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skupina Dixi  str. 10
Netradiční tance, jako např. americký 

clogging, v Kralupech nad Vltavou 
i pro vaše děti. Rozhovor s vedoucí 

souboru paní Kateřinou Bartoňovou. 

Kass VLTAVA  str.16
Co vás čeká po prázdninách? 

Např.: Divadlo Járy Cimrmana, Radůza, 
Vypsaná fixa, Monkey Business, Janek 

Ledecký a mnoho dalšího.

sport  str. 22 
Družstvo žákyň volejbalového oddílu 
splnilo své cíle. V obou kategoriích se 

staly přeborníky kraje. A jaké mají další 
cíle na sezonu 2009-2010?

Otázka obchvatu Kralup byla ak-
tuální již před dvaceti lety. Frek-

ventovanost tehdejších silnic se však 
nikterak nedala srovnat s dnešní si-
tuací. Zdlouhavé popojíždění, všu-
dypřítomná nákladní auta, odpoled-
ní a ranní zácpy, nekonečné kolony  
a celková doprava na pokraji kolapsu. 
To je v pracovním týdnu každodenní 
realita, nad kterou se společně s ex-
halacemi vznáší otázka „jak dlouho 
ještě?“. Obchvat Kralup je stále v ne-
dohlednu. A ono nedohledno se mož-
ná stane ještě nedohlednějším. Na to, 
co stavbu brzdí, a jaké s sebou nese 
komplikace jsme se za Vás zeptali 
jejich hlavních aktérů. 
  (pokračování na str. 6 a 7)

... aby koupaliště 
nechybělo
Až budete v následujících sezónách  

návštěvníky přírodního koupaliště v Kra-
lupech nad Vltavou, předpokládám, že budete 
s uspokojením procházet nově zařízený are-
ál, atraktivní sportovně relaxační zařízení 
splňující všechny náročné normy a předpisy 
kladené v současnosti na provozování veřej-
ných koupališť.  (pokračování na str. 3)

Dopravní obchvat města:  
„konečně“ či „ještě ne“?
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Rok se nám právě přelomil a nastává období dovolených 
a prázdnin. Hodně z vás se na toto období těšilo, hodně  
z vás si volno a odpočinek zaslouží.  A už se na něj 
netrpělivě těšíme. Období před prázdninami je také časem 
různých soutěží a oslav. Během několika týdnů jsem dostal 
pozvání na mnoho setkání a závodů v Kralupech i okolí.  
I přes velké úsilí jsem nebyl schopen ani o všedních dnech, 

ani o víkendech navštívit všechna 
setkání.  Zvaly mě děti z okolních 
obcí, sportovci i umělci. Někde 
jsem pobyl dlouho, jinde jen jako 
stafáž při předávání pohárů a cen. 
Takže koho jsem zklamal, že jsem 
nepřišel, nechť mě omluví a po-
chopí.  Budu se snažit příště.  Akce, 
které jsem navštívil ale stály za to. 
Miničtí hasiči zorganizovali závody 
mnoha družstev z širokého okolí  

a ukázali nejenom své odborné dovednosti, ale také se 
příjemně pobavili a utužili přátelské a sousedské vztahy.

Na Strachově, v areálu kynologů ,se zase sešli pejskaři  
a jejich příznivci . Pejsci ukázali, co se naučili a jejich páníč-
kové předvedli své pedagogické schopnosti. U toho  
hrála hudba a také jsme viděli, jaké rasy – i nerasy – lze  
v Kralupech spatřit.

Minický Dům na půl cesty možná mnozí z vás 
neznají. Sídlí v budově bývalé školy a bydlí v něm několik 
mladých lidí a neúplných rodin.  Paní ředitelka sezvala k 
pětiletému výročí Domu své kolegy z jiných podobných 
zařízení, vedení arcibiskupské charity,která dům spravuje, 
příznivce a donátory a ze setkání vyplynulo velmi příjemné 
odpoledne, kde se člověk dozvěděl mnoho nového o řízení 
i problémech těchto institucí.

