
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
ČERVEN / 2010 12,- Kč

www.mestokralupy.cz

Z pravodaj

exkluzivní Prostor 
Pro vaši reklamu
za cenu 9.000,- Kč vč. 20 % DPH / měsíc

objednávejte na tel.: 777 798 211

3. ročníku AEROBIC MINI  
TEAMS, který pořádal SK 

FIT FOR YOU, o.s., se zúčastni-
lo 920 dětí a o poháry bojovalo  
97 týmů. Ty byly rozděleny  
do 16 kategorií podle počtu členů 
a navíc byly rozděleny na rekreační 
a závodní aerobic. Domácí klub vy-
bojoval několik pěkných umístění:  
3. místo Shreci, 2. místo Wild 
stars, 3. místo Rebelky, 1. místo 
Včelí medvídci, 5. místo Marťánci, 
4. místo Krupierky, 2. místo Cos-
mo girl. 

Poděkování patří všem závod-
níkům, organizátorům a hlavně 
partnerům celé akce, především 
Městu Kralupy nad Vlt. a Městu 
Veltrusy.

Za SK FIT FOR YOU 

BlanKa BělíKOvá

2. – 6. června 2010 program na str. 5

Pro pohodlnější chůzi

Během května dostaly chodníky v Třebízského ulici, od křižovatky 
s Máchovou ulicí po stadion Čechie, nový povrch. Společnost ČEZ, a.s. 
zde pokládala nové elektrické kabely a tak bylo příhodné zrekonstruovat 
i dosavadní chodníky. Akce proběhla ve spolupráci ČEZ, a.s. s Technickými 
službami města Kralupy nad Vltavou.

AEROBIC MINI TEAMS 2010

3. místo Rebelky, kategorie 11-13 let 
rekreační aerobic mini tým
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Zprávy z radnice

Máme zde první červnový víkend a s ním i Dny Kra-
lup! Myslím si, že pro mnohé z vás se tyto slavnosti, 
věnované vám všem, staly již příjemným zvykem  
a způsobem zajímavého trávení času ve městě. Tra-
dičně se bude většina akcí odehrávat u řeky či v oko-

lí řeky. Oba břehy si totiž zaslu-
hují naší pozornosti, patří mezi 
nejhezčí a nejromantičtější 
kouty v Kralupech nad Vltavou 
a jsem rád, že v posledních le-
tech jsou i hojně navštěvovány 
Kralupáky i návštěvníky města. 
Samotné akce jsou pak větši-
nou ukázkami práce a koníčků 
samotných Kralupáků, dětí ze 
škol, zájmových kroužků, spor-

tovních oddílů. Předvádějí to nejlepší, co se všichni 
naučili a co umí.  

Součástí dnů města je i několik sportovních 
turnajů. Mají velmi dobrou úroveň a jsou zároveň 
srovnáním našeho sportu a sportu z několika part-
nerských měst, které Kralupy n. Vlt. mají. Letos mám 
radost, že svou účast přislíbily radnice ze všech 
těchto měst –  z francouzského Banyuls sur Mer, 
německého Hennigsdorfu, slovenského Komár-
na, srbského Šabacu i kolegové z polského města  
a školy z Gorlice, které má patronát se ZŠ Gen. Kla-
pálka. I každé z těchto měst bude reprezentováno 
nejen vedením radnic a samospráv, ale i zástupci 
například hasičských sborů, městských policií, pe-
dagogy, sportovci a třeba seniory. Jsem velmi rád, 
že se sejdeme v Kralupech s lidmi, kteří naše měs-
to nejen dobře znají, opakovaně ho navštěvují, ale  
i s těmi, jenž ho teprve poznávají. Všichni pořada-
telé a organizátoři pak dělají všechno pro to, aby se 
Kralupy dobře prezentovaly a zároveň i bezchybně 
reprezentovaly Českou republiku.  

Milí čtenáři!  
Pokud vám vyjde čas, pročtěte si kulturní, spole-

čenský a sportovní program letošních Dnů Kralup 
a věřím, že v něm najdete několik akcí, které vás za-
ujmou, nebo které jsou pro vás nové. Rádi vás na 
nich uvidíme – nejen děti, ale i dospělé. 

Hezkou zábavu vám přeje
Petr Holeček, starosta města  

Vážení spoluobčané!

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3100 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Adresa redakce: KaSS Vltava, Kralupský Zpravodaj, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Tel: 315 727 827, 777 798 211. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz; zpravodaj@kralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Jindřich Havlík, DiS, Eva Bartošová, DiS, Mgr. Jiřina Hereinová, Lenka Moravcová, 
Světlana Nováková. DALŠÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ  1. 7. 2010.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna 
programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 1. 6. 2010. UZÁVěrKA inZerCe i ČLÁnKů: 20. 6. 2010 V 16 HOD.

◆ Veřejné zasedání zastupi-
telstva města se koná ve středu 
16. června od 17 hod. ve velké 
zasedací místnosti MěÚ.
◆ Technickým dozorem při 
opravách fasády ZŠ Komenské-
ho nám., včetně statických oprav 
korunové římsy a oprav zdobných 
štukatérských prvků, byl schválen 
Evžen Geyer, za cenu 67.500,- Kč 
vč. DPH. 
◆ Rada města dne 4. května 
2010 neschválila zavedení škol-
ního informačního kanálu ve 4 zá-
kladních školách. Jednalo by se 
o televizní vysílání o přestávkách 
s různými informacemi.
◆ ZŠ Revoluční 682 obdr-
ží příspěvek na školní preven-
tivní strategii v oblasti sociálně 
patologických jevů, a to ve výši 
25.000,- Kč.
◆ Rada města neudělila vý-
jimku z Obecně závazné vyhláš-
ky města Kralupy nad Vltavou č. 
1/2010 k zajištěním některých 
záležitostí veřejného pořádku 
majiteli diskotéky „Klub Dřevák“ 

do 3:00 ranních hodin. Zároveň 
bude Rada města po žadatelích 
o výjimku požadovat prohlášení 
Okresní hygienické stanice Mělník 
o hlukové zátěži.
◆ Společnost Kanspo, s.r.o. 
byla vybrána jako zpracovatel 
podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí na 
akci „Varovný monitorovací sys-
tém před povodněmi města Kra-
lupy nad Vltavou“. Za své služby 
obdrží 238.800,- Kč vč. DPH.
◆ Rada města schválila zřízení 
nové parkovací zóny v Kralupech 
nad Vltavou na sídlišti V Zátiší 
o počtu 5 míst. Parkovací zóna 
bude v provozu od 1. 6. 2010 
a cena za jedno místo je 7.000 
Kč / rok. Parkovací místo v zóně 
lze zakoupit na MěÚ v Kralupech 
n. Vlt. na odboru realizace investic 
a správy majetku. Stávající vyhra-
zená místa pro ZTP a ZTP/P zů-
stávají i nadále v platnosti.
◆ Odbor výstavby a územní-
ho plánování má od 1. 6. 2010 
nového vedoucího. Stal se jím do-

posud pověřený vedením, pan Jiří 
Polák. 
◆ KaSS Vltava má schváleno 
podání žádosti o dotaci z Operač-
ního programu životní prostředí na 
zateplení budovy. Dále má schvá-
leno podání žádosti z Regionální-
ho operačního programu Střední 
Čechy na rekonstrukci podlahy 
v sálu, podlahy na jevišti, všech 
průchozích skleněných dveří, di-
vadelních sedaček, oprav příp. 
výměnu motoru jevištní plochy, 
rekonstrukci kanalizace, nutnou 
rekonstrukci WC a po dohodě 
s projektantem a zpracovatelem 
žádosti o dotaci příp. výměnu kli-
matizace v prostorách kina. 

STříPkY z radnice města ◆ STříPkY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041 
¢ schůzka se koná 29. 6. 2010 

od 12:30 do 13:30 hod. 
Současně bude provedena kontrola 

členských legitimací – přineste si je s sebou!

Termíny konání STánkovýcH  
TrHů v Lobečku: 
2., 16. a 30. 6. 2010

ROZPIS STANOVIŠŤ (mobilního odpadu) KVĚTEN 

Po:  Lobeček - tenisové kurty ...................... 14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ..................... 15:00 -15:50 
Út: Lobeček – u ZŠ Třebízského  ................ 14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................. 15:00 -15:50
 Hostibejk ............................................. 16:00 -16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. ........................ 16:35 -16:50

St:  U gymnázia .......................................... 14:00 -14:50 
 Mánesova ul. ....................................... 15:00 -15:50
Čt: Lidové nám. ......................................... 14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .......................................... 15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice .................... 14:00 -14:50
 Zeměchy .............................................. 15:00 -15:50

7. 6. - 11. 6. - bioodpad;  
21. 6. - 25. 6. - rozměrný odpad z domácností
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Koncem května jste mohli na hlavních třídách 
v našem městě potkat silné muže, kteří zavě-

sili na lampy veřejného osvětlení osázené květino-
vé nádoby. Zavěsit takovéto květináče není vůbec 
snadné, neboť jedna nádoba váží odhadem mezi 
30 – 40 kg (záleží na obsahu vody).

Letos zdobí naše ulice muškáty (Pelargonium 
peltatum) a Plectrantus panašovaný.

Celkem 26 květinových nádob osadila a předpěs-
tovala firma SEMPRA PRAHA a.s., ŠS Veltrusy.

Zavěšení a celoroční péči zajišťuje firma  
Ing. Milana Jandy. 

Rozkvetly lampy veřejného osvětlení
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Aktuality

Projekt zahrnuje přestavbu 
nepoužívané kotelny, ze kte-

ré vzniknou 2 nové třídy pro 
předškolní děti s kapacitou 50 
míst. Ty budou zaměřeny na 
výtvarnou výchovu a pohybo-
vé aktivity. Součástí projektu je  
i rozšíření a celková moderniza-
ce stávající kuchyně MŠ. 

Celkové náklady na projekt či-
ní 18.887.937,- Kč. Rozdíl mezi cel-
kovými náklady a obdrženou do-
tací bude financován z rozpočtu 
města na rok 2010. Výběrové říze-
ní na dodavatele stavby se usku-
teční v červnu 2010. Realizace 
stavebních prací bude prováděna 
od 1. 7. 2010 do 30. 8. 2011.

Z regionálního operačního 
programu, určeného na podpo-
ru staveb a rekonstrukcí MŠ ve 
Středních Čechách, bylo uspo-
kojeno pouze 10 žádostí. 

V období 2009 - 2010 již měs-

to získalo dotace z evropských 
fondů a grantů Krajského úřadu 
v celkové výši 5.200.000,- Kč, 
rekonstrukci sběrného dvora 
v TSM, digitalizaci kina, mobil-
ní kamery pro MěP, automobil 
pro sociální služby, atd.

V letošním roce již město po-
dalo 6 žádostí o dotace na re-
alizaci projektů z evropských 
fondů, v celkovém objemu 
74.600.000,- Kč. Např. na II. eta-
pu výstavby sportovního hřiště 
v areálu SOUCH, na zateplení  
a opravu střechy plaveckého ba-
zénu,  na dokončení výsadeb ze-
leného pásu na Strachově, atd. 

K podání jsou připraveny další 
žádosti o dotace - např. na obno-
vu lesoparku Hostibejk, na mo-
dernizaci varovného monitoro-
vacího systému před povodněmi  
a na rekonstrukci dětských hřišť.

lIBOR leSáK, míSTOSTaROSTa

Získáno 15 milionů
problém s umístěním dětí v kralupských MŠ se podařilo 
vyřešit. Město získalo z regionálního operačního programu 
Střední čechy dotaci ve výši 14.950.144,- kč, účelově 
zaměřenou na ii. etapu rekonstrukce a přístavby MŠ Mikovická. 

Mezinárodní letiště Vodochody – v trochu jiném světle

Již několikrát byly v KZ publikovány články 
o letišti Vodochody (LV), poslední příspěvek 

Ing. Mgr. Hantycha je však naprosto neobjektivní, 
a proto se na něj pokusím reagovat. 

LV vzniklo již za 2. světové války a plně začalo 
sloužit továrnímu provozu v roce 1953 – tedy na-
příklad ještě dříve, než byl v Kralupech postaven 
Kaučuk. Jak Ruzyně, tak Vodochody byly umís-
těny v dostatečné vzdálenosti od Prahy do míst, 
kde v době vzniku bylo v okolí jen několik obcí, 
z nichž většina neleží ani v ose pro přílety ani 
v ose pro odlety letadel. Postupem času se však 
právě tyto obce začaly rozvíjet bez jakékoli logiky 
a infrastruktury a například Zlončice dnes začínají 
1350 metrů od RWY10 na LV. Problém je, že LV 
je tu desítky let, avšak většina satelitních měste-
ček 2-3 roky. Co čekají lidé, kteří se přistěhovali 
do takové blízkosti letiště, když nyní bojují proti 
jeho rozvoji? 

Nejde však o plošné rozšíření letiště (tak jako 
se to stalo u okolních obcí), ale o to, že místo vo-
jenských L39 a MIGů 15 – 21 bude LV využíváno 
pro moderní letouny Airbus řady 320 a Boeing 737, 
které splňují veškeré hlukové i emisní limity. LV 
nemá v současné době žádná provozní omezení, 
a tak by zde nyní kromě L159 mohly operovat i vel-

mi hlučné a zastaralé typy (TU154 či IL76), jako 
je tomu například v Pardubicích. LV jde však jinou 
– moderní cestou, a to je dobrá zpráva.

Vraťme se ale ke zmiňovanému článku. Infor-
mace, že Kralupy leží přímo uprostřed leteckého 
koridoru, je přinejmenším irelevantní. Kralupy leží 
na tzv. „standardní příletové trase pro dráhu 24“- 
ale  pro Ruzyni. Je tedy možné zde spatřit letadla 
letící do Ruzyně přímo nad středem chemičky 
(pokud jejich trasa není řídícími zkracována). Pří-
let na LV od Kralup není možný, protože RWY10 
není navigačně uzpůsobena pro tento případ.  Dle 
připravované studie EIA odlety z LV Kralupy neza-
sahují, bude docházet k odklonu letadel západně 
od Kralup.

Tvrzení, že Kralupy byly po léta bezletovou zó-
nou, je absolutně nepravdivé. Bezletová zóna zde 
není a nebyla, nicméně nepsaným pravidlem pro 
řídící letového provozu i piloty je to, že se che-
mičce vyhýbají a nad zastavěnou plochou města 
dodržují předpisovou výšku. Tvrzení, že piloti A319 
německé Lufthansy nalétávali nad chemičku, je 
lživé a velmi snadno lze na radarovém záznamu 
prokázat, že k tomu ani jednou nedošlo. Paradox-
ně tyto výcvikové lety budou v případě uvedení 
rozšířeného letiště do provozu razantně omezeny 

a výcviky letounů do 2 tun (často viděné a hlavně 
„slyšené“ nad naším městem) zrušeny úplně. 

Společnost Penta chce z LV vybudovat letiště 
srovnatelné rozsahem s Ruzyní – tak to fyzicky 
ani není možné (jedna RWY a 15 stojánek proti 
třem RWY a 60 stojánkám v Ruzyni). 3 miliony 
cestujících je pětina současné Ruzyně a i na tento 
stav se LV bude dostávat několik let. Zhruba mi 
vychází při provozní době mezi 6. – 22. hodinou 
3 přílety a 3 odlety během jedné hodiny (navíc 
letadly, jejichž hluk je již dnes o 30dB nižší než 
u benzinové sekačky a jejichž vývoj určitě pokra-
čuje k lepšímu).

