupy@tiscali.cz
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Inzerce

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

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

Více informací na www.autoskolazajickova.cz

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

❏ Prodám tříkolku pro dospělé.  
1 rok používaná, 3 rychlosti, košík 
na nákup, držák na hůl.
Tel: 606 247 079 od 14 do 17 
hodin.

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

❏ Pronajmu byt 3 + 1 kralupy, 
Lobeček. balkon, výtah, volný od 
ledna 2009, částečně zařízený. 
Cena 11.000 kč včetně poplatků.
Tel: 777 142 921

❏ Nabízím dlouhodobě pronájem 
bytu 3 + 1 Lobeček, volný od kon-
ce ledna. k vybavení bytu náleží 

dvě zasklené lodžie a komora.
Tel: 603 508 372

❏ Doučím angličtinu žáka ZŠ.
Tel: 721 290 232, 602 354 512

❏ Hledám pána, s kterým jsem 
měla mnou nezaviněnou kolizi 
na kole na cyklostezce za řekou 
v říjnu 2008 a který se představil 
Hora. můj telefon je v redakci. 
Značka: Slušnost.

❏ Problémy s matematikou 
pomůže řešit aprobovaný učitel 
s dlouholetou praxí. Učivo 
matematiky ZŠ a příprava na 
přijímací zkoušky na SŠ. 
Tel: 723 607 667

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



Pro nové distribuční centrum budované nedaleko Kralup nad Vltavou
na D8, exit9 (Prologis Park), přijímáme nové pracovníky na následující pozice:

skladník
administrativní pracovník příjmu zboží
řidič nákladní dopravy
Nabízíme:
● zázemí stabilní mezinárodní firmy
● zajímavé finanční ohodnocení (základní plat + bonus)
● stravování
● přátelské pracovní prostředí
● možnost osobního i profesního růstu
● finanční spoluúčast pro získání profesního průkazu pro řidiče

Možný termín nástupu: únor 2009
(event. dříve do současného skladu v říčanech/D1)

V případě svého zájmu se obracejte na kontaktní osobu:
Pavla Smoláková ● e-mail: pavla_smolakova@rossmann.cz ● tel.: 602 229 952

www.rossmann.cz