Přiznám se, že nejvíce času jsem si, jako člověk,který má 
rád sport, vyhradil pro návštěvy tohoto charakteru. Mis-
trovství republiky se v Kralupech nekoná běžně. 20. června 
se však takovýto závod uskutečnil na Hostibejku a to  
v turistických dovednostech. Při rozhovoru se závodníky 
jsem se dozvěděl, že jsou nadšeni naším lesoparkem  
a profesionálním přístupem organizátorů z kralupského 
svazu turistů. Kategorií i závodníků bylo tolik, že se výsledky 
vyhlašovaly více než hodinu.

Ve stejném dni oslavovala 90. výročí založení TJ Čechie 
Kralupy n. Vlt. V lítém boji se utkala fotbalová družstva 
staré gardy a hostujících umělců, podnikatelů a bývalých 
špičkových hráčů. I tam vládla uvolněná atmosféra a 
vzpomínalo se na mnoho hráčů, kteří prošli řadami 
odchovanců klubu.

 Poslední moje cesta směřovala do Plzně. Ani na mis-
trovství světa nehraje Kralupák běžně. Jan Střeska – český 
reprezentant v hokejbalu, přilákal do města piva desítky 
vyznavačů tohoto rychle se rozvíjejícího sportu právě od 
nás z města. Jeho krajané ho povzbuzovali v každém 
utkání. Jak mi sdělili představitelé českého hokejbalu,  
v případě možnosti kvalitního sportoviště v našem městě, 
by se nebáli kralupskému vedení hokejbalu svěřit  
i pořadatelství mezinárodního turnaje, protože o kvalitách 
a širokém zázemí tohoto sportu u nás se již dlouho ví i 
na ústředí tohoto sportu. Mimochodem: Česká republika 
tento šampionát vyhrála.

 Na závěr chci poděkovat všem – hlavně pořadatelům, 
trenérům a lidem, kteří vedou podobné organizace, kluby 
a oddíly. Ve vás má mnoho lidí oporu a příklad, jak smyslu-
plně nakládat  s volným časem a se svou energií.  
V praxi se právě toto nazývá občanskou společností. Jsem 
moc rád, že nám v Kralupech kvete.

Petr Holeček 
starosta města Kralupy nad Vltavou  

Vážení spoluobčané!

Aktuality

◆ V nadcházejících měsí-
cích proběhne na základě 
zpracované koncepce rozvoje 
dětských hřišť v Kralupech 
nad Vltavou II. etapa obnovy 
hřiště v Mikovické ulici. Po 
zjednodušeném poptávkovém 
řízení byl schválen zhotovi-
tel akce firma PALIS Plzeň, 
s.r.o., za cenu 249.914,- Kč. 
◆ Na skalní masív zvaný 
Hostibejk bude nová přístu-
pová cesta. Rada města na 
svém jednání schválila zho-
tovitele na akci „Realizace 
dřevěného chodníku z ulice 
Přemyslova na Hostibejk“. 
Zhotovitelem se stala firma 
Taxus, spol. s r.o., za cenu 
286.493,- Kč. 
◆ Purkyňovo náměstí, 
které se nachází v části Kra-
lup v Lobči, bude mít nový 
vzhled. Objeví se zde nový 
chodník, více stromů a no-
vé dětské hřiště. Z několika 
možností byl vybrán návrh, 
který zpracovala úřednice 
z odboru Životní prostře-
dí, která má v popisu prá-
ce péči o městskou zeleň. 
◆ Rada města odsouhlasi-
la přijetí dotací z Fondů Stře-
dočeského kraje v roce 2009. 
Jedná se o 100.000,- Kč 
z Fondu obnovy pa-
mátek na obnovu 
morového sloupu 
Panny Marie Bo-
lestné v Mikovicích, 
dále jde o finanční 
částku 25.000,- Kč 
z Fondu kultury na 
obnovu PC techniky 
v Městské knihov-
ně a 40.000,- Kč 
z Fondu kultury na 
14. ročník Festiva-