Na závěr bych chtěl uvést jednu velmi důležitou 
věc: LV bude pro svůj chod potřebovat možná až 
3 tisíce zaměstnanců, navíc poskytne stovkám 
soukromých podnikatelů možnost rozvíjet svou 
činnost v rámci LV (půjčovny vozidel, restaurace, 
obchody, služby atd.). To je, myslím si, mnohem 
podstatnější než to, že několik obecních politiků 
vyrazilo do voleb nikoli se svým programem, kte-
rý by řešil problémy našeho regionu, ale se zá-
měrem za každou cenu zastavit projekt rozvoje 
letiště Vodochody. 

Ing. Ota Setzer 
řídící letového provozu APP/TWR Vodochody 
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Adaptace OD Máj

Schválilo 18 hlasy pořadí ná-
vrhů v soutěži ve shodném 

pořadí, které navrhla odborná 
komise. 

Vítězem je společnost RH-
ARCH, s.r.o. z Prahy, se kterou 
bude po nezbytných procesních 
úkonech zahájeno jednání 2. ko-
la o podpisu smlouvy na zpra-
cování dokumentací k územní-
mu řízení, stavebnímu povolení 
a pro výběr zhotovitele stavby.

Návrh ubourání bočního po-
le nosné konstrukce celý objekt 
opticky zmenšuje a otvírá širší 
pohled z náměstí na bývalou 

Dívčí školu. Naznačená urba-
nistická struktura posunuje pro-
stor centra náměstí před kostel 
a novou radnici.  Úsporné dis-
poziční řešení zbavuje všechna 
podlaží přebytečných nevyuži-
telných prostorů a vkládá nové 
schodiště a výtahy do centra 
dispozice. Zdařilo se i umístění 
obřadní a v budoucnu možná ví-
ceúčelové síně na střeše budovy 
s terasou otevřenou ke kostelu 
jako dominantě náměstí. Zda-
řilé je i zvolené měřítko dělení 
fasád a jejich navržené materi-
álové i barevné řešení. 

Studie je dostatečným 
důkazem o splnění Měs-
tem navrženého stavební-
ho programu, který umož-
ní v budoucnu i mírné 
navýšení užitných ploch. 
Při dalších projektových 
pracích budou upřesněna 
dílčí provozní řešení tak, 
aby úřad sloužil optimál-
ně svému účelu.

Ivan lIpOvSKý

ekocentrum poskytuje 
poradenství k programu 
zelená úsporám

Ekologické centrum Kralu-
py nad Vltavou poskytuje 

místním občanům i zájemcům 
z okolí již čtvrtým rokem in-
formace o životním prostředí. 
Centrum, které se jako jediné 
v republice zaměřuje na moni-
toring imisní situace a nestan-
dardních událostí v průmyslo-
vých podnicích, zodpovídá také 
dotazy související s ekospotřebi-
telstvím. V letošním roce rozši-
řuje nabídku svých bezplatných 
služeb pro veřejnost také o po-

radenství k programu Zelená 
úsporám. Prozatím zaznamená-
vá ekocentrum největší zájem 
o poradenství k oblasti celko-
vého a dílčího zateplení rodin-
ných a bytových domů.   

Ekoporadci jsou připraveni 
poskytovat potenciálním žada-
telům bezplatné a nezávislé po-
radenství zaměřené na různé 

typy podpory v rámci zmíněné-
ho programu. Seznámí žadate-
le krok za krokem s postupem 
podání žádosti, alternativami 
úspor, s možnými úskalími a na 
závěr doporučí energetické audi-
tory či dodavatele v regionu, ze 
kterých si žadatel sám vybere.

Poradenství probíhá jak po te-
lefonu, tak e-mailem nebo osob-

ní návštěvou v ekocentru (OD 
Máj). 

V pondělí 14. června 2010 
proběhne v prostorách ekocen-
tra seminář pro zájemce o dota-
ci z programu Zelená úsporám. 
Semináře, které jsou zaměřené 
na jednotlivé oblasti programu 
a způsob podávání žádosti o do-
taci, jsou ZDARMA přístupné 
široké veřejnosti. 

Materiály k programu Zelená 
úsporám je možné získat také 
v infocentru kralupského MěÚ.  

Více informací: http://www.ec-
kralupy.cz/zelenausporam.php 
a na bezplatné lince ekologické-
ho centra 800 100 584.

zastupitelstvo města na svém zasedání 12. 5. 2010 
vyhodnotilo dle ustanovení § 102 a následujících zákona  
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, výsledky výběrového 
řízení na akci „adaptace obchodního domu Máj na Městský 
úřad v kralupech nad vltavou“.

Nová radnice města

Tati, kde jsou Krkonoše? Já nevím, máma pořád něco uklízí
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Pozvánky

Jaký je nejlepší manžel? Archeolog – čím je žena starší, tím je pro něj zajímavější
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Pozvánky

I loňský ročník happeningu byl připraven nejen pro pejskaře, ale pro ši-
rokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost se seznámit s různými druhy 

sportů pro pejsky a jejich páníčky, dozvěděli se, jak psi pomáhají hendike-
povaným lidem, paní Marcela všem ukázala, jak na úpravu srsti, Městská 
policie poučila všechny, jak se chovat se psem ve městě a pro potěchu 
oka, hlavně pánů, zatančila břišní tanečnice.

Na své si přišly také děti, pro které byly po celou dobu akce připraveny 
různé soutěže a trampolína. K dobré pohodě hrála živá hudba a sluníčko 
se také činilo.

Letošní ročník je připraven v podobném duchu a věříme, že se vše opět 
vydaří.

Přijďte se pobavit a zároveň svou účastí podpořit kralupský útulek.

16. výstava růží na zámku Veltrusy na téma 

„DřeVo a kVětina“
Ve dnech 25. – 27. června pořádá správa zámku Veltrusy  

ve spolupráci s Rosa klubem Kralupy výstavu růží  
v zámecké oranžérii zámku Veltrusy. 

Výstava bude otevřena v pátek od 10 do 18 hod. 
V 17 hod. zahrají k poslechu žáci Základní umělecké  

školy Kralupy nad Vltavou.  

V sobotu a neděli bude výstava otevřena od 9 do 17 hod.
Součástí výstavy bude i tradiční soutěž o nejkrásnější 

růži roku 2010.

Dvořákova hudební Nelahozeves 2010 
13. 6. – 19:00 hOD. – ZáMEK NElAhOZEVES, RyTířSKý Sál

Vzpomínání na Miroslava Horníčka I.
Komponovaný literárně hudební pořad z díla slavného českého herce,  

spisovatele a humoristy. Hosty pořadu jsou umělcovi přátelé Olinka Tomšů 
a MUDr. Vladimír Mareš.

27. 6. – 19:00 hOD. – ZáMEK NElAhOZEVES, RyTířSKý Sál
Vzpomínání na Miroslava Horníčka II.

Pokračování komponovaného literárně hudebního pořadu z díla slavného 
českého herce, spisovatele a humoristy. Hosty pořadu budou opět Olinka 

Tomšů a MUDr. Vladimír Mareš.

Vstupenky je nutné předem telefonicky objednat na čísle: 315 709 111. 
E-mail: svoboda@up.npu.cz, www.bdiscovery.org

Změna programu vyhrazena!
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� Potkají se dva doktoři na hřbitově a první povídá: "Copak? Vy máte také inventuru?"

VK37, Městská policie

Jaroslav Kříž se věnuje olejo-
malbě již 30 let, největší část je-
ho díla je věnována krajinám. Je 
členem sdružení malířů Praha 
a Jednoty umělců výtvarných, 
dále je zakládajícím členem vý-
tvarné skupiny Tolerance 95. 
V posledních 10 letech realizo-
val na 20 samostatných výstav 
a zhruba na 30 se podílel. Jeho 
obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých i veřejných sbírkách ne-
jen v Evropě, ale i v zámoří. 

Prodejní výSTava PoTrvá do 10. 7. 2010.

V úterý 15. června od 19:30 přijď-
te na koncert kapely ÇAVA. Praž-
ská akustická kapela s hudeb-
ním přesahem do world music, 
folku a jazzu vznikla v devade-
sátých letech jako volné sloven-
sko-francouzsko-české hudební 
sdružení. Díky blízkému vztahu 
členů k Francii dostala název 
Çava (v překladu ”jde to”). Neo-
třelé harmonie i aranže, živelný doprovod perkusí, brilantní flétnová sóla, 
spolupráce s invenčními textaři a ženský hlas o mnoha tvářích. Repertoár 
– vlastní skladby, jazzové standardy, upravené motivy lidových písní.

GAlERIE OTEVřENA ÚT-Pá OD 15:00 DO 18:00
TEl.: 315 721 877 NEBO 724 250 190
KlARA.KlOUCKOVA@SEZNAM.CZ

DĚKUJEME MĚSTU Kralupy, že finančně  
podpořilo provoz galerie v roce 2010

Srdečně váS zveme na verniSáž a koncerT do GaLerie vk 37 v kraLuPecH Lobči. 
ve čTvrTek 10. června v 18 Hod. zde zaHájí Svou výSTavu ak. maLíř jaroSLav kříž: Paměť krajiny - oLeje.

daLší výSTavu PřiPravujeme na 9. září, aLena Laufrová – Grafika.

§
Z linky 156:

☛ dne 15. 5. 2010 v 21:57 hodin ozná-
mil na tísňovou linku 156 pan T. L., že v Music 
Klubu Dřevák v Kralupech nad Vltavou, ulice 
U Jeslí č. 69, dochází k fyzickému napadání 
nějaké ženy. Na místo byla ihned vyslána hlíd-
ka zdejšího útvaru MP. Po příjezdu na místo 
v 22:00 hodin bylo zjištěno, že uvnitř Klubu  
po levé straně u okna sedí na zemi žena, které 
teče z úst krev na podlahu, má oděrky v obli-
čeji a stěžuje si na bolest zubů a nohy. Nad ní 
se skláněl muž, který jevil známky silné pod-
napilosti. Od svědků bylo zjištěno, že se jedná 
o manželský pár a muž měl svoji manželku 
fyzicky napadnout, a to několika údery pěstí  
do hlavy a následně ji srazit k zemi. Hlídka 
muže vyzvala k prokázání totožnosti a tento 
sdělil, že o nic nejde a ať hlídka MP kouká 
odejít pryč. V tento okamžik uvedený muž na-
padl jednoho ze strážníků, kdy ho udeřil obě-
ma rukama do hrudi. V zájmu ochrany bez-
pečnosti a zabránění dalšímu protiprávnímu 
jednání této osoby, bylo ze strany strážníků 
MP použito donucovacích prostředků v sou-
ladu se zákonem. Na místo byla zavolána hlíd-
ka OO PČR Kralupy nad Vltavou a RZS. Při 
čekání na hlídku PČR tento muž začal vyhro-

žovat fyzickou likvidací strážníkům MP slovy: 
„Vytrhnu Ti játra z těla, ty si skončil, to ještě 
není konec, můj spolužák je hejtman Bendl a 
já Tě zničím“ apod. Následně musel být od-
vezen do nemocnice i napadený strážník MP.  
O celé události byl sepsán úřední záznam. 
Případ je nadále v šetření PČR;

☛ dne 16. 5. 2010 v 01:33 hodin tele-
fonicky oznámil na linku 156 p. P. Ž. (24 let), 
že se nachází na Lidovém náměstí a byl zde 
fyzicky napaden. Hlídka MP se dostavila na 
místo v 01:45 hodin a od poškozeného na mís-
tě zjistila, že ho od ulice Henningsdorfská sle-
dovali dva muži a proto se dal do běhu ulicí 
Přemyslova až k čerpací stanici Shell. Zde ho 
však muži dohonili, chytili ho za ruce a násilím 
odvedli na Lidové náměstí. Tady ho bezdůvod-
ně fyzicky napadli, následně utekli směrem 
do ulice Růžové údolí. Uvedený muž měl od-
řeniny v obličeji a na rukou, lékařské ošetření 
však odmítl. Vzhledem k tomu, že z povahy vě-
ci vyplynulo, že je zde podezření ze spáchání 
trestného činu, byla celá věc bez zbytečného 
odkladu oznámena OO PČR Kralupy nad Vl-
tavou. O celé události byl následně sepsán 
úřední záznam;

☛ dne 16. 5. 2010 v 02:05 hodin byla DS 
MP požádána o spolupráci OO PČR Kralupy 

nad Vltavou, a to o výjezd na sídliště Zátiší, 
kde má docházet v jednom z bytů k fyzické-
mu napadení. Hlídka MP se na místo dostavila 
v 02:10 hodin, kde se spojila s oznamovatelkou 
p. V. Č. (23 let), která uvedla, že byla fyzicky 
napadena svým přítelem p. M. Š. (30 let). Pan 
M. Š. hlídce MP uvedl, že pouze bránil svoji 
matku J. Š. (50 let), která je u něho na návštěvě. 
Oznamovatelka p. V. Č. měla zarudlé fleky na 
hrudi, rukou a obličeji a tvář měla od krve. Paní 
J. Š. měla zarudlou tvář obličeje a pan M. Š. 
měl škrábance na levé straně krku a prokous-
nutou levou ruku mezi palcem a ukazováčkem. 
Vzhledem k tomu, že nikdo nepožadoval oka-
mžité lékařské ošetření s tím, že lékaře navštíví 
až druhý den a lékařské zprávy dodají osobně, 
byl o celé události sepsán úřední záznam a ce-
lý spisový materiál byl postoupen příslušnému 
správnímu orgánu k dalšímu opatření;

☛ dne 16. 5. 2010 v 05:15 hodin ozná-
mila na tísňovou linku 156 obyvatelka domu 
ze sídliště Hůrka, že u nich v domě v 11. patře 
brečí nějaké malé dítě a z bytu se ozývá křik a 
hádka dospělých osob. Přímo na místě hlídka 
MP zjistila, že zde docházelo k slovní výmě-
ně názorů mezi druhem a družkou. Hlídka MP 
situaci na místě zklidnila. Nikdo z osob nebyl 
zraněn, k fyzickému napadení nedošlo.

Po delším odmlčení se Vám opět hlásí 
linka 156. Jako ukázku jsem zvoli-

la práci jedné noční směny, a to ze dne  
15. 5. 2010 na den 16. 5. 2010. Z uvedené 
činnosti a práce strážníků zdejší Měst-

ské policie potom vyplývá skutečnost, že 
agresivita mezi občany stoupá a projevu-
je se nejen na ulici, v restauracích a ba-
rech, ale i v samotném chování a vystu-
pování některých jedinců. Je zarážející, 

že agresivita těchto osob jen potvrzuje 
stoupající míru násilí ve společnosti, kdy 
i drobné nedorozumění je řešeno hru-
bým násilím. 

mgR. eva KOSTlIvá

MĚSTSkÁ POLICIE INFORMUJE
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1880 – založena Řemeslnicko-čtenářská beseda, která zahájila svou 
činnost pod vedením A. Boruty (dědečka J. Seiferta)
1887 – prohlášení knihovny za veřejnou knihovnu
1892-1956 – čelní postavou knihovny byl Jan Rys, inspektor severo-
západní dráhy
1921 – Řemeslnicko-čtenářská beseda předala knihovnu Městu, aby 
plnila dál svou funkci pod názvem Husova veřejná knihovna městská 
1945 – 22. 3. knihovna poničena při náletu na Kralupy
1947 – nečekaná povodeň zaplavila celý střed města a s ním i synagogu, 
ve které byla umístěna knihovna
1954 – knihovna provizorně umístěna do hotelu Praha na Palackého 
náměstí
1958 – přestěhování do Jodlovy ulice čp. 111 
1980 – knihovna si připomíná 100. výročí vzniku
1998 - 1999 – rekonstrukce oddělení pro děti, oddělení pro dospělé, 
zpřístupnění studovny
2000 – zahájení počítačového zpracování fondu a vybavení všech titulů 
čárovými kódy, zpřístupnění internetu uživatelům
2002 – zaplavení knihovny povodní do výšky téměř dvou metrů,
na základě knihovního zákona byla knihovna zaregistrována na Minis-
terstvu kultury čR
2002-2003 – probíhají práce na odstraňování povodňových škod, provoz 
knihovny je zajišťován v náhradních prostorách v OD Máj 
2003 – 8. září je knihovna opět přístupna veřejnosti
2004 – knihovna se zapojuje do celorepublikových akcí Březen - měsíc 
internetu, Týden knihoven, ankety Moje kniha
2005 – knihovna se zapojuje do akce Noc s Andersenem
2006 – ke konci roku přechod z knihovního systému Lanius na Clavius, 
zahájení půjčování přes automatizovaný výpůjční protokol, vybavení čte-
nářů elektronickými průkazy, spuštění on-line katalogu
2007 – nabídka donáškové služby pro starší a imobilní občany, půjčová-
ní Kralupského televizního zpravodajství na DVD, automatizovaná revize 
knihovního fondu 
2008 – rozšíření provozní doby pro veřejnost; 
zahájení spolupráce s Národní knihovnou čR na budování Souborného 
katalogu čR 
2009 – 5. ročník Noci s Andersenem, která byla uspořádána ve spolu-
práci s Městským muzeem,
zahájení spolupráce na budování Souborného katalogu uživatelů knihov-
ního systému Lanius a Clavius
2010 – půjčování zvukových knih na CD, setkání knihovníků Středo-
českého kraje

130. VýROČí ZAlOžENí KNIhOVNy

Jarní setkání knihovníků Středočeského kraje

Knihovnická nej - od roku 2007
(od spuštění automatizovaného výpůjčního protokolu)
2009: nejvíce registrovaných čtenářů – 1 976 
2009: nejvíce zaevidovaných knih – 2 884
2009: nejstarší čtenář/ka - rok narození 1918
2008: nejvíce výpůjček – 99 611
2008, říjen: měsíční rekord návštěvnosti – 9 365
2007: nejvíce zaregistrovaných dětí – 557 
2007-2009: nejnavštěvovanější den – pondělí 
2007-2009: věk nejmladších čtenářů – 1 rok

130. výročí založení kralupské knihovny
„Tři dny nečti a ústa zhrubnou, tři dny nepiš a ruka zeslábne“ (čínské přísloví)

V letošním roce si knihovna připomíná 130 let od svého vzniku.
Ve zkratce jsme pro čtenáře Zpravodaje připravili několik důležitých dat z její historie.

Historický kalenDář

DNE 8. ČERVNA 2010 SE USKUTEČNí OD 14 hODIN SETKáNí BýVAlýCh ZAMĚSTNANCů KNIhOVNy. 
JSTE SRDEČNĚ ZVáNI. (KONTAKTUJTE NáS NA TEl. Č. 315 727 852)

MAlý DáREK PRO ČTENářE ZPRAVODAJE,  
KTEří SE ChTĚJí STáT NOVýMI UžIVATElI KNIhOVNy.

PO PřEDlOžENí TOhOTO OBRáZKU JE PRO VáS PřIPRAVENA  
BEZPlATNá ROČNí REGISTRACE.  

Z VýROKů ČTENářů:
„Dobrý den, máte knihu Zelené pohorky africké?“

„Máte něco o kočkách, o kočkách bezdomovcích?“
„Potřeboval bych půjčit knihu, ale nevím, jak se jmenuje.  

Ale v názvu je něco jako když kape.“ (J. Očenášek: Když v ráji pršelo)
„Máte nějakou třeskutou novinku?“
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Městské muzeum

Městské MuzeuM 

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

do 5. 6.

trvá výstava Kouzlo tkaní
1. 6., úterý, 17:00

absolventský koncert ZUŠ
5. 6., sobota, 16:00 – 22:00

IV. kralupská muzejní noc s překvape-
ním

19. 6., sobota, 14:00

druhá vlastivědná vycházka - centrum 
města, sraz v muzeu
22. 6., úterý, 17:00 

vernisáž výstavy Josefa Holuba – Obrazy, 
k 140. výročí narození. 
Výstava trvá do 22. 8. 2010.

plán akcí městského muzea na červen

Josef Holub se narodil 15. lis-
topadu 1870 ve Slaném ja-

ko třetí dítě Františka Holuba, 
který, ač vyučen kolářství, živil 
se pohostinstvím. Otec si v živ-
nosti nevedl zřejmě příliš dobře, 
proto se rodina přestěhovala do 
Zákolan, kde děti navštěvovaly 
obecnou školu, tehdy ovšem ješ-
tě v sousedních Kovárech. Na-
daný Josef poté v letech 1881 
- 1885 studoval na slánském 
gymnáziu. Už tehdy slušně hrál 
na housle a dobře kreslil. Otco-
vy finanční těžkosti přetrvávaly 
i nadále, proto byl Josef nucen 
po polovině studií gymnázium 
opustit a  začal se připravovat 
na praktický život. Volba padla, 
snad v souvislosti s Josefovou 
zálibou v kreslení, na malíře 
pokojů. Po vyučení Holub na-
stoupil r. 1887 jako malíř pokojů 
k pražské firmě Duchoslav. 

Vtom však do života mladé-
ho umělce vstoupila náhoda, 
slavný Jindřich Mošna nevá-
hal po zhlédnutí prací mladé-
ho umělce napsat doporučující 
list Juliovi Mařákovi, profesoro-
vi krajinářské školy na pražské 
výtvarné akademii. Na podzim 
roku 1889 posoudil Mařák Ho-
lubovy práce a rovnou malí-
ře zařadil do již probíhajícího 
prvního ročníku po bok např. 
Bohuslava Dvořáka, Františ-
ka Kavána.

Josef Holub dosáhl v době stu-
dií velkých úspěchů. V r. 1896 
se Holubovi ještě podařilo získat 
Hlávkovo stipendium 500 zla-
tých za umělecký projev (obraz 
„Na hrázi“), určené k zahranič-
ní cestě. Jako mnoho mladých 
malířů té doby odjíždí Josef Ho-
lub do Černé Hory.

Po návratu se mu nepodaři-
lo navázat na předchozí domá-
cí úspěchy, po sňatku s Bože-
nou Jirasovou z Libčic v r.1899 
natrvalo opouští Prahu. Mladí 
manželé se usadili v Kralupech, 
kde Holub musí pro obživu své 
početné rodiny (3 dcery) pro-
vozovat fotografickou živnost, 
vyučovat hře na housle, působit 
jako písař u soudu a na berním 
úřadě, ba dokonce vážit na cu-
krovarské váze. 

Soustavněji tvořit začíná až 
po r. 1920, kdy ministerstvo 
školství kupuje kolekci jeho ob-
razů, čímž je vytvořen hmotný 
základ pro další práci. Většina 
obrazů ze soukromých a veřej-
ných sbírek je právě z 20. a 30. 
let, případně z období mladší-
ho. Tematicky se zaměřuje na 
krajinu v Kralupech a v nej-
bližším okolí. Josef Holub ne-
byl jen vnímavým výtvarným 
umělcem, účastnil se rovněž 

místního bohatého kulturního 
života. 

Sklonek života prožil malíř 
u dcery Evy v Kvasinách, kam 
se přestěhoval v roce 1952, po 
smrti své manželky. Josef Holub 
zemřel 22. srpna 1957, je pocho-
ván na kralupském hřbitově.

Josef Holub byl bytostným 
krajinářem. Velký vliv na jeho 
umělecký vývoj měla léta proži-
tá v akademii, v Mařákově ate-
liéru. Zůstal tak pro své sou-
časníky i pro nás kultivovaným 
a srozumitelným tvůrcem, který 
ve svých dílech navždy uchoval 
dávno zmizelou poetiku kraji-

ny malého venkovského města 
v prvních desetiletích dnes již 
minulého století.

K Holubovu výročí muzeum 
připravuje výstavu jeho obrazů 
a kreseb. Převážně půjde o díla 
z muzejní sbírky, doplněna bu-
dou o některé zajímavé práce 
z majetku místního městského 
úřadu a ze soukromých sbírek. 
Prezentovány budou i předměty 
z umělcovy pozůstalosti a vý-
tvarné práce jeho dcery Evy. 
Vernisáž výstavy se uskuteční 
22. 6. 2010 v 17 hodin. Výstava 
potrvá do 22. 8. 2010.

Jan RaceK

140 let akademického malíře Josefa Holuba

Josef Holub v plenéru, kolem roku 
1900
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Studánky zaniklé i živé
Naši předkové si mimořádně vážili vodních zdrojů, jako jsou prameny a studánky. zvláště studánky 
bývaly často inspiračním zdrojem básníků. Není snad českého básníka, u kterého bychom nenašli 

básničku o studánce. Nejvíce studánek je ovšem v zalesněných a horských oblastech. Na kralupsku jich 
nikdy nebylo mnoho, a pokud někde byly, upadly již v zapomnění. Seznam zdejších studánek ještě nikdo 

nepořídil. pokusme se tento stav napravit.

Romantickým údolím Ru-
savka, mezi Minicemi 

a Otvovicemi, protéká potůček 
s čistou pramenitou vodou. Po-
tůček byl vždy hranicí mezi 
okresem kralupským a kladen-
ským. Své přítoky sbírá z levé 
strany strmé zalesněné stráně. 
Na jednom přítoku, v blízkos-
ti značené turistické cesty do 
Holubic, dal v roce 2000 pan 
Salač z Otvovic postavit nad 
pramenem krásnou kamennou 
kapličku s kovovým křížkem. 
Pod křížkem je nápis „L.P. 
2000 Rusavka III“. Římská 
číslice znamená, že studánka 
je v pořadí třetí od pramene 
potůčku. Předcházející dvě stu-
dánky nejsou ale přístupné. 
Nacházejí se na soukromém 
pozemku. Ve studánce je dobrá 
proudící voda a k zahnání žíz-
ně poslouží připravené nádob-
ky. Pracovníci Okresní hygie-
nické stanice provedli rozbor 
vody a zjistili, že má výbornou 
kvalitu. Tato studánka jako je-
diná je zapsána v „Národním 
registru pramenů a studánek“ 
na internetu.

Nad křižovatkou ulice Hy-
bešovy s ulicí „Ke Studán-
ce“ v Minicích bývala přímo 
uprostřed ulice krytá studánka 
sloužící obyvatelům po obou 
stranách ulice. Kryla vydatný 
pramen a voda z ní neustále 
vytékala velkým proudem do 
ulice směrem k pražské silni-
ci a pod ní, a pod kladenskou 
dráhou do Zákolanského po-
toka. Studánka zde již dávno 
není, ale název se zachoval 
dodnes.

V Zeměchách odbočuje 
z ulice Pod Lipami krátká šik-
má ulička s názvem „U Stu-
dánky“. Bývala na rohu domu 
č.p. 21. Mluvilo se o ní vždy 

jako o obecní studánce a v ro-
ce 1929 byla opravena. V 60. 
letech minulého století byla 
zrušena a na jejím místě by-
la vybudována cesta. Pramen, 
který zde vyvěral, však neza-
nikl. Voda z něj dále vytéká 
a tvoří malý potůček pod ces-
tou. Studánku již jen připomí-
ná místní jméno na plechové 
tabuli.

Ulici se stejným názvem na-
lezneme i v Mikovicích. Ces-
ta vedoucí z Lidového náměstí 
vzhůru do vrchu k Lutovníku 
nese rovněž jméno „U Studán-
ky“. Nikdo ze současných oby-
vatel však studánku nepama-
tuje a ani se o původce názvu 
své ulice nezajímá. Studánka 
stála hned v první zatáčce od-
zdola vedle cesty na malé ro-
vině. Nad Mikovicemi v lese 
zvaném Lutovník bývaly dvě 
studánky. Obě již zanikly.

Obyvatelé Podháje pamatují 
studánku pod severní strání 
Hrombaby. Stála naproti pod-
chodu pod dráhou, kterému 
se říkalo Černý kanál. Ten ús-
til přímo do Trojanovy ulice. 
Studánka měla dostatek vody 
a její přebytek odtékal volně 
přes cestu, po které se chodi-
lo podle dráhy do Dolan. Pod-
chod pod dráhu byl zrušený, 
cesta do Dolan uzavřena, a na 
studánku už zůstaly jen vzpo-
mínky.

Nejstarší známou studán-
kou, o které jsme ve Zpravoda-
ji několikrát psali, bývala stu-
dánka v Podháji nad dnešní 
ulicí Na Horkách. Je vytesaná 
ve skále na pravé straně úvo-
zové cesty vedoucí na Hrom-
babu a v archivech je uvádě-
na jako studánka křížovnická. 
Dal ji patrně zhotovit církev-
ní řád křížovníků s červenou 

hvězdou, kterému zdejší háje 
patřily, když kolem roku 1800 
v blízkosti úvozové cesty posta-
vil hájovnu a prvním hajným 
ustanovil Františka Křesinu. 

Všechny studánky v Če-
chách i na Moravě oslavil 
Bohuslav Martinů slavnou 
skladbou „Otvírání studánek“. 
Skladba připomíná dávný zvyk 
čistit s příchodem jara studán-
ky. To si vzali v roce 2003 za 
úkol i mladí členové Klubu 
českých turistů v Kralupech 
a zcela zanesenou křížovnic-
kou studánku vyčistili. Vodu 
zde již ale nenašli.

Když archeolog národního 
muzea Dr. Vladimír Sakař, 
který se specializoval na do-
bu římskou, jejímž nositeli byly 
germánské kmeny na našem 
území od prvního století po 
Kristu, zahájil archeologický 
výzkum ve velké zahradě pa-
na Kozáka, našel zde nejenom 

keramiku římské doby a četné 
hroby, ale i původní studán-
ku, kolem které se tyto kmeny 
usídlily. Od té doby, tedy v ob-
dobí dvou tisíc let, se zde vy-
střídalo sto generací. Studán-
ka na vydatném pramenu po 
celou tu dobu lidem sloužila. 
Před dávnými léty asi žádný 
tehdejší obyvatel netušil, že 
jednou přijde doba vodovodů, 
plynovodů, teplovodů, trativo-
dů a jiných systémů, které dají 
lidem zapomenout na přírodní 
zdroje, jakými byly studánky, 
které byly posvátné. Vždyť kaž-
dý, kdo se chtěl ze studánky 
napít, musel pokleknout.

Ing. JOSeF STUpKa

Kamenná studánka v údolí Rusavka

Tabule v Zeměchách připomíná,  
že zde bývala studánka
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a) Obecně  
prOspěšné práce (Opp)

Jedná se o alternativní trest, který může ulo-
žit okresní soud v rozsahu 50 až 400 hodin (50 
až 200 pro mladistvé) za trestný čin spáchaný 
do 31. 12. 2009 nebo 50 až 300 (pro mladistvé 
50 až 150) hodin za trestný čin spáchaný po 
1. 1. 2010. OPP jsou uloženy za trestný čin, na 
který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož 
horní hranice nepřevyšuje 5 let.

OPP je nutno odpracovat osobně a bezplat-
ně ve svém volném čase, nejpozději ve lhůtě 
jednoho roku od převzetí usnesení o konkrét-
ním místě výkonu trestu. Místem výkonu tres-
tu obecně prospěšných prací může být obecní 
úřad, městský úřad, státní nebo jiná obecně 
prospěšná instituce.