lu Seifertovy Kralupy 2009, 
který se uskuteční již tra-
dičně v září tohoto roku.
◆ Dne 17. června bylo 
vyhlášeno výběrové ří-
zení č. 3 pro rok 2009 na 
získání půjčky z Fondu roz-
voje bydlení města Kralu-
py nad Vltavou. Občané své 
žádosti mohou podávat do 
30. 7. 2009. Lhůta splat-
nosti půjček je 4 roky a úrok 
půjčky je stanoven na 3 %.
◆ Odbor Realizace in-
vestic a správy majet-
ku dostal za úkol vypsat 
výběrové řízení na demo-
lici objektu „dřevák“ v uli-
ci Ke Koupališti na zákla-
dě podmínek stanovených 
OHES a TJ Kaučuk. Budova 
„dřeváku“, kterou využíva-
la především ZO ČSCH, je 
ve velmi havarijním stavu. 
◆ Rada města na svém 
jednání dne 9. června schvá-
lila zhotovitele akce „Oprava 
povrchu víceúčelového  
hřiště v Mikovické ulici  
v Kralupech nad Vltavou“  
firmu Linhart spol. s r.o.,  
za cenu 725.923,- Kč.
◆ ZŠ Gen. Klapálka získala 
sponzorský dar od společ-
nosti UNILEVER ČR, spol.  

s r. o. ve výši 50.000,- Kč 
na vybavení nově zříze-
né knihovny. Dále ško-
la obdržela fin. dar ve výši 
30.000,- Kč od společnosti 
SYNTHOS Kralupy, a.s. za 
nákup interaktivní tabule. 
◆ Město Kralupy nad Vl-
tavou vydalo nařízení  
č. 1/2009, kterým se stano-
ví maximální ceny za nucené 
odtahy motorových vozidel, 
jejichž maximální přípustná 
hmotnost nepřevyšuje 3500 
kg, a za služby parkovišť ur-
čených k parkování a střežení 
takto odtažených motoro-
vých vozidel. Výše maximální 
ceny za jeden úplný nucený 
odtah motorového vozidla 
činní 800,- Kč (včetně DPH), 
za jeden nucený odtah neú-
plný motorového vozidla či-
ní 300Kč (včetně DPH) a za 
služby parkovišť určených 
k parkování a střežení odta-
žených motorových vozidel za 
jedno střežené motorové vo-
zidlo činí za každý i započatý 
den 100,- Kč. Odtahy vozidel 
budou probíhat od 1. červen-
ce 2009.
◆ Od 1. července do  
30. září mohou občané za-
sílat své návrhy na ocenění 

občanů u příležitosti 
povýšení Kralup na 
Město. Své návrhy 
zasílejte na adre-
su: Město Kralupy 
nad Vltavou, MěÚ 
- Útvar marketingu 
a rozvoje města, 
U Cukrovaru 1087.
Vyhlášení proběh-
ne v malém sále KD 
Vltava 19. listopa-
du od 17 hodin.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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Informace z radnice

Uzávěrka InZerce i čLÁnKŮ 
je v sobotu 22. 8.

Pondělí:  .............Stanoviště 1  Lobeček - tenisové kurty ...........................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2  Lobeček - Nábř. J. Holuba ........................................................  15.00-15.50 hod.
Úterý:  .................Stanoviště 3  Lobeček - před ZŠ třebízského ............................................ 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4  poděbradova ..................................................................................  15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 5  Cukrovar (hala) pouze 20. 1., 21 .4., 14. 7., 20. 10. .......... 16.00-16.50 hod. 
  Stanoviště 6  Hostibejk kromě 20. 1. ,21. 4., 14. 7., 20. 10.  ..................... 16.00-16.30 hod. 
  Stanoviště 7  Lobeč,purkyňovo nám. kromě 20.1.,21.4.,14.7.,20.10. .. 16.35-16.50 hod. 
Středa: ................Stanoviště 8  u gymnázia ...................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 9  Mánesova ul. ...................................................................................  15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ..............Stanoviště 10  Lidové nám. ..................................................................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11  Mlýnská ul. .......................................................................................  15.00-15.50 hod.
Pátek: ..................Stanoviště 12  Minice-požární zbroj. ................................................................. 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 13  Zeměchy ...........................................................................................  15.00-15.50 hod.
ČERVENEC:  ......3 . týden 29.06.- 03.07. . ..............................................................................................................bioodpad
 5 . týden 13.07.- 17.07. .................................................................... rozměrný odpad z domácností
SRPEN:  ...............2 . týden 03.08.- 07.08. . ..............................................................................................................bioodpad
 4 . týden 17.08.- 21.08. . ................................................................ rozměrný odpad z domácností
 rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

ROZpIS StANOVIŠŤ na rok 2009
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

(dokončení ze str. 1)
Rozhodnutí o provedení celkové rekon-

strukce koupaliště bylo jistě náročné, protože 
se opravdu jedná o jednu z nejnákladnějších 
akcí v moderních dějinách města, která se 
po mnoho minulých let stále odkládala. Kaž-
doroční příprava koupaliště do sezóny byla 
náročnější, dražší a čím víc prostředků se do 
oprav hrnulo, tím méně byly efektivní. Na 
tomto místě nezbývá, než za ty, kdo mají ke 
kralupskému koupališti vztah, ještě jednou 
veřejně poděkovat všem zastupitelům města, 
kteří se o toto rozhodnutí zasadili.