Jakmile je trest vykonán, či bylo-li od výko-
nu trestu OPP nebo jeho zbytku pravomocně 
upuštěno, hledí se na pachatele, kterému byl 
trest uložen, jako by nebyl odsouzen a soud za-
hladí odsouzení (provádí se výmaz z rejstříku 
trestů).

Další informace: Probační a mediační služba 
ČR Mělník

b) Veřejná služba
Slouží k rozšíření možností zachování pra-

covních dovedností u osob dlouhodobě setr-
vávajících ve stavu hmotné nouze (déle než 6 
měsíců). Je organizována dle § 18a zákona č. 
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších právních předpisů. Rozumí se 
jí pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím 

zájmu, zejména zlepšování životního prostředí 
v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství či pomoc v oblasti kulturního roz-
voje a sociální péče.

Osoby, které vykonávají veřejnou službu, ji 
musí vykonávat v rozsahu minimálně 20 hodin 
v kalendářním měsíci, aby na veřejnou službu 
bylo nahlíženo jako na zvýšení příjmu vlastní 
prací dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

V našem městě je veřejná služba organizová-
na MěÚ, a to především prostřednictvím Tech-
nických služeb města Kralupy nad Vltavou.

Další informace: Městský úřad Kralupy nad 
Vltavou, odbor sociálních věcí, školství a kul-
tury

přIpRavIl OdBOR SOcIálních věcí, šKOlSTví 

a KUlTURY měÚ KRalUpY nad vlTavOU

Užitečné informace pro vás

Půvabnou krajinu na obrázku jistě poznáte, zvláště patříte-li mezi turisty a obdivovatele 
krásných zákoutí našeho města. Kdybyste však neuspěli, hledejte odpověď na straně 21.

Poslední roky zaznamenávají velký rozvoj so-
ciálních služeb, jejichž hlavním smyslem je 

pomáhat lidem řešit a překonávat trvalé či pře-
chodné nástrahy života. 

Sociální službou určenou rodinám, ve kterých 
vyrůstá dítě s postižením či s ohroženým vývo-
jem raného věku (0 - 7 let), je raná péče. Jejím 
cílem je pomoci rodině zorientovat se v nové 
neznámé situaci; provést ji prvními roky péče 
o dítě tak, aby důsledky postižení dítěte byly 
pro rodinu minimální.

Jedná se o bezplatnou terénní službu, kte-
rá se odvíjí od přání a potřeb konkrétní rodiny. 
Pomoc můžete hledat např. v těchto oblastech: 
provázení a aktivní naslouchání, posuzování vý-
voje dítěte a hledání vhodných činností pro jeho 
optimální rozvoj, půjčování hraček, pomůcek 
a literatury, sociálně právní poradenství, po-
moc při orientaci v nabídce rehabilitačních po-
můcek a hledání možností při jejich získávání, 
zprostředkování kontaktů na další odborníky 
či pomoc při vyhledání vhodného předškolního 
zařízení nebo návazných sociálních a dalších 
služeb.

Pracovnice střediska lze kontaktovat každou 
středu (od 13 do 16 h.) na tel. čísle 235 518 392, 
nebo v pracovní dny na tel. číslech poradkyň: 
731 445 502-4, 731 664 482-3 a rovněž  
e-mailem: ranapece@diakoniep13.cz.

Podrobné informace získáte na:
www.rana-pece.cz

krásy naší vlasti

Než odjedete na dovolenou 

„Darujte krev“
Přijďte na Cukrovar 

do Domu s pečovatelskou službou
 – zelená budova – ve dnech:

14. 7., 21. 7., 11. 8., 18. 8., 25. 8., 15. 9., 22. 9., 29. 9., 13. 10., 
20. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12. a 15. 12. 2010
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INZERCE

cechu malířů a lakýrníků čr!
Historie cechovní činnosti má kořeny již 
od vlády Karla IV., který v roce 1348 udě-
lil dekret malířskému společenstvu. Cech 
byl dlouhá léta uznávaným společenstvem, 
avšak jeho činnost byla postupně utlumena 
a v 50. letech minulého století ukončena.

V roce 2003 se sešlo několik řemeslníků 
(malířů od srdce), kteří si řekli, že nene-
chají historii a umění starých řemeslných 
mistrů padnout. Rozhodli se pro obnovení 
Cechu. Ještě týž rok se konala první Ce-
chovní slavnost v kostele Cyrila a Metoděje 
v Praze, kde také byla vysvěcena nová Ce-
chovní korouhev. Od té doby prošel Cech 
dlouhou cestu a posunul řemeslo vzhůru 
nejenom v kvalitě. Dnes je uznáván jako 
profesní společenstvo odborných řemeslní-
ků, které sdružuje přes 200 firem a živnost-
níků s celkovým kontaktem na cca 2000 
řemeslníků. 

Od 1. 1. 2007 se toto řemeslo opět stalo živ-
ností, kterou mohou provozovat jen způsobilí 
odborníci se značnou praxí a zkušenostmi. 

Významnou roli hraje Cech v učňovském 
školství, kde blízce spolupracuje s učilišti, 
pořádá náborové kampaně, soutěže mezi 
učilišti a dohled nad závěrečnými zkouška-
mi. Někteří členové Cechu jsou i odbornými 
učiteli na školách. 

Členové Cechu se účastní mezinárodních 
odborných soutěží, kde je o jejich práce vel-
ký zájem, což je důkazem, že v ČR je toto 
řemeslo na vysoké a kvalitní úrovni. 

Významnou součástí Cechu jsou tzv. Part-
neři Cechu (výrobci nátěrových hmot), kteří 
ve spolupráci s Cechem vyvíjejí nové mate-
riály a technologie a pořádají pro členy od-
borná technologická školení a semináře. 

Další zajímavé informace:
www.cechmal.cz, www.Q-mal.cz

peTR vaněK

Budete doma malovat?
S přicházejícím teplým počasím se nabízí příležitost k vymalování bytu či domu. 
Nemusíte se však do této činnosti pouštět sami, ale můžete požádat o odbornou 
pomoc profesionály z …
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Pozvánky

Vystupuje se skupinou Simply 
The Four a v komorním recitá-

lu, jehož dramaturgie odráží průběh 
zpěvákovy profesní kariéry i odkazy 
na hudební lásky. Radek Tomášek si 
získal jako muzikant jméno ve sku-
pině Rangers-
Plavci v době, 
kdy tato kapela 
byla na svém 
uměleckém vr-
cholu. Poslu-
chačům ji při-
pomene např. 
v písničkách 
Kingston Town, 
Prázdné nádra-
ží, 500 mil. Me-
zi nejúspěšněj-
ší hity z jeho vlastního repertoáru 
pak patří Duhová kulička. Jižní vítr, 
Srdce, Žádná jiná, Boxer, Dům na 
nároží, Pod šedou oblohou… K mno-
ha z nich složil hudbu nebo napsal 
text, jiné přejal od svých oblíbenců 
(José Feliciano, Jim Croce, John 
Denver). Posluchače vždy zaujme 
svižná série španělských melodií se 
strhujícími kytarovými sóly (Cikán, 

El Matador, María-Isabél) i novinky 
v pomalejším, bluesovém rytmu (Ky-
mácivý měsíc, Krátký příběh). Ra-
dek Tomášek si dokáže získat publi-
kum všech věkových kategorií, které 
oceňuje nejen profesionální výkony, 

ale i příjemnou, 
pohodovou at-
mosféru vystou-
pení. Na úspě-
chu pestrého 
komorního pro-
gramu se vždy 
podílí i některý 
ze tří Radkových 
spoluhráčů: Ra-
dek Tomášek ml. 
( jinak bubeník 
velmi úspěšné 

skupiny Clou, která již získala řa-
du ocenění – 2x hudební ceny TV 
Óčko, dva Anděly…, který však má 
kvůli vlastní kariéře stále méně času 
s Radkem st. vystupovat), František 
V. Zikmund (vynikající sólový kyta-
rista Radkovy doprovodné skupiny 
Simply The Four, s níž pravidelně vy-
stupuje v Semaforu) nebo konečně 
kytarista Tomáš Karmazín.

Zpěvák a kytarista Radek Tomášek MIlí ČTENářI,
blíží se léto, doba dovolených, a tedy i příhodná chvíle pro knížku. 

Přinášíme Vám žhavé letní tituly, které si můžete vypůjčit 
v Městské knihovně v Kralupech.

Pro muže

Wilbur Smith: Kopí osudu
Po odchodu z armády se Leon Courtney stane v Africe 

profesionálním lovcem divoké zvěře. Když nevyzpytatel-
nou divočinou provází německého velkoprůmyslníka, jehož 
továrny vyrábějí letouny pro armádu německého císaře, 
odhalí nekalé plány na oslabení britských sil... 

Pro ženy

Nora Robertsová: Ohnivý soumrak
Reenu poznamenal v dětství otřesný zážitek s ohněm. 

Aby mu mohla čelit, stala se vyšetřovatelkou požárů. 
I když je neobyčejně krásná a přátelská, osud jako by 
byl proti ní. Každý z mužů, který ji miloval, nešťastnou 
náhodou zemřel. Žena se pomalu smiřuje s tím, že lásku 
už nepotká, když tu jí do cesty vstoupí sympatický Bowen…. 

Pro Děti

Joe Fullman: Kouzla a magie: velký lexikon
Abrakadabra! čáry máry fuk! Staňte se obávanými kou-

zelníky! Tento průvodce kouzlením vás naučí, jak proměnit 
vodu v led za pár sekund, uvázat uzel překříženýma ruka-
ma, sejmout z balíčku karet vždycky eso a mnoho dalších 
pozoruhodných triků. Své kamarády ohromíte, budete-li jim číst myšlenky, 
a určitě je pobavíte a překvapíte.
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Program KD Vltava

Kd VltaVa Kralupy – program na KvěTen 2010
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad vltavou 2, tel. 315 727 827,  
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

úterý 1. června v 16:30 zahrada KD Vltava

DĚTSKý DEN S ASTERIXEM 
Oslava dětského dne se známými postavičkami 
z kresleného seriálu ✱ soutěže o ceny ✱ jarmark 
✱ grilované dobrůtky pro děti i rodiče. Přijďte 
k nám strávit příjemné odpoledne! V případě ne-
příznivého počasí se akce uskuteční v sále KD.

Vstupné: 20,- Kč 

čtvrtek 3. června v 19:30

VýBĚR Z BESíDEK DIVADlA SKlEP
je sklizeň nejlepších plodů posledních let! 
Sestavu aktuální Besídky doplňují často Tomáš 
Hanák, Lenka Vychodilová, Václav Marhoul, Robert 
Nebřenský, Jiří Macháček, Hana Pafková a Bára 
Trojanová.  Vstupné: 340,- Kč /

důchodci a studenti 250,- Kč 

čtvrtek 10. v 19:00 malý sál 

CIZINKy, CIZINCI A My
Jeden z kulturních podvečerů v rámci projektu  
„Žijeme v jednom městě“ – netradiční diskusi 
na téma migrace cizinců do české společnosti 
moderuje Andrea Krchová. V rámci večera můžete 
shlédnout zajímavou fotografickou výstavu ruské 
novinářky Světlany Mazepiny. 
Hostem pořadu je středoasijská hudební sku-
pina Jagalmay a nebude chybět ani cizokrajné 
občerstvení z Turecka, Surinamu, Nizozemska 
a dalších zemí.  Vstupné je dobrovolné 

sobota 12. v 17:00 

TANEČNí KONCERT 
Tanečního a pohybového studia Zuzany  
Štarkové. Vystoupí žáci studia a hosté. 
Koncert se uskuteční ve spolupráci s KaSS Kralupy 

nad Vltavou a za finanční podpory Města Kralupy 
nad Vltavou. Vstupné: 80,- Kč 

čtvrtek 17. ve 20:00 – Country salón „Liďák“  

RADEK TOMáŠEK  
A FRANTIŠEK ZIKMUND – folkový koncert 
Přijďte posedět a poslechnout si milé písničky 
v příjemném prostředí Country salónu „Liďák“  
v Kralupech - Mikovicích, který bude opět po 
delší odmlce pravidelně hostit ve svých prosto-
rách zajímavé kapelky i jednotlivce tohoto žánru, 
ale i jiných alternativních hudebních uskupení. 
Jste srdečně zváni. Uvádí KaSS ve spolupráci s 
Country salónem Liďák. Vstupenky v předprodeji 
v KD Vltava. Vstupné: 90,- Kč 

pátek 18. v 19:00 – velký sál 

Slavnostní zahájení festivalu „Za vodou“ 

pátek 18. v 19:05 

SáGA RODU RASSINI 
Hru o šesti obrazech a pěti bratrech ze života 
(a smrti) italské mafie uvádí soubor VAD Kladno. 
Zdánlivě banální zápletka s milostným trojúhelní-
kem je značně zkomplikovaná minulostí a součas-
ností rodu Rassini. Komedie prošpikovaná grotes-
kami a černým humorem.  Vstupné: 50,- Kč

pátek 18. v 00:00 

KRVAVé KOlENO
Loutkový horůrek inspirovaný dětskou hrou. 
Dvanáctá hodina odbila – je čas se bát.
Uvádí Tate Lyumni (Praha).
(Do sálu se dostanete zadním vchodem)

sobota 19. ve 20:30 – velký sál 

JAK SBAlIT žENU 

VKD Vltava se uskuteční sedmý  
ze série osmi kulturních podve-

čerů, které se v rámci projektu „Žije-
me v jednom městě“ konají od března  
do června ve městech Středočeského 
kraje. „Chceme především zprostředko-
vat diskusi na téma migrace do české 
republiky,“ uvedla moderátorka podve-
čera Andrea Krchová. „Rádi bychom ta-
ké zvýšili informovanost o přínosu cizin-
ců a cizinek české společnosti.“ Snaha 
nabídnout jiný pohled je podle Krchové 
ústředním cílem.

Během podvečera vystoupí středoa-
sijská skupina Jagalmay a připravena 
je také fotografická výstava ruské novi-

nářky Světlany Mazepiny. Na programu 
je dále čtení z autobiografických deníků 
a netradiční diskuse o integraci cizinců 
do české společnosti. 

Účastníci podvečera se mohou těšit 
na cizokrajné občerstvení ze Surinamu, 
Turecka, Nizozemska a dalších zemí. 
Zhruba stodvacetiminutové pásmo za-
čne v KD Vltava ve čtvrtek 10. června 
v 19 hodin, vstupné je dobrovolné.

Projekt „Žijeme v jednom městě” 
pořádá Evropská kontaktní skupina  
ve spolupráci s Městem Kralupy nad Vl-
tavou s finanční podporou Evropského 
integračního fondu.

 Štěpán Kačena

u v době po 15 hod. je možné  
podat inzerát do vývěsky a zadat plakáty  

na výlep v pokladně KD
u na pokladnách přijímáme platby kartou

KaSS rozšiřuje  
služby pro veřejnost:

Cizinky, cizinci a my

11. Koncert KODK v rámci festivalu Seiferto-
vy Kralupy 
16. Caveman  – nejúspěšnější představení Di-
vadla U Hasičů
21. Josef Fousek – folkový večer
23. O kohoutkovi a slepičce – pohádka pro 
nejmenší diváky

PřiPRaVujeme na Září 2010:

Milí návštěvníci, přejeme vám příjemné prožití 
prázdnin a dovolené a těšíme se na Vás v nové 
sezóně. Kompletní nabídka kulturních pořadů 
do konce roku bude k dispozici v závěru červ-
na v obvyklých propagačních materiálech.

(v rámci festivalu „Za vodou“)
„Nikdy se holce neomlouvej, že ji balíš. Ona se Ti 
má omlouvat, že už s Tebou dávno nechrápe...“
Původní česká hořká komedie ze života mužů zá-
vislých na balení neboli „holkaholiků“. Pro Buran-
teatr napsal autor úspěšné knihy Jak sbalit ženu 
Tomáš Baránek. Vstupné: 50,- Kč

středa 23. v 19:30 

TANČíRNA 
Oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem 
provází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 60,- Kč / 100,- pár 

středa 23. v 16:30

Josef Čapek:  
POVíDáNí O PEJSKOVI A KOČIČCE 
Pohádku pro nejmenší diváky zahraje divadélko 
pro děti Hračka z Prahy.  Vstupné: 40,- Kč 
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Digitální kino VltaVa Kralupy – čerVen 2010
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, 
telefon do pokladny 315 726 101

1. 6. Út Den DětÍ V kině VltaVa

17:30
Planeta 51
Šp., VB, 91 min., ŠÚ, D, VSTuP VOLnÝ

Rodinný animovaný film o roztomilých mimozemšťa-
nech na Planetě 51 od tvůrců Shreka 1 a 2.

20:00
mamas a papas
ČR, 110 min., 12, 90,- Kč

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika man-
želských či partnerských dvojic, které v určitém zlo-
movém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, 
vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

2. 6. st Dny kraluP 2010

17:00
Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů  
uSa, 96 min., D, VSTuP VOLnÝ

Fenomén animovaných filmů
Doba ledová - tentokráte ve 3D.

20:00
mamas a papas
ČR, 110 min., 12, 90,- Kč

3. 6. Čt   

17:30
!!!ČR PREMIéRA!!!

Hurvínek na scéně
ČR, 60 min., 100,- Kč 

Příběh vypráví o tom, jak Hurvínek s Máničkou čekali 
netrpělivě na příchod Mikuláše. Jedno z nejatraktivněj-
ších představení Divadla Spejbla a Hurvínka ve 3D!!!!

20:00
Princ z Persie: Písky času 
uSa, 116 min., ŠÚ, T, 110,- Kč

4. 6. Pá

17:30
Hurvínek na scéně
ČR, 60 min., 100,- Kč

20:00
Princ z Persie: Písky času
uSa, 116 min., ŠÚ, T, 110,- Kč

5. 6. so

16:00 a 18:00
Hurvínek na scéně          
ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00
Princ z Persie: Písky času
uSa, 116 min., ŠÚ, T, 110,- Kč

6. 6. ne

15:30
Hurvínek na scéně             
ČR, 60 min., 100,- Kč 

17:30

kuky se vrací 

ČR, 100 min., 110,- Kč

20:00

Princ z Persie: Písky času

uSa, 116 min., ŠÚ, T, 110,- Kč

7. 6. Po

20:00

cesta   

uSa, 113 min., ŠÚ, 12, T, 70,- Kč

Cesta je dobrodružný a hororový příběh. Je to road 
movie, stejně jako příběh o lásce mezi otcem a sy-
nem. Podle románu Cormaca McCarthyho (Tahle ze-
mě není pro starý).

8. 6. Út

17:30

Hurvínek na scéně                        

ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00

cesta   

uSa, 113 min., ŠÚ, 12, T, 70,- Kč

9. 6. st

17:30

Hurvínek na scéně                  

ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00

Podivní        

uSa/Sae, 101 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

Film osloví především milovníky šťavnatých hororo-

vých lahůdek.

10. 6. Čt

20:00
Podivní        
uSa/Sae, 101 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

11. 6. Pá

17:30
Hurvínek na scéně                 
ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00
avatar  
uSa, 161 min., ŠÚ, D, 105,- Kč

12. 6. so

17:30
Hurvínek na scéně                          
ČR, 60 min., 100,- Kč 

q Quentin Tarantino’s Night: Part One q

19:00 ..........Hanební pancharti
147 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

21:55 ..........Grindhouse: auto zabiják
87 min., T, 70,- Kč

23:40 ..........Pulp Fiction: Historky z podsvětí
154 min., T, 60,- Kč

Zvýhodněné vstupné na všechny 3 filmy – 180,- Kč

13. 6. ne

15:00
Hurvínek na scéně                          
ČR, 60 min., 100,- Kč

16:30
avatar
uSa, 161 min., ŠÚ, D, 105,- Kč

20:00
street dance  
VB, 98 min., 12, D, 140,- Kč

14. 6. Po

20:00
kick-ass
uSa, 106 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

Svět potřebuje nové hrdiny. A proto přichází Kick-Ass 
se svými komplici! Film je nadupaný akcí, drsnými fó-
ry, ironií a černým humorem. Cynismus a provokace 
jsou na prvním místě.

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Digitální kino Vltava – program

15. 6. Út

17:30
Hurvínek na scéně                          

ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00
kick-ass
uSa, 106 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

16. 6. st

17:30
Hurvínek na scéně                             

ČR, 60 min., 100,- Kč 

20:00
kick-ass
uSa, 106 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

17. 6. Čt 

17:30
!!!ČR PREMIéRA!!!

toy story 3: Příběh hraček                               

uSa, 86 min., D, 165,- Kč

Tvůrci milované série příběhů o hračkách „Toy Story“ 

se vrací do kouzelného světa nám dobře známých 

hraček.

20:00 Projekt 100
Hluboký spánek Fk Vltava                          

uSa, 114 min., 12, T, 70/55,- Kč pro členy FK Vltava

Film je vnímán jako klasická detektivka, jako své době 

dominující žánr film noir, ale i jako romantická kome-

die. V hlavní roli Humphrey Bogart.

18. 6. Pá 

17:30
toy story 3: Příběh hraček                                
uSa, 86 min., D, 165,- Kč

20:00
ženy v pokušení 
ČR, 118 min., 80,- Kč

19. 6. so

15:30
toy story 3: Příběh hraček                           

uSa, 86 min., D, 165,- Kč

18:00
Hurvínek na scéně 

ČR, 60 min., 100,- Kč

20:00
ženy v pokušení 
ČR, 118 min., 80,- Kč

20. 6. ne

15:00
kuky se vrací
ČR, 100 min., 110,- Kč

17:30
toy story 3: Příběh hraček                  
uSa, 86 min., D, 165,- Kč

20:00
ženy v pokušení 
ČR, 118 min., 80,- Kč

21. 6. Po

20:00
sex ve městě 2
uSa, 140 min., 12, T, 80,- Kč

22. 6. Úterý trasH metal

19:00

VELKÁ 4
METAllICA, SlAyER, MEGADETh, ANThRAX

PřÍmý satelitnÍ Přenos z metaloVéHo 
FestiValu z bulHarské soFie

250,- Kč v předprodeji

300,- Kč v den koncertu 

4 hodiny a 15 minut metalového  

svátku v přímém přenosu!!!

PoPrvé v kraLuPecH!!!

23. 6. st

19:30

Dámská JÍzDa
sex ve městě 2
uSa, 140 min., 12, T, 80,- Kč

24. 6. Čt 

20:00
Český mír Fk Vltava                          

ČR, 108 min., 12, 70/60,- Kč pro členy FK Vltava

Dokumentární komedie o americkém radaru  

v Čechách.

25. 6. Pá

17:30
toy story 3: Příběh hraček                                 

uSa, 86 min., D, 165,- Kč

20:00
užívej si, co to jde
uSa/Francie, 92 min., 12, T, 80,- Kč

Woody Allen přichází s komedií plnou svérázných ná-
zorů na mezilidské vztahy a znovu potvrzuje, že ve 
vztazích nefunguje nic a zároveň cokoli.

26. 6. so

17:30
toy story 3: Příběh hraček                                
uSa, 86 min., D, 165,- Kč

20:00
užívej si, co to jde
uSa/Francie, 92 min., 12, T, 80,- Kč

27. 6. ne

17:30
toy story 3: Příběh hraček                                 
uSa, 86 min., D, 165,- Kč

20:00
street dance                                       
VB, 98 min., 12, T, 140,- Kč

28. 6. Po

20:00
Precious Fk Vltava                          
uSa, 109 min., ŠÚ, 15, T, 80/65,- Kč pro členy FK Vltava

Silný, až neuvěřitelně depresivní příběh ze země 
svobody, s úchvatnými hereckými výkony, podpo-
řen hvězdami hudebního světa Lenny Kravitzem  
a Mariah Carey.

29. – 30. 6. Út - st

KINO NEhRAJE

1. 7. – 14. 7. Čt - st

KINO NEhRAJE

15. – 31. 7. Čt - st 

!!!ČR PREMIéRA!!!
shrek: zvonec a konec          

15. Čt 

Pan nikdo                                 Fk Vltava                          

16. – 18. Pá - ne 

20:00
Predátoři

20. – 21. Út - st

zelená zóna

22. – 28. Čt - st 

twilight sága: zatmění

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

Tyto projekce podpořil Státní fond čR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie

3D
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Digitální kino Vltava, RC Neználek

červen 2010

akTuáLní PravideLný ProGram:

PONDĚlí: 8:45 – 11.00.......Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz) 

 Volná herna je k 31. květnu ukončena.

ÚTERý: 09:00 .................Kutálení bez výtvarky pro "chodící batoláky" s Martinou N.
 10:30 Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“  
  s Míšou P. a Klárou R.
 20:00 .................Babinec (program určený pouze pro ženy,
  muži a děti mají vstup zakázán!!)

STřEDA: 09:00 .................Kutáleníčko pro batolátka
  (hry pro děti, které již živě lezou a potřebují prostor)
 10:30 ..................Kutáleníčko pro batolátka 
  (hry pro děti, které již živě lezou a potřebují prostor)
 15:00 ..................Volná herna s Evou Štropovou (bude ukončena 23. června)

ČTVRTEK: 09:00 .................Dopoledne pro maminky s miminky
 10:30 ..................Dopoledne pro maminky s miminky
 15:45 – 18:00 ....Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)

PáTEK: Vyhrazeno pro jednorázové akce

mimořádné ProGramy:

1. června (úterý) od 20:00 hod. Následný seminář respektovat a být respektován pro 
absolventy základního stejnojmenného kurzu. S Lucií Dobešovou

4. června (pátek) od 9:30 hod. Jak naučit děti usínat a dobře spát. Nový, Neználku na 
míru vytvořený seminář pro rodiče malých nespavců s Hankou Škubalovou

8. června (úterý) od 20:00 hod. Magicko-astrologický babinec s Evou Slámovou 

25. června (pátek) od 9:30 hod. Homeopatie (nejen) pro rodiče s J. Balušíkovou 
(www.modryhad.cz) 

29. června (úterý) od 20:00 hod. Cesta ženy k sobě s Hankou Škubalovou

Od 28. června po celou dobu letních prázdnin poběží dopolední provoz v RC Neználek 
v prázdninovém režimu:

Pondělí: 9:00 a 10:30 hod. Dopoledne pro maminky s miminky

Úterý: 9:00 a 10:30 hod. Kutáleníčko pro batolátka 

Středa: 9:30 Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“

m. nováková - koordinátorka centra, GSm: 739 083 050 
tel.: 315 727 827 kancelář kaSS rc neználek.

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

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

Quentin Tarantino’s Night: Part One: 
12. 6. 2010, 19:00

„Šílenec z videopůjčovny“, taková je přezdívka jednoho z nejosobitějších filmo-
vých tvůrců dnešního Hollywoodu, Quentina Tarantina. Jeho filmy a scénáře 
budí nejen pohoršení a odsouzení, ale i ovace a nadšení. Držitel Oscara za 
scénář k filmu Pulp Fiction – historky z podsvětí, ceny Akademie filmové vědy 
a umění a ceny za nejlepší filmovou režii v Cannes se Vám představí v kině 
Vltava ve třech žánrově rozdílných snímcích: Hanební pancharti, Grindhouse: 
Auto zabiják a to nejlepší na konec, Pulp fiction – historky z podsvětí. Ten, kdo 
zvládne 430 minutový maratón, bude zařazen do slosování o volné vstupenky 
do kina. Takže masírujte svá pozadí už teď!  Vaše kino Vltava    

Co je největší odvaha? Zapít prášky na spaní šaraticí
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Téma měsíce

jaký byl váš svatební den v červnu 1951? 
Chtěli jsme, jako věřící, mít svatbu v kostele. 
Ale v té době neměly církevní obřady právo-
platnost. Museli jsme tedy jít nejprve na úřad, 
na civilní obřad. Pro nás byl úřad formalita, 
protože skutečná svatba byla až v kostele.

Městský úřad sídlil v té době na Palacké-
ho náměstí. Neměli jsme auto, takže nás na 
obřad odvezl taxík. Místnost určená k obřa-
dům nebyla nijak krásná, nebyla slavnostně 
vyzdobena. Toto však kompenzoval oddáva-
jící. Jeho jméno si nepamatujeme, ale na jeho 
zubní protézu nezapomeneme. Celou dobu 
jsme zadržovali smích, protože panu oddáva-
jícímu při řečnění vypadávala zubní protéza. 
Když jsme se potom otočili a odcházeli mezi 
svatebčany ven, tak už jsme se smáli.

co považujete za nejkrásnější z vašeho 
svatebního dne?

Nejhezčí byla následující den cesta vlakem, 
kdy jsme ruku v ruce jeli poprvé jako man-
želé vstříc krásné budoucnosti. Manžel byl 
v té době ještě voják, měl povolení ženit se 
v civilu, ale musel hned druhý den po svat-
bě zpátky do kasáren. Svatba byla v sobotu, 
v neděli ráno jsme jeli do Příbrami. Manžel 
se vracel na vojnu, já do zaměstnání. Byla 
to nejkrásnější cesta vlakem ….

Liší se svatební den tehdy a dnes?
Víceméně ne, tradice přetrvávají. Den 
před svatbou jsme nebyli spolu, ženich 
přijel až v den D s kyticí. Hostiny se po-
řádaly většinou doma. K obědu bývala 
hovězí polévka s knedlíčky a svíčková 
omáčka s knedlíkem.  Tedy stejně jako 
dnes. Nechyběl ani svatební dort a domá-
cí koláčky, které se poté rozdávaly pozva-
ným svatebčanům. 

jak se formovala svatební móda?
Móda v oblékání se postupně vyvíjela, moje 
maminka se vdávala v roce 1930, a to by-
ly v módě ještě dlouhé závoje, které nesly 
družičky. U ženichů přetrvává klasika. Mo-
derní byl vyztužený límeček u košile a pod 
krkem motýlek. 

Když jsem se vdávala já, to bylo v roce 
1951, byly v módě kostýmky a kloboučky se 
závojíčkem. Sukně byly většinou plizované, 
délka zhruba do poloviny lýtek. Na barvě 
kostýmku nezáleželo.

Po dalších 21 letech se vdávala má dcera. 
Šaty už byly více zdobené, bílé, dlouhé až 
na zem, zakrývaly dekolt. 

Dnešní šaty pro nevěstu už jsou odvážnější, 
nevěsty odhalují dekolty i ramena. Je dovole-
no cokoli, dokonce i obřad můžete mít kdekoli 
a kdykoli. Toto bylo dříve nereálné.

děKUJI Za ROZhOvOR, R. SaláKOvá

Téma měsíce – SVATBA
Nejoblíbenější, nejžádanější, nejfrekventovanější, nejhezčí, nejvhodnější, zkrátka nej… měsíce v roce,  

kdy se snoubenci rozhodnou jít k oltáři, spadají do období od června do září.
Na této stránce vám přinášíme vzpomínkový rozhovor a zároveň informace, kolik zaplatíte za obřad v nejvyhledávanějších 

obřadních síních v okolí našeho města. tento měsíc začínáme, na další informace se můžete těšit v červenci!