Veřejné koupaliště, to není pouze sportoviš-
tě pro plavce, ale jde i o místa setkání, o mís-
ta odpočinku s vysokým standardem parkové 
kultury a dále pak o prostor se zdravotním 
a personálním zajištěním připraveným  
k okamžitému zásahu v jakékoli situaci.  

Nebudu se zde rozepisovat o podrobnos-
tech změny, o tom již bylo řečeno a napsáno 
mnoho – snad jen zmíním to, že na pro-
jektové přípravě popisované celkové rekon-
strukce koupaliště se podílely opravdové 
špičky oboru a máte se na co těšit. Rozsah 
prací, technologie oprav, zvolené materiály 
– všechny tyto prvky by měly zajistit, aby 
koupaliště opět několik desetiletí sloužilo, 
stejně tak jako to současné, ke spokojenosti 
všech návštěvníků. 

Hlavní sdělení tohoto článku je určeno 
těm, kteří patří mezi milovníky plavání 
a v letních časech patřili téměř k inventá-

ři kralupského koupaliště, dětem a všem, 
kteří by rádi svůj volný čas trávili u vody 
- tedy myšleno u vody, kde jejich bezpečnost 
zajišťují proškolení profesionálové a mají 
v dosahu potřebné služby či doplňky pro 
dokonalý odpočinek. Pro všechny tyto po-
tenciální návštěvníky městského koupaliště 
byl vypracován pro léto 2009 speciální pro-
vozní plán krytého městského plaveckého 
bazénu v Kralupech nad Vltavou tak, aby 
strádali možná co nejméně.  

Zahájení 27. 6. 2009 od 10:00 do 20:00 hod.  
Provoz krytého plaveckého bazénu bude 
v létě nepřerušen a snahou bude co možná 
nejvíce kopírovat standardní časový plán 
běžný na městském koupališti. Další speci-
alitou bude zpřístupnění několika zatrav-
něných ploch v přímém okolí budovy pla-
veckého bazénu tak, aby návštěvníci, kteří 
by rádi v případě slunečných dnů trávili 
svůj čas i mimo budovu krytého bazénu, 
byli alespoň částečně uspokojeni. Víme, že 
nelze 100% nahradit atmosféru přírodní-
ho koupaliště, nelze s kapacitami krytého 
bazénu uspokojit všechny možné zájemce, 
ale na druhou stranu bude snahou všech 
zaměstnanců tyto handicapy minimalizovat 
a snad jen pro odlehčení platí, že i v pří-
padě nepříznivého počasí budou bazény 
návštěvníkům k dispozici.                                        

Těšíme se na Vaši návštěvu – naší snahou 
bude, aby Vám letos koupaliště nechybělo.

... aby koupaliště nechybělo Nové kontejnery pro sběr 
nápojového kartonu!

V měsíci červnu přibylo v našem městě šest 
kontejnerů pro sběr nápojového kartonu (Tetra-
Paku). Sběr této komodity není v našem měs-
tě žádnou novinkou, nápojové kartony se zde 
úspěšně sbírají již dva roky. Do těchto nádob 
je možné odkládat veškeré vícevrstvé nápojo-
vé obaly, tzv. kartony. Tyto obaly by měly být 
prázdné, vypláchnuté a stlačené. Nápojový kar-
ton je tvořen několika vrstvami různých mate-
riálů: papíru, polyethylenu a většinou i hliníku. 
Papírová vrstva (75 – 80 %) má nosnou funk-
ci, polyethylenová a hliníková folie má funkci 
ochrannou. Správně vytříděný nápojový karton 
v sobě skrývá velmi cennou surovinu  –  kvalit-
ní papírová vlákna, o která mají zájem  papírny. 
Zbytky polyethylenu a hliníku lze energeticky 
využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro 
ohřev vody. Alternativou zpracování vícevrstvých 
obalů je jejich využití ve stavebnictví, kdy se roz-
drtí a za tepla lisují do desek či panelů. 
A kde místa pro sběr nápojových kartonů 
v našem městě naleznete?
✓ Purkyňovo náměstí
✓ sídl. Hůrka – u Jednoty
✓ sídl. Zátiší
✓ Seifertovo nám.
✓ ul. Štefánikova
✓ ul. Třebízského
✓ třída Legií
✓ Dr. E. Beneše
✓ sídl. Cukrovar
nová stanoviště
✓ ul. Chelčického 
✓ Dvořákovo náměstí
✓ ul. V Olších 
✓ Na Poláčku
✓ nám. U Parku
✓ Přemyslova ul. – nad čerpací stanicí

Svozy kontejnerů pro sběr nápojových kartonů pro-
bíhají 1x za 14 dnů, každou sudou středu v měsíci.
MěÚ Kralupy n. Vlt., Odbor životního prostředí
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„Cílem naší práce je minimalizovat rizika, 
která plynou z užívání návykových látek 
a která ohrožují jak uživatele samotné, tak 
i „běžnou“, neužívající veřejnost.

Prostřednictvím sběru a výměny injekč-
ních stříkaček a distribuce dalšího sterilní-
ho materiálu uživatelům návykových látek 
se snažíme zamezit šíření infekčních cho-
rob, například žloutenek a viru HIV, snaží-
me se uživatele motivovat k odpovědnému 
chování, k zdárnému absolvování odvykací 
léčby, následné abstinenci a zapojení se do 
běžného života. Nepomáháme pouze uži-
vatelům návykových látek, ale chráníme 
i veřejné zdraví.“

Semiramis o.s. je nestátní nezisková orga-

nizace, která poskytuje profesi-
onální, kvalitní a odborné služ-
by v oblasti drogové problematiky 
a aktivně se podílí na tvorbě protidrogové 
politiky ve Středočeském kraji. Byla založena 
v roce 2000 a od té doby postupně rozšiřuje 
své služby na Nymbursku, Mladoboleslav-
sku, Mělnicku a Praze-východ.

Kromě Centra terénních programů rea-
lizuje Semiramis o.s. ještě projekty nym-
burského a mladoboleslavského K-centra, 
kam se mohou obrátit i rodiče uživatelů, 
ale i veřejnost s žádostí o radu či pomoc 
s řešením drogového problému. Dalšími 
centry Semiramis o.s. jsou Centrum pri-
mární prevence, které realizuje dlouhodobé 

preventivní programy na základních 
a středních školách a Centrum dro-

gových služeb ve vězení, které 
pracuje s uživateli návykových 
látek ve výkonu trestu.

„Naším posláním je pomáhat 
lidem při řešení jejich problému 
s drogou a zároveň se snažit 

tomuto problému našimi aktivi-
tami, na území Středočeského kraje, 

předcházet.“
Kontaktovat nás můžete na následujícím 

telefonním čísle: 326 329 155.
Sběr odhozených injekčních stříkaček, 

výměnný program a poradenství pro uži-
vatele návykových látek přímo v Kralupech 
nad Vltavou:

Služby pro uživatele návykových látek
Pomoc uživatelům návykových látek v Kralupech nad Vltavou nabízí 
Centrum terénních programů, zařízení Semiramis o.s. Forma 
sociální služby, kterou Centrum poskytuje, je známá také jako 
streetwork a odehrává se v přirozeném prostředí uživatelů 
návykových látek, tj. na ulicích, v parcích, klubech, na nádražích 
apod. Pracovníci Centra ve městě uživatele drog aktivně vyhledávají.

Tel.: +420 724 087 925 
– Lukáš, Míša, Ondřej, Míša, Zuzana

V Kralupech jsme každý čtvrtek 
od 12:00 do 16:00

e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

Od prázdnin loňského roku jsme se set-
kávali s některými z Vás, dětmi i do-

spělými, když jste nám odevzdávali každý 
měsíc příspěvky do naší soutěže. Zadané 
úkoly nebyly jen vědomostní, kdy jsme po-
žadovali odpovědi na otázky, občas jsme 
zařadili i témata, při kterých jste mohli za-
pojit své ruce a fantazii, když jste vytváře-
li obrázky, fotografie nebo třeba dekorační 
předměty.