ROZhOvOR  s... manželI helenOU a JOSeFem FIšeROvýmI, kteří vstoupili do manželství 2. 6. 1951

rok 1972

rok 1930

rok 1951

rok 1951
Svatební průvod přechází z Městského úřadu do kostela

VElTRUSy
Kde můžete mít svatební obřad?

u v obřadní síni na MěÚ Veltrusy 
u na zámku v Rudolfově sále, cena za proná-
jem činí 4.500,- Kč
u v zámeckém parku za cenu 5.500,- Kč 
u na zámku v pavilonu M. Terezie a pavilo-
nu Přátel zahrad a venkova, pronájem činí 
6.500,- Kč.

Platby za pronájem se provádí na MěÚ Vel-
trusy. 

Svatby na zámku jsou možné v měsících du-
ben, květen, červen, srpen a září, termíny jsou 
stanoveny na každý kalendářní rok a vyvě-
šeny na www.zamek-veltrusy.cz/svatby-pro-
najmy/
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na červnový zájezd se nezapomeňte 
přihlásit.
Přihlášky přijímáme už v úterý 1. června 
od 13 hodin v salónku ve 2. patře DPS  

na sídlišti Cukrovar. Pokud nestihnete při-
hlásit se v určeném termínu, informujte se 
na čísle telefonu 315 727 342. Zájezd usku-
tečníme ve středu 16. června díky finanční 
podpoře Městského úřadu. Autobus odjede 
v 7 hod. od KD Vltava a zastaví na všech 
našich známých nástupních místech. Před-
pokládaný návrat okolo 18. hod. 

Cena zájezdu je stanovena na 180,- Kč 
pro členy, 230,- Kč pro ostatní. V těchto 
dnech probíhá upřesnění trasy zájezdu. 
Mimo návštěvy expozice porcelánu z ce-
lého světa v Klášterci nad Ohří a státního 
zámku Jezeří, zpřístupněném v roce 1996, 
chystáme pro účastníky zájezdu opět pře-
kvapení. 

Jan KOláTOR

Sdružení rodáků a příznivců městaBlahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V ČERVNu 2010
 významných životních jubileí.

�6 let Šmídlová Jiřina
�1 let Fojtík Josef
�� let Šimková Zuzana
 Němcová Hana
 kušina Václav
 Merhautová Jarmila

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Děkuji všem sestřičkám z LDN Kralupy, 2. patro, 
za vzornou a obětavou péči o mou maminku paní 
Marii Pavlíčkovou.
Kdo to nezkusil, nedovede si představit, jak těž-
kou a náročnou službu vykonávají.

Jiřina Framberková, Dolany

Dne 12. 5. navštívil pan starosta s delegací města 
pana Ladislava Hrdinu u příležitosti jeho devade-
sátin. Velice ho to potěšilo a rád by touto cestou 
panu starostovi za přání a obdarování poděkoval. 
 hrdina

Děkuji MěÚ v Kralupech nad Vltavou, jmenovitě 
paní Daňhelové a Holekové, za milé přání a dá-
rek k mým 80. narozeninám. Měla jsem radost 
a moc děkuji.  Jiřina Marešová

Dne 28. dubna 2010 odešel navždy můj milovaný 
manžel Ing. Miroslav Nevosad, generální ředitel 
Kaučuku a.s., čestný občan obce Nelahozeves. 
Děkuji všem za projevenou soustrast a účast 
v zármutku. 
V mém srdci zůstává vzpomínka na člověka, 
který chtěl pro lidi jen a jen vše dobré, porozu-
mění, poctivost a víru ve vše povznášející. Mi-
mo jiné se zasadil o nové odlití a usazení kra-
lupských zvonů. Proto mi zde dovolte odcitovat 
jeho oblíbeného Jaroslava Seiferta: „Zazvoňte 
mi ještě jednou, kralupské zvony! A zněte dlou-
ho.... Sednu si na lávku, budu poslouchat a pří-
sahám, že ani nemuknu. Ať ještě jednou dopo-
slouchám se dosyta vašeho kovového hlasu“.  
J. Seifert se znovuoživení zvonů již nedožil. Buď 
čest a památka tomu, kdo se tolik zasloužil o roz-
voj města a splnil básníkovo vznešené přání.  
Poslední spočinutí a věčný klid nalezne můj man-
žel, stejně jako Jaroslav Seifert, na kralupském 
hřbitově.

hana Nevosadová

Poděkování

Název Botič je doložen již od 12. stol. a nejčastěji 
je vysvětlován souvislostí s botěním či botněním, 
tj. nabýváním objemu, rozvodňováním, ale 
podle jedné z hypotéz se na potok přenesl název 
jednoho z mlýnů pod Vyšehradem, odkud se 
postupně přenášel proti proudu až k hornímu 
toku. V historii byl však nazýván i mnoha dalšími 
jmény: Cebron, Potanka, Podanka nebo Zasav. Již 
od středověku (kdy se Vršovice nazývaly Údolí 
Viničné) až do 19. stol. to byl Vinný potok.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hod. 
na Masarykovo nádraží. Odtud pojedeme metrem 
do stanice Strašnická a dále autobusem č. 224  
do stanice Záběhlická škola, odkud se vydáme 
pěšky údolím Botiče do Hostivaře.

Akci připravila: Helena Zákoucká

��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2010
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na procházku

úDOLÍm BOtiČe Ze ZÁBěHLiC DO HOStiVAře
Kdy? V sobotu 12. června 2010

Leteckým pohledem na státní zámek Jezeří 
u Horního Jiřetína Vás zveme na náš červnový 
zájezd. Účastí na tomto zájezdu poznáte přírodu 
a památky na severozápadě republiky a potěšíte 
se námi připravovaným překvapením. 

ve středu 19. května jsme uskutečnili první zájezd letošní sezóny. Stručný referát 
o něm si přečtěte v příštím čísle zpravodaje.

SEZNÁMENÍ
Romantik, v. 178 cm, po šedesátce, mladš. 
vzhledu, rozv., nekuř., alkohol nemusím. 
Věnuji se výr. figurek a kuriozit. Píši  
liter. příběhy. Rád cestuji, autem i vlakem. 
Záliby: procházky i výlety do přírody,  
i jinam. Mám vl. byt, jsem aktiv. řidič. 
Prosím, aby se ozvala nezadaná vdova  
nebo rozvedená žena od 50 do 62 let 
z města i venkova. Kralupsko, Mělnicko, 
Slánsko, okr. PZ a PV. Dáš mi šanci? 

Tel: 739 724 415

Před 85 lety se 22. 6. narodila naše ma-
minka, babička a prababička paní Hana 
němcová, rozená Stejskalová. Její vel-
ká početná rodina jí přeje hodně zdraví 
a rodinné pohody.

bLaHoPřání

HOSTIVAř
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Studený máj v stodole ráj

Vážení přátelé, stará pranostika praví 
„studený máj v stodole ráj“. On není 

jen studený, ale hlavně propršený a čeho 
je moc, toho je příliš. A tak nám nezbývá, 
nežli si schůzky zpříjemnit sami. 

Aby nám bylo veseleji u srdce, přišel nám 
zazpívat s kytarou pan Jelínek o krásné Šu-
mavě. Zavítaly k nám také studentky z Dvo-
řákova gymnázia s pěveckým pořadem 
a dobrou náladou. Připomněli jsme si také 
14. květinový Den proti rakovině. Vybrali 
jsme mezi našimi členy 940,- Kč a předali 
paní Holekové do připraveného vaku. 

Červnový výlet nás zavede do České Ska-
lice, Ratibořic, Červeného Kostelce, kde na-
vštívíme místní stacionář. Dále budeme 

pokračovat do Slavoňovic a těšíme se na 
známé Babiččino údolí, kde na nás dých-
ne vzpomínka na Boženu Němcovou a její 
„Babičku“.

V KD Vltava jsme si prohlédli krásnou 
výstavu ručních prací dětí z DDM, připra-
venou právě k 10. výročí založení jeho vzni-
ku. Jsme rádi, že máme tak šikovné děti, 
které nás seniory jednou nahradí. Je třeba 
poděkovat jejich paním učitelkám za to, že 
je tak dobře vedou.

Začátkem června se také zúčastníme 
oslav ke dnům Kralup a koncem tohoto 
měsíce navštívíme vernisáž výstavy obrazů 
Josefa Holuba v Městském muzeu. Doufáme, 
že se umoudří i počasí a všechny naše akce 
nám vyjdou k plné spokojenosti.

ČlenOvé mKd

Městský klub důchodců

4. 6. MUDr. Tomaier ....................... Nerudova 686 ........................ 315 725 603
11. 6. MUDr. Votavová ..................... Nerudova 686 ........................ 315 724 720
18. 6. MUDr. Hájková ....................... Veltrusy  ...................................315 781 156
25. 6. MUDr. Hettychová ................. Vrchlického ul. .........................315 726 160

DOSAžITElNOST PRAKTICKýCh léKAřů  
(pro dospělé) V PáTEK ODPOlEDNE

22. �. .............. ŠIMÁNEk Pavel,  86 let

2�. �.  .............. PROVAZNík Václav,  81 let

2�. �.  ............. NEVOSAD Miroslav Ing.,  73 let

10. �.  .............. kROUPOVÁ Jarmila,  84 let

1�. �.  .............. STOPkA Milan,  64 let

1�. �.  .............. SPÁLENSkÝ František,  80 let

1�. �.  .......... ŠUDOVÁ Vlasta,  96 let

20. �.  .............. BíSkOVÁ Jiřina,  85 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

SChODOlEZ
Terénní pečovatelská služba v Kralu-

pech nad Vltavou má k dispozici vel-
kého pomocníka – „schodolez“ pro imo-
bilní klienty. Je to dar od rodiny paní Vlasty 
Havlíčkové z Kralup - Lobečku. 

Schodolez bude využíván pečovatel-
skou službou pro občany Kralup nad Vl-
tavou, kteří bydlí v domech bez výtahu 
a nemají možnost se dostat mimo svůj 
byt, například na odborné vyšetření k lé-
kaři, na úřady, za kulturou nebo jen do 
přírody. 

Po dohodě přijede pečovatelská služba 
ke klientovi a díky schodolezu mu pomůže 
s přepravou. 

Bližší informace o využívání schodolezu 
podá pečovatelská služba, V Luhu 1181, tel: 
315 704 264.

Beritová 
Miroslava, 
vedoucí OS 
sociální služby 
města 

Odpověď ze strany 12.

kráSy naší vLaSTi

Záběr je z Kralup. Přesně řečeno z jeho páté městské části 
Zeměchy. Tak hezká krajina je přímo na okraji našeho města. 

Vodní plochou je rybník a za ním je vidět okraj obce. V pozadí je 
vrch Špičák. Byl kdysi zcela holý, jako náš Hostibejk, ale zeměští 
ho na začátku minulého století zalesnili. J. S. 

„Odešel jsi od všeho, co měl jsi 
rád, nám nezbývá, než kytičku 
na hrob Ti dát.“ Dne 22. 6. 2009 
nás navždy opustil pan MILAN 

KASALA. Věnujte mu, prosím, tichou 
vzpomínku. Manželka a děti s rodinami.

Dne 14. června tohoto roku uplyne 
dvacet let od úmrtí pana JoSEfA 
HoRáKA, posledního mlynáře na mlýně 
v Minicích. S láskou a úctou vzpomíná 
rodina.

Ve vzpomínkách je stále 
s námi náš tatínek a dědeček, 
pan MIRoSLAV HáVA 
z Lobečku. Letos 28. 5. by se 

dožil 70 let. kdo jste ho znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Manželka Blanka 
a děti Blanka, Míra a Pavel s rodinami.

VZPOMÍNKY

INZERCE
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Webové stránky
kralupské odS

www.odskralupy.cz
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Naše naděje

Potká kanibal kanibala, který nese v podpaždí urnu a říká: „Kde jsi sehnal ten instant?“

I v našem městě žije spousta náctiletých, kteří se již mohou pochlubit úspěchem,  
kterého mnozí dospěláci za svůj život nedosáhli.

Otevíráme novou rubriku Úspěšní mladí, ve které Vám chceme představit naši mládež  
ve „světlech reflektorů“. Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by rozhodně neměl v tomto „seriálu“ chybět,  

kontaktujte nás, prosím. tel: 777 798 211, mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
Dnes Vám představíme nadějného a úspěšného lyžaře, jistě budoucího olympionika.

Přinášíme Vám rozhovor s …. Martinem Štěpánem

Proč ses rozhodl pro lyžování? čím Tě tento 
sport naplňuje?
Lyžuji již od dětství, lyžování mě vždycky 
bavilo. Na lyžování mám rád rychlost a ri-
zika s ní spojená.

Podíval ses již i na zahraniční soutěže, jaké 
sis přivezl zážitky a zkušenosti?
Letos jsem byl mj. na žákovském mistrov-
ství světa v Itálii a na velmi prestižních 
žákovských závodech ve Val d’Isere (Fran-
cie) a ve Whistleru (Kanada), kde jsem zá-
vodil na stejných tratích, na nichž se letos 
jela olympiáda. Mezinárodní závody jsou 
pořádány profesionálně a na vysoké úrov-
ni, je tam silná konkurence a je nesmír-
ně těžké se prosadit. Závody se konají na 
obtížných sjezdovkách, tratě se staví plné 
záludností. 

věnuješ se ve svém volném čase i jinému 
koníčku?
Vzhledem k tomu, že studuji na osmile-
tém gymnáziu v Praze, příliš volného času 
mi nezbývá. Mezi mé koníčky patří další 
sporty (kolo, in-line brusle, florbal), samo-
zřejmě hry na počítačích a sledování fil-
mů. Poslední dva koníčky lze provozovat 
i na dlouhých cestách a častých pobytech 
mimo domov.

Úspěšní mladí 

MARtIN ŠtěPáN
14 let, student kvarty Osmiletého gymnázia 

Buďánka v Praze (jde o gymnázium založené 
Mensou pro děti s IQ vyšším než 130)

skládá z tréninků v tělocvičně, ježdění na 
kole a na bruslích, skákání na trampolí-
nách aj. Jinak každý měsíc strávím 4 - 6 
dnů na lyžích na ledovcích v Rakousku, 
Itálii nebo Švýcarsku. V září bych měl 
jet poprvé trénovat do lyžařské haly do 
Německa.

kde a jak nejraději relaxuješ?
Jelikož většinu roku trávím mimo domov, 
mimo sezónu rád zůstávám doma.

jaké máš plány do budoucna? 
Co se školy týká, rád bych se protloukl 
studiem tak, abych byl schopen za 4 roky 
složit maturitu a mohl jít studovat na vy-
sokou školu.
Ohledně lyžování se mi podařilo stát se 
členem Sportovního centra mládeže (obdo-
ba bývalého Střediska vrcholového sportu), 
čímž mám možnost se zúčastňovat s ostat-
ními juniorskými reprezentanty ČR kondič-
ních a lyžařských tréninků. Čeká mě totiž 
obtížná sezóna, přecházím mezi juniory 
a budu tak závodit s mnohem staršími ju-
niory i s dospělými.

děKUJI Za ROZhOvOR 

a přeJI plnO dalších neJen lYžařSKých ÚSpěchů! 

R. SaláKOvá

co dělá lyžař v létě, respektive v době, kdy 
na našich horách není sníh?
Přibližně 2 - 3 týdny po skončení sezó-
ny začíná letní fyzická příprava, která se 

Vneděli 23. května pořádalo KaSS Vltava další ročník 
pěvecké soutěže, tentokrát v novém pojetí, Kralup-

ský talent 2010.
Pořadatelsky velice dobře zvládnutého soutěžního 

klání se zúčastnilo 20 nadějných zpěvaček a zpěváků 
ve věku od 6 do 13 let.