Podle pravidel soutěže byl po uzavření 
každého kola (měsíce) odměněn jeden vylo-
sovaný soutěžící. Nyní jsme vyhodnotili ce-
lý Zábavný rok s knihovnou a zjistili jsme, 
že nejpilnějšími účastnicemi „klání“ byly:
TeReZA POPOVá (přispěla do každého z 10 kol)
ZuZANA ŽiVNá (přispěla do 9 kol)
BáRA MATějKOVá (přispěla do 9 kol)

Tyto soutěžící odměníme.
Zvláštní odměnu jsme se rozhodli předat 

také: členům Městského klubu důchodců  

– 1 za značnou účast ve výtvarných kolech  
a paní Miladě Böhmové za podrobné od-
povědi, které byly vždy rozšířené i o další 
zajímavé poznatky. Její znalosti a chuť zís-
kávat nové informace by jí mohl závidět 
mnohý z nás. 

Děkujeme všem, kteří se zapojovali do 
naší soutěže pravidelně, i těm, co se zapo-
jili byť jen jedenkrát. 

Pracovnice dětského oddělení Měk

Přejeme čtenářům knihovny příjemně strávené prázdninové měsíce.
Pracovnice kralupské knihovny.

Vyhodnocení celoroční soutěže
Městské knihovny Kralupy nad Vltavou

„Zábavný rok s knihovnou“

Prázdninový provoz 
mateřských školek 
Informace o prázdninovém provozu mateř-
ských škol v Kralupech nad Vltavou:

u MŠ Gen. Klapálka bude uzavřena  
od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009 
náhradní provoz zajišťuje: 
od 1. 7.  do 31. 7. 2009 budova MŠ nábřeží 
J. Holuba 

u MŠ Dr. e. Beneše bude uzavřena  
od 1. 8. 2009 do 31. 8. 2009
náhradní provoz zajišťuje MŠ Gen. Klapálka: 
od 1. 8. do 14. 8. 2009  budova  MŠ Mikovická 
od 17. 8. do 31. 8. 2009  budova  MŠ Gen. Klapálka

u MŠ u jeslí bude uzavřena od 6. 7.  
do 31. 7. 2009. Náhradní provoz rodiče nepožadují.  

u MŠ při ZŠ Třebízského: bude celé prázd-
niny uzavřena. 
Provoz MŠ a Jeslí v měsíci srpnu zajistí  
MŠ U Jeslí.

Informace z radnice
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Tak jako každý rok zveřejňujeme 
přehled investičních akcí města na 
aktuální rok, ani letos tomu není jinak. 
V následujícím seznamu uvádíme 
plánované i již realizované investice 
v našem městě.

Než k samotné realizaci dojde, předchází 
investici výběrové řízení, poté odsou-

hlasení zhotovitele radou města a následně 
podpis smlouvy o dílo a realizace.

] Rekonstrukce komunikace Ježkova 
] Rekonstrukce komunikace Pod Lipami
] Nový chodník z ul. Bořivojovy ke hřbitovu
] Rekonstrukce komunikací, chodníků, 
  veřejného osvětlení a kanalizace v Podháji
  (Bořivojova, Arbesova, Na Horkách, Pod Hájem)
] Rekonstrukce komunikace Na Baště 
  – nové schodiště
] Rekonstrukce městského koupaliště 
] MŠ E. Beneše – rekonstrukce topení a ohřev TUV
] MŠ E. Beneše – rekonstrukce nákladního 
  výtahu
] MŠ Gen. Klapálka  –  zateplení pavilonu „A“ 
] ZŠ 28. října – výměna oken 
] ZŠ Gen. Klapálka – výměna oken II. etapa
] ZŠ Gen. Klapálka – bezbariérový výtah
] ZŠ Komenského – výměna oken
] Kopec Hostibejk – oprava cestní sítě, 
  Oprava vojenské pozorovatelny
] Oprava hřbitovních schodů v Zeměchách
] Znovupostavení sloupu „Marie Bolestné“
] Oprava povrchu sportovního hřiště 
  v ul. Mikovická
] II. Etapa dětského hřiště v ul. Mikovická

S nešvary týkajícími se komunální 
ochrany životního prostředí se potýká 
prakticky každé město a obec. Mnohdy 
je na vině nedostatečná osvěta, 
lhostejnost a nevšímavost. Podstatné 
je všímat si nejen negativních věcí, 
ale i pozitivních příkladů. Ekologické 
centrum Kralupy nad Vltavou se 
o to snaží prostřednictvím projektu 
„Kralupy – čisté město“. 

projekt poukazuje jak na příklady dob-
ré, tak špatné péče o životní prostředí 

v našem městě. Díky dotaci od města Kra-
lupy nad Vltavou byly spuštěny internetové 
stránky projektu. Na nich je možné najít 
„zelená“ a „černá“ místa s podrobným po-
pisem stavu, návrhem opatření, fotodoku-

mentací a mapovými výstupy. Cílem pro-
jektu je poukázat i na ta místa a problémy, 
o kterých se moc neví. Doposud bylo po-
psáno 15 černých a 6 zelených míst. Z těch 
problematických to je např. Podhájí, lesík 
u dýhárny nebo stezka ke hřbitovu. Naopak 
z těch zelených je možné jmenovat Masne-
rovou stezku, park za nemocnicí, ale tře-
ba také předzahrádky u panelových domů  
č.p. 1057 – 1059 na sídlišti Hůrka. 

Významnou roli v celém projektu hraje 
zapojení škol. Nad každou z lokalit je možné 
vzít si jakýsi patronát. Podmínkou patronátu 
lokality není její úklid a fyzická péče o ní, 
i když aktivitě v tomto směru se meze nekla-
dou. Smyslem je však především osvěta, po-
zornost věnovaná problematickým lokalitám 
a problematickému přístupu lidí k životnímu 

prostředí. Součástí projektu je i příprava me-
todických materiálů zaměřených na začleně-
ní patronátu lokality do výuky jednotlivých 
učebních předmětů. Jedná se o praktickou 
formu environmentální výchovy, navíc s vy-
užitím reálného městského prostředí. 

I když je patronát určen především ško-
lám, může tuto formu zapojení se do projek-
tu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina. 

Máte-li tip na nějaké místo, které by si 
z vašeho pohledu zasloužilo pozornost 
nebo chcete-li se sami na některou z lo-
kalit zaměřit, obraťte se na bezplatnou 
linku ekocentra 800 100 574. Více in-
formací o projektu Kralupy – čisté měs-
to najdete na internetových stránkách  
http://cistemesto.eckralupy.cz. Prvními zá-
jemci, kteří nás kontaktovali o zapojení 
do projektu, byli Základní škola Revoluční 
a Dům dětí a mládeže. Zapojte se i Vy třeba 
jen tím, že zašlete prostřednictvím interne-
tových stránek svůj komentář. 

Kralupy – čisté město

Seznam investičních akcí na rok 2009
Rekonstrukce komunikací, 

chodníků, veřejného osvětlení 
a kanalizace v Podháji

✱ výZva ✱ výZva ✱ výZva ✱ výZva
Do speciálně připravovaného listopadového čísla k 20 letům od Sametové 

revoluce sháníme fotografické i textové materiály té doby. 
Pokud vlastníte fotografie ze setkání s čelními představiteli tehdy nově vzni-

kajícího OF nebo vznikající politiky jako takové, prosíme Vás, abyste materiály 
zapůjčili k oskenování a uveřejnění. Sháníme také volební letáky, reklamy, vý-
střižky z novin se zmínkou o návštěvě čelních představitelů v Kralupech...

Pokud nějaké materiály vlastníte a rádi byste se na jejich prezentaci podíleli, 
kontaktujte, prosím, Mgr. Zuzanu Brožovou na telefonu 777 798 211 nebo na 
mailu: zpravodaj@mestokralupy.cz

Informace z radnice
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Obchvat města

Q Stavba obchvatu je výrazným zásahem do 
krajinného rázu a má značný dopad na ekologii. 
R K celé stavbě proběhla EIA a Odbor životní-
ho prostředí ke stavbě vydal souhlasné závazné 
stanovisko.