Sedmičlenná porota určila vítěze z každé věkové ka-
tegorie a diváci, zejména rodinní příslušníci, kteří přišli 
podpořit své ratolesti, zvolili absolutního vítěze. 

Držitelkou Ceny diváka se stala Veronika Langrová (13 
let), studentka Dvořákova Gymnázia, která bez jediné 
chyby zazpívala píseň od Lucie Bílé. Roste jí zde tedy vel-
ká konkurentka! Cenu diváka předal překvapené vítězce 
známý český herec, zpěvák a tanečník, Roman Vojtek.

všem ZpěváČKům gRaTUlUJeme!

RadKa SaláKOvá, RedaKTORKa KZ

kRALUPSkÝ TALENT 2010  

Roman Vojtek s dětmi
Cenu diváka získala
Veronika Langrová
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Dům dětí a mládeže

Letní tábory
Nabízíme poslední volná místa 
na letní tábory v Mokrosukách. 
Tábory jsou určeny pro děti od 
7 let. Děti budou během celého 
týdne plnit úkoly v rámci celotá-
borových her. Pojedou na výlet, 
posedí u táboráku, nebude chy-
bět karneval, diskotéka, sportov-
ní hry a koupání. 
Termíny: 31. 7. – 7. 8., 7. 8. - 14. 8., 
14. 8. - 21. 8. Cena: 3.300,- Kč.

Poděkování
Rádi bychom poděkovali firmě 
K-PROTOS za sponzorský dar 

a pomoc při zajišťování nafu-
kování balónků. Také děkujeme 
Dobrovolným hasičům Minice, 
Kralupskému hasičskému sboru, 
Klubu vodních sportů Kralupy 
nad Vltavou a všem dobrovol-
níkům za spolupráci při organi-
zování zábavy pro děti v rámci 
oslav výročí DDM.

Druhé, velké poděkování pa-
tří panu Karlu Voříškovi, který 
v neděli  16. 5. uváděl slavnost-
ní odpoledne k 10. výročí DDM  
bez nároku na honorář. Děku-
jeme mu za jeho profesionální 
výkon a milé vystupování.

DOPlňOVAČKA:
1. ......................................................Vodní dopravní prostředek – zdrobněle
2.......................................................Pokrývka hlavy
3.......................................................„černý“  řemeslník
4. ......................................................Vaječný pokrm
5.......................................................Domácí zvíře – zdrobněle
6.......................................................Podzimní ovoce
7. ......................................................Lakomý člověk
Tajenku z doplňovačky společně se jménem a věkem můžete zasílat nejpozději 
do 20. 6. na e-mail: ddmkralupy@seznam.cz.
Vylosovaný vítěz bude odměněn. 

dům děTí a mládeže

Oslavy 10. výročí DDM obrazem
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Školy

www.mestokralupy.cz

ZáKladní UmělecKá šKOla

mš šípKOvá RůženKa

Strávili jsme s dětmi příjemných 13 dní na školce  
v přírodě v daňkovicích. chtěli bychom tímto poděkovat  
za sponzorský dar panu aleši zázvorkovi, který uhradil 

dopravu autobusem na místo a zpět.

Školka v přírodě

FOTO: UČITelSKý SBOR mš U šípKOvé RůženKY
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koncem ledna naše škola dostala nabídku 
spolupracovat na knížce „Města a obce 

očima dětí“. Jedná se o první vydání kníž-
ky, která bude plná dětských obrázků. Děti 
z jednotlivých základních škol z celé České 
republiky budou pomocí svých děl předsta-
vovat ostatním město, ve kterém žijí. 

S nadšením jsme se tedy pustili do práce. 
Jelikož nám letošní, opravdu mrazivá zima 
znemožnila kreslení v terénu, museli jsme si 
poradit jinak. Cestou ze školy jsme si fotili 
zajímavá místa města, doma jsme se pořád-
ně podívali po nějakých fotkách. Nakonec 

jsme pár fotografií vybrali, u některých jsme 
použili zvětšený detail. Aby se obrázky co 
nejvíce povedly a děti práce bavila, tak si 
každý mohl sám zvolit výtvarnou techniku, 
od kresby až po malbu, která mu nejvíce 
vyhovuje. V průběhu práce si všichni ne-
jenom procvičovali výtvarné techniky, ale 
také prohlubovali znalosti z historie i sou-
časnosti Kralup nad Vltavou. 

Nejpovedenější obrázky byly zaslány do 
nakladatelství a všichni se moc těšíme na 
knížku, ve které spatříme své obrázky.

KaTeřIna mlSOvá

Zš KOmenSKéhO

Města očima dětí

V letošním školním roce se ZŠ Komenské-
ho připojila jako jediná škola ve Stře-

dočeském kraji k projektu Malé policejní 
akademie (MPA), který připravuje pro žáky 
základních škol Národní protidrogová cen-
trála (NPC). Nápad na tento projekt vzešel 
už na počátku roku 1990. Otevřené hranice 
totiž umožnily nejen cestovat, ale otevřely 
cestu i dosud nepřístupným omamným lát-
kám na drogovou scénu České republiky. 
Zneužívání a závislost na drogách na sebe 
nabaluje další sociálně nežádoucí jevy. Nej-
více ohroženou skupinou jsou děti, žáci zá-
kladních škol. Projekt proto zahrnuje syste-
matickou a dlouhodobou prevenci právě na 
základních školách. NPC nejprve spolupra-
covala se třemi pražskými školami a později 
nabídla spolupráci i ostatním školám. 

Jedním z organizátorů projektu MPA je 
kpt. Bc. MilOš VaněčeK, kterému jsem 
za naši školu položila několik otázek.
jak jste se dostal ke spolupráci se zš 
komenského?

Národní protidrogová centrála hledala 

nové partnery pro spolupráci na projektu-
Malé policejní akademie. Jedním z partnerů 
může být i městská policie. Velitelka kralup-
ské městské policie Mgr. Eva Kostlivá tento 
preventivní projekt znala ještě z dob svého 
působení na NPC a tak při jednom setkání 
přišla s návrhem realizovat MPA na ZŠ Ko-
menského. Po rozhovoru s paní ředitelkou 
Mgr. Jiřinou Hereinovou došlo k dohodě, že 
škola se do projektu zapojí.
co projekt přináší žákům?

Krátce řečeno jde o komplexní program 
prevence rizikového chování na základních 
školách. Má za cíl pomoci žákům druhého 
stupně ZŠ k osvojování si prosociálního 
chování a odmítání porušování zákonů. Žá-
ci se nenásilnou formou v hodinách občan-
ské a rodinné výchovy postupně seznamují 
s problematikou rizikového chování. Kromě 
alkoholu a již zmiňovaných drog se jedná 
o témata šikany, kyberšikany, agresivity, 
gamblingu, záškoláctví, anorexie, bulimie, 
ale také úskalí počítačových her a trávení 
volného času. Naším cílem je udržet kontakt 

policie s dětmi a systematicky a důsledně 
se jim věnovat. Program zároveň navazuje 
na Strategii prevence MŠMT a je zpracován 
na základě školních vzdělávacích programů 
ZŠ, požadavků učitelů a dalších odborníků, 
které jsme do projektu zapojili.
jak byste hodnotil práci žáků v zš 
komenského?

Na ZŠ Komenského byly do projektu za-
řazeny všechny šesté třídy. Žáci byli při 
hodinách aktivní, nadšeně plnili zadané 
úkoly v pracovních listech a nebáli se vstou-
pit do diskuze s vlastním názorem. Projekt 
byl zajímavě řešen i z hlediska časové do-
tace. Škola vždy vyhradila jeden den, bě-
hem kterého byly odučeny jednotlivé okru-
hy MPA najednou. I tuto zátěž zvládli žáci 
na jedničku.
bude se v projektu pokračovat i následující 
rok?

Ano, v následujícím roce bude projekt 
opět pokračovat se žáky 7. tříd.

peTRa šKOlníKOvá, šKOlní meTOdIČKa pRevence

Zš pRaKTIcKá

ZDRAVĚ žíT = ŠŤASTNĚ žíT

Dne 11. 5. proběhlo okresní kolo Sportovních 
her mládeže. Velkou radost nám udělali naši 

dva žáci, Věra Horváthová a Jaroslav Hada, kteří 
postoupili do krajského kola, kde budou reprezen-
tovat nejenom naší školu.

Od 24. 5. - 28. 5. v rámci ozdravného pobytu jeli 
někteří naši žáci do Borovničky v Podkrkonoší, a to 
díky projektu „Zdravě žít = šťastně žít“. Tento pro-
jekt je finančně podporován Krajským úřadem Stře-

dočeského kraje, MěÚ Kralupy nad Vltavou a Farní 
charitou. Projekt je zaměřen na prevenci sociálně 
patologických jevů mládeže. Těžištěm aktivit je 
pobyt v přírodě, seznámení žáků přímo v terénu 
s ochranou lesa a zvěře, pod vedením zkušených 
pracovníků lesní správy. Na závěr pobytu byl při-
praven výlet do ZOO – Safari Dvůr Králové.

Žáci I. stupně se s nadšením zapojili do celostátní 
soutěže „Namaluj Twister zmrzlinový svět“, která 
probíhá v měsících duben až červen.

Mgr. Běla lauermannová

Projekt Malá policejní akademie

Tereza Kloboučková, 9.B
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čTyřicáTiny zš revoLuční

Vsobotu 15. 5. 2010, u příležitosti 40. vý-
ročí existence naší školy, proběhl v dopo-

ledních hodinách Den otevřených dveří.

Prohlédnout si svou školu přišly desítky bý-
valých žáků a jejich rodinných příslušníků.

Škola se může pochlubit jak vylepšeným 
vnějším vzhledem, tak i novým vybave-
ním ve třídách. V odpoledních hodinách 
pokračoval program vystoupením žáků. Ná-
sledovalo setkání bývalých a současných 
zaměstnanců školy. Všichni si rádi zavzpo-
mínali a prošli místa, kde prožili část své-
ho života.

Poděkování patří všem, kteří se na orga-
nizaci podíleli.

Ing. STanISlava BednářOvá, ředITelKa šKOlY

PLánujeme na červen

Tradiční akcí na naší škole se staly Malé 
maturity. Letos bude od 31. 5. do 7. 6. 

2010 prezentovat svoje vědomosti 19 žáků 
v matematice, českém jazyce a volitelném 
předmětu.

Další pravidelnou akcí bude 9. 6. 2010 
od 14 hod. „Fit rodina“ na téma Zdravý 
životní styl. Srdečně zveme žáky a jejich 
rodinné příslušníky.

Projekt „Rozumíme penězům“, který pro-
líná výukou celého školního roku, vyvrcholí 
celodenními akcemi pro žáky 9. tříd dne 10. 
6. a 22. 6. 2010. Doufáme, že získané znalosti 
pomohou našim žákům v budoucím životě.

Slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd pro-
běhne 29. 6. 2010 v KaSS Vltava od 9:30 
hodin.

mgR. dRahOmíRa peTříČKOvá, 

ZáSTUpKYně ředITelKY šKOlY

Zš RevOlUČní

eu ProjekT ovoce do škoL   

Již 2. měsíc probíhá na naší škole projekt 
Ovoce do škol, který je podporován EU. 

Cílem projektu je formování žákovy osob-
nosti v oblasti výživy a zdravého životního 
stylu. Žáci si v rámci projektu mohou kaž-
dý týden bezplatně pochutnávat na ovoci, 
zelenině či ovocných šťávách, které jsou 
základem jejich zdraví. 

recykLoHraní
„Rádi bychom poděkovali za aktivní účast 
Vaší školy ve školním recyklačním progra-
mu Recyklohraní. Vaše škola se od zahájení 
projektu, v září 2008, díky vysoké aktivitě 
umístila mezi 50 nejaktivnějšími školami 
z celé ČR a patří jí naše díky! Velmi si vá-
žíme Vaší práce, kterou jste spolu s dětmi 
odvedli, a rádi bychom Vás za Vaši snahu 
odměnili. Zveme Vás na slavností setkání 

učitelů nejaktivnějších škol zapojených do 
Recyklohraní, které se uskuteční ve čtvrtek 
3. 6. 2010 od 13 hod. v Z00 Praha,“ tolik 
z dopisu hlavní manažerky projektu Mgr. 
Pavly Špringerové. Ocenění patří zejména 
třídě 5. A (p.uč. Jana Hrušovská). Svými 
nápady a iniciativou podněcují i ostatní 
k aktivitě.

měSTSká PoLicie a my, děTi
21. 4. 2010 proběhla beseda s příslušníky 
Městské policie Kralupy nad Vltavou. Děti 
z MŠ a třídy 1. a 2. A tak měly možnost 
získat přiměřenou formou spoustu informa-
cí nejen o práci MP, ale především o své 
vlastní bezpečnosti. Původně plánovaná 
přednáška se nakonec stala smysluplným 
dialogem mezi policisty a dětmi, které si 
nakonec mohly alespoň na malou chvíli 
„zahrát“ na opravdové policisty. 

Zš  a mš TřeBíZSKéhO

Vpátek 14. 5. k nám přišel Napoleon Bo-
naparte. Samozřejmě ne osobně, ale 

prostřednictvím francouzského studenta 
Karlovy univerzity Romaina Mailho. Jeho 
vyprávění o slavném Korsičanovi sice pro-
běhlo v angličtině, ale to osmákům nijak 
nevadilo. Ke konci programu už s Romai-
nem mluvili jako staří známí a ujišťovali 
nejen sebe, ale i své vyučující, že takováhle 
angličtina je baví stokrát víc, než při kla-
sické hodině.

Naše škola bude i nadále spolupracovat 
s UK na programu Evropa dělá školu – další 
„cizozemské“ vyučování proběhne začátkem 
června, kdy na programu budou pro spous-
tu dětí exotické Tatry.

mgR. v. chRdlOvá
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Spolupráce 
s Uk Praha
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je název letošní kampaně, kterou pořádá 
organizace EAZA pod záštitou ZOO Pra-
ha. Cílem této kampaně je získat finanční 
prostředky na záchranu evropských šelem 
a dravců. 

Zástupci ze tříd 3.B, 6.A a 8.A se té-
to kampaně zúčastnili. Vybudovali pro-

dejní stánek u výběhu gepardů a v něm 
prodávali výrobky, které skoro tři měsíce 
ve svém volnu připravovali. S přípravou 
těchto výrobků pomáhaly i maminky. Rá-
di bychom poděkovali paní Chaloupko-
vé a paní Malé za skvělou pomoc. Na 
plakátech, které žáci připravili, informo-
vali návštěvníky o problematice záchra-
ny šelem a dravců. Celkem jsme získali 
10.665,- Kč. Jedná se o náš nejlepší výsle-
dek za poslední 4 roky. Akce byla úspěšná 
a doufáme, že se nám ji podaří zopakovat 
i v dalším roce. 

Ing. ZORa adámKOvá

Peer ProGram mokroSuky
Peer program byl moc hezký. Dost jsem 
si z něj odnesla. Mimo jiné jsme se dívali 
na film o drogách. Když jsem viděla, jak 

ti lidé vypadají, doufám, že to nikdy ne-
vyzkouším. Další téma bylo o přátelství 
a vztazích. Dělali jsme pavučinu přátel-
ství, která se mi moc líbila. Moc hezké 
počasí tam nebylo, ale nám to nevadilo. 
Jedno odpoledne jsme dokonce vyrazili 
do Břetětic na pohár. Peeři byli super. 
Poslední večer byla MISS a super disko-
téka! Celé čtyři dny se mi moc líbily!!! 
Škoda, že jsme tam nebyli déle. Anička 
Dvořáčková, 5.B

Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
celému personálu ŠVP v Mokrosukách. 
Setkali jsme se s ochotou, vlídností, pří-
jemným prostředím a strava byla vynika-
jící. Děkujeme! 

mgR.JITKa hInTeRhOlZIngeROvá 

a mgR. JITKa hOKešOvá

Zš gen. KlapálKa

Ačkoliv se uplynulý měsíc původně 
tvářil jako velmi teplý, nakonec byli 

Stopaři a Kvítka rádi, že na svých výpra-
vách moc nezmokli. Květnové dny jsme 
vlastně zahájili už v dubnu, posledního 
jsme vyjeli směr Posázaví a plánovali osla-
vit čarodějnice ohněm a opékáním všeho 
možného. Nakonec jsme byli rádi, že jsme 
jen tak tak postavili stany a schovali se, 
protože přesně v tu chvíli, kdy se zatloukl 
poslední kolík, začala pěkná bouřka. 

Ráno už zase svítilo sluníčko, tak 
jsme se sebrali a za nejrůznějších „po-

cestových“ úkolů, které prověřily při-
pravenost a pohotovost dětí, jsme do-
šli až do legendární Sluneční zátoky, 
proslavené v dílech Jaroslava Foglara 
– Jestřába. Tam jsme konečně strávi-
li pěkný večer u ohýnku a s kytarou, 
abychom ráno klidným tempem došli  
do Ledče na Posázavský pacifik, který 
nás přiblížil k domovu.

Naše druhá výprava byla kratší, v Pro-
kopském údolí jsme se pokusili o orien-
taci podle ortofotomapy a založení letec-
kých společností, které budou na táboře 

mapovat okolí a vydělávat 
táborové penízky za tranzit 
osob i materiálu.

maRKéTa SOchOROvá

Na červeN chystáme
hlavně přípravu tábora. Ko-
nečně se dostaneme do ze-
mě zaslíbené a oblíbené, do 
údolí Střely, kde si schystá-
me co nejvíc věcí na červe-
nec, abychom ho mohli věno-
vat víc hrám a výletům, než 
tvrdé práci (ale ta nás taky 
nemine).

SKaUTSKý Oddíl

„Nechme šelmy a dravce žít“ 
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Skautský máj – venku ráj

Fo
to

: v
o

jt
ě

c
h

 d
yM

á
č

e
k

STříBRNý  
KARlOVARSKý SKřIVáNEK

Veronika Langrová, studentka sekundy Dvořá-
kova gymnázia, po vítězství v krajském kole 

15. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivá-
nek reprezentovala 23. března Středočeský kraj 
v kole celostátním.

V krásném sále karlovarské ZUŠ se letos před-
stavilo celkem 24 interpretů čR. Jejich výkony hod-
notila odborná porota složená z pedagogů konzer-
vatoří a profesionálních zpěváků. 

Veronika zpívala 2 skladby za doprovodu kytary 
- Martin Tetiva, xylofonu a perkusí - Eva Flídrová, 
houslí - Gabriela čížková a klavíru – Markéta Hr-
dinová a vysloužila si obrovský úspěch u diváků  
i poroty – 2. místo.

Přejeme Veronice spoustu dalších pěveckých 
úspěchů.

Markéta hrdinová 

dvOřáKOvO gYmnáZIUm
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Ženy BK Kralupy junior zopakovaly 
předloňský úspěch a probojovaly se 

opět do finále 1. ligy žen. Finále se hrá-
lo na 3 vítězná utkání a skončilo 3:1 pro 
Pardubice. Až na první zápas byla ostatní 
utkání vyrovnaná, ale v konci měl soupeř 
více štěstí. 

Na začátku sezóny 2009/10 vypadly pro 
zranění z družstva dvě hráčky. Naštěstí 
se role dirigentky ujala dorostenka R. Do-
listová a za podpory svých spoluhráček 
se z ní stala výborná prvoligová hráčka. 
Po ročním studijním pobytu v Německu 
dále posílila družstvo P. Krásová. 

Povedlo se i kolektivní vedení tréninků, 
vedle dlouholeté trenérky paní T. Čermáko-
vé a její asistentky M. Möbiusové, spolupra-
covaly jako trenérky i hráčky, které absolvo-
valy školení pro trenérské licence „C“.

Tato sezóna byla největším úspěchem 
současného družstva! BK Kralupy junior 
děkuje Městu Kralupy, všem sponzorům 
a fanouškům za podporu. 

Radana hnIlIČKOvá,

www.BKKRalUpYJUnIOR.cZ

Přebor se hrál na 7 kol, nej-
dramatičtějším bylo kolo zá-

věrečné. Hráli jsme proti Říča-
nům A, které jsme zatím nikdy 
neporazili. Děti nastoupily s od-
hodláním favoritovi úlohu co 
nejvíce ztížit. A začaly se dít zá-
zraky. Na 6. šachovnici náš tepr-
ve 5letý Ondra Skýpala z Odole-
na Vody (host) v téměř prohrané 
partii zvládl lépe střední hru, 
vyrovnal materiál a otřesenou 
soupeřku v koncovce porazil. 
Rovněž náš nejúspěšnější člen 
Tomáš Gruber na 4. šachovnici 
dotáhl věžovou a pak pěšcovou 
koncovku vítězně do cíle. Na 3. 
šachovnici získal po napínavém 
boji vítězství Libor Veselý. 

Naše družstvo bylo především 
výborný tým, nikdo nebyl vý-
razně slabší. Hlavním překvape-
ním byl výkon Ondry Skýpaly, 
který hrál velice kombinačně 

a nápaditě. Rozhodně patří mezi 
největší talenty posledních let.

FRanTIšeK SeIneR

Šachová sezóna vrcholí
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v květnu se hrál v říčanech krajský přebor družstev 
mladších žáků, který je současně kvalifikací na mistrovství 
republiky. letošní účast byla vskutku impozantní,  
18 družstev v tomto turnaji doposud nikdy nehrálo. Náš 
tým chtěl napravit loňský neúspěch – 5. místo, a přivezl 
bronzovou medaili! 

VýSlEDEK TURNAJE JE:

1. Vlašim A .........................19 bodů
2. Říčany A .........................16
3. Kralupy ...........................15

Hráčky finále 1. ligy žen 2009 – 2010
Zleva stojí: Tesaříková Linda, Němcová Barbora, Dolistová Radka, Čermáková Zita,

Klečí: Nováková Jana, Věšínová Zuzana, as. tren. Čermáková Anna, Melicharová Zuzana, kapitánka 
Voljanská Karolína. Vpředu: Krásová Pavla, Ernatová Gabriela

Ženy BK Kralupy junior: 2. místo v 1. lize
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Sport

Vpolovině května se konečně 
dočkali prestižních slalomo-

vých závodů Českého poháru 
v Opavě na kanálu u vojenské-
ho splavu. Kralupští závodníci 
jeli do Opavy s medailovými 
ambicemi a v závodech, pozna-
menaných nepříznivým poča-
sím a stoupající hladinou řeky, 
se rozhodně neztratili.

Mezi kanoisty – jednotlivci 
– získal Roman Matula stříbro 
a druhý den zlato. Kajakářka 
Anna Koblencová, která měla 
kvůli nemoci tréninkové man-
ko, se ve své kategorii umístila 
na 5. a 6. místě. V nejnabitěj-
ší soutěži kajakářů, v kategorii 
starších žáků, získal Pavel Šupo-
lík zlato a bronz, mezi mladšími 
žáky 2x zvítězil Vojtěch Zaple-
tal. Jeho mladší bratr Mikuláš 

stejným způsobem ovládl kate-
gorii předžáků. 

Mimo závody slalomové se jel 
i sjezdový pohár žáků, kterého 
se zúčastnil Vojtěch Zapletal 
a svou kategorii vyhrál.

Méně pokročilí závodníci za-
čali sezónu na peřeji Harrachov-
ka na Lužnici. I tady letošní jar-
ní počasí ovlivnilo průtoky řeky, 
Kralupáci se ale nedali zastra-
šit. Jakub Vybulka obsadil mezi 
mladšími žáky 5. a 9. místo. Pro 
kajakářku Johanku Brázdovou 
byly tyto závody úplně první, 
proto se nervozita podepsala na 
jejím výkonu a jednu ze svých 
čtyř jízd nedokončila. Mezi 
předžáky se umístili Mikuláš 
Zapletal a Jan Bárta.

Do začátku prázdnin čekají 
naše závodníky ještě soutěže 

v Sušici na Otavě, na Loučné 
ve Vysokém Mýtě, na domácí 
trati ve Veltrusech a kvalifikace 
v Českých Budějovicích. V půl-
ce června odjíždí na soustředě-

ní do Slovinska, odkud se vrátí 
rovnou do dalšího závodu Čes-
kého poháru. 

Podrobnější informace: 
www.kanoistika-kralupy.cz

kralupské basketbalistky 
– gymnazistky se ve dnech 
11. - 13. 5. zúčastnily 
republikového finále 
základních škol a víceletých 
gymnázií v jindřichově 
hradci. děvčata vybojovala 
krásné 4. místo. potěšením 
je, že s vítězným družstvem 
z brna prohrály jen o 1 bod, 
a mohou tak s nadějemi na 
úspěch bojovat o medaile 
v následujících letech.

Následně se 15. - 16. 5. 2010 
konala v Kralupech kvalifi-

kace o postup do ligy mladších 
dorostenek.  Našim děvčatům 
se hned první zápasy velmi po-
vedly, deklasovala Jablonec vy-
sokou výhrou 85:45. Druhý zá-
pas skončil také jasnou výhrou 
Kralup proti TJ Loko Liberec 
66:47. Zbývalo tedy k prvnímu 

místu porazit Benešov, našeho 
věčného rivala z krajských kol. 
Děvčata nenechala nic náhodě 
a především díky fantastickému 
střeleckému výkonu kapitánky 
Magdy Šlehoferové a výborné 
aktivní hře Andrey Procházko-
vé naše holky porazily Benešov 
85:61. Velké poděkování patří 
též Adéle Hurtíkové, která se 
po dlouhé nemoci zotavila a po-
mohla velmi podstatně děvča-
tům ve všech zápasech. 

Splnil se sen a přání děvčat, 
trenérů i rodičů – postup do ligy 
mladších dorostenek pro sezónu 
2010/2011 přímo z 1. místa. Vý-
kon děvčat byl velmi ovlivněn 
nádhernou atmosférou v hale, 
kterou fanděním připravili rodi-
če, kamarádi a ostatní fanoušci 
basketbalu. Děkujeme všem a tě-
šíme se na příští sezónu.

JUdR. Ivana šlehOFeROvá

Úspěchy basketbalistek Dvořákova gymnázia

Zleva stojí: tren. Martina Moravcová, Renata Štětková, Iveta Štětková, 
Zuzana Spilková, Eliška Tintěrová, Jana Kovaříková, Michaela Pokorná, 

Anna Fuková, kapitánka Magda Šlehoferová, 
as. tren. JUDr. Ivana Šlehoferová. Sedící zleva: Kristýna Kejmarová, 

Monika Vajnerová, Andrea Procházková, Denisa Halátková, Anna Plicková. 
Ležící zleva: Michaela Langová a Adéla Hurtíková

fotografie a výsledky najdete na:
 www.bkkralupyjunior.estranky.cz

Mladí kanoisté se těšili na opravdové závody
kanoistická sezóna začala už na konci března, kdy se 
naši žáci zúčastnili sjezdových závodů na rozvodněné 
Sázavě. Sjezdy nejsou primární disciplínou našich mladých 
závodníků, proto se všichni těšili na slalomové závody. jako 
generálku absolvovali závody ve Stružnici u české lípy  
a na paraplíčku nad Železným brodem, někteří 
i ,,dospěláckou“ kvalifikaci v tróji.
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Prosím Pomozte
Mladá maminka s 13letou dcerou, ve finanční tísni, 
hledá bydlení, nejlépe u starší paní, ráda vypomohu  
v domácnosti. Jsem nekuřačka. Zn: Moc to spěchá,

nevím kudy kam. Tel: 776 205 727

INZERCE

Roman Matula
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Inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj

ProFesionÁlní JeDnÁní

naBízím
drobné opravy v domácnostech,
zámečnické, instalatérské
a klempířské práce.
tel.: 606 336 909

PRONAJMEME
nebytové prostory v přízemí obytného domu v sídlišti 

Cukrovar. Dvě místnosti, každá o ploše cca 32 m2,  
se samostatným vchodem a sociálním zařízením. 

Vhodné jako kancelář nebo provozovna. 
Informace na tel.: 603 898 606

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

Tel: 603 246 037

Firma Procházka

firma madexim služby s.r.o.

zahájila prodej hutního materiálu

v areálu bývalého objektu čSad

Přemyslova ulice 431, 278 01 kralupy nad vltavou

ŽELEZO KRALUPY

mobil:739 903 554
e-mail:kralupy@madexim.eu

tel.: 312 310 250  fax:  227 077 115
www.zelezokralupy.cz

uŽÍVEJtE VoLNÝ ČAS
a starosti s daněmi a účetnictvím přenechte nám!

Přijďte do naší kanceláře každý všední den  
mezi 7-15 hodinou. Vyplatí se Vám to...

 Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...



K Z

�1

Inzerce

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

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

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

Směnárna

naše nabídka na www.autobazartrefa.cz

! VýkuP aut – autobazar treFa !
Pražská 140, Neratovice – Byškovice 277 11
Zprostředkování prodeje – komisní prodej.

Úvěr, leasing, kompletní autopojištění.
tel. 608 284 821

PronaJmeme
zrekonstruované kanceláře v druhém nadzemním podlaží 
objektu „BARSINI - Bowling“ v centru Kralup nad Vltavou 

pro podnikatelské účely. Internet, PCO ostraha,  
parkování v místě zajištěno.

kontakt: ing. míchalová, tel: 602 616 122

accolang s.r.o.
nabízí

u kurzy anGLičTiny 
- pro dospělé (i s hlídáním dětí)
- pro děti (již od 2 let)

u vedení účeTnicTví 

www.accolang.cz
✆ 603 948 712, 605 982 983

fl

PomozTe
Ztratil se pes slyšící na jmé-
no KAZAN. Je to Husky kří-
žená s vlčákem. Jedno oko 
má modré.
finanční odměna nálezci

volejte, prosím, na: 605 378 874
!

vás srdečně zve na ukončení sezóny 2009/2010  
a nábor dětí na příští školní rok.
V úterý 15. 6. 2010, v 15:30 hod.

v areálu zimního stadionu 
v kralupech nad vltavou.



MALOSTRANSKÉ 
STAROŽITNICTVÍ 

se sídlem v atraktivní turistické zóně 
Královské cesty –  

na MALOSTRANSKÉM  
NÁMĚSTÍ 28/5,  

PRAHA 1 - MALÁ STRANA,

Tel.: 257 530 430,602 290 907

Máme zájem i o další 
starožitnosti a obrazy.

koupí obrazy 
JOSEFA HOLUBA 

za zajímavé ceny.

! !
www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

nOvé ZahRadnIcKé cenTRUm ve velTRUSech.
pro váš pohodlný nákup k dispozici velké parkoviště a dětský koutek.

Sortiment rozšířen  
o nabídku  

pokojových květin.

u maliny červené, 
     žluté, 
u borůvky, 
u ostružiny,
u malinoostružiny,
u rybízy

oVocné 
KEřE

OteVřenO:
po – pá: 8:00 – 17:30 so: 8:00 – 16:00 ne: 9:00 – 13:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno .................................... 8:30 – 13:00