Q Hluk a emise zhorší kvalitu bydlení v Chva-
těrubech. R Stavba by procházela několik set 
metrů od prvních obytných domů Chvatěrub.  
V současnosti doprava pulsuje v bezprostřední 
blízkosti Kralupských domů.

Q Je potřeba realizovat obě etapy najednou.  
R Druhá etapa obchvatu není připravena a tako-
výto přístup by znamenal odsunutí řešení o ně-
kolik let.

Q Doposud není zajištěno financování stavby. 
R Průtahy a oddalování stavby vše prodražuje 
a snižuje šance na získání dotací z EU.

Q Nový kruhový objezd u Chvatěrub by nezaru-
čoval plynulost dopravy. R Nelze prokázat, že 
by v místě kruhového objezdu docházelo k zá-
cpám a kolonám.

Q Kralupy denně projede více jak 20.000 aut. 
Tato zátěž by se obchvatem přesunula do obce 
Tursko R Značné množství aut, která městem 
projedou, ve městě zůstává. Vozidla, která jen 
projíždějí směřují k Tursku jen z části.

Q Obchvat by se mohl dotknout života 463 obyva-
tel Chvatěrub a 630 obyvatel Turska. R Absence 
obchvatu se dotýká života 17.240 obyvatel Kralup.

Dopravní obchvat města:  
„konečně“ či „ještě ne“?

(dokončení ze str. 1)
Obchvat města je součástí velkého dálnič-

ního okruhu Prahy, který by měl v čtrnác-
tikilometrovém úseku propojit komunikaci  
I. třídy R7 s D8. Ze dvou plánovaných etap, 
do kterých je stavba rozdělena, je pro Kra-
lupy nejpodstatnější ta prvá. Úsek o délce 
5,2 km, který představuje přeložení silnice 
II/101 v úseku Kralupy – Chvatěruby a jeho 
napojení na silnici II/240 v úseku Debrno 
- Tursko. V praxi to znamená, že vozidla 
směřující od Úžic a Veltrus nebudou muset 
při své cestě ve směru Suchdol a Ruzyně, 
vůbec projíždět centrem. U lobečského ko-
vošrotu se totiž napojí na obchvat, který je 
mostem přes Vltavu a debrnské údolí do-
vede přímo k silnici u Turska.

Nákladný plán, který se při své reali-

zaci může vyšplhat až ke 2 mld. kč má 
však nejedno úskalí. Pomineme-li nejisté 
finance, asi hlavním problémem je nesou-
hlas obcí, kterých se stavba více či méně 
dotkne. Jak říká starosta Chvatěrub Franti-
šek Derfl: „Tíživou situaci Kralup nelze řešit 
tak, že se jejich dopravní problém svede do 
průjezdů obcí Turska, Velkých Přílep, Čer-
ného Volu, Horoměřic, Statenic, Lichocevsi 
a bezprostřední blízkosti Chvatěrub“. To je 
také důvod, proč společně s několika dal-
šími starosty vznesl proti stavbě v průběhu 
územního řízení odvolání. To bylo staveb-
ním úřadem vydáno dne 27. ledna letošního 
roku, a pokud by k odvolání nedošlo, územ-
ní rozhodnutí by nabylo právní moci. Pak 
by mohly být zahájeny přípravy pro získání 
stavebního povolení a od tohoto momentu 

proč sousední obce 
brzdí stavbu?

„Proti samotnému obchvatu nic nemá-
me, naopak. Jen jsme proti  špatné přípravě 
stavby a chybějícímu koncepčnímu řešení“, 
odůvodňuje starosta Chvatěrub kroky šesti 
starostů, kteří se podepsali pod odvolání 
proti územnímu rozhodnutí. Hlavní důvody 
jejich nesouhlasu jsou především dva. 

První je skutečnost, že obě etapy celé 
stavby nebudou realizovány současně. V dů-
sledku toho by po realizaci té první končila 
stavba před Turskem, čímž by se v této obci 
zvýšila dopravní zátěž.

Druhý důvod je způsob napojení obchva-
tu na pravobřežní komunikaci, kde by měl 
u Chvatěrub vzniknout kruhový objezd. Jak 
říká starosta Derfl v tomto místě je potřeba 

zajistit plynulý průjezd, aby zde nedocházelo 
ke vzniku kolon a tím i zvyšování zplodin 
z popojíždějících vozů. Podle něj kruhový 
objezd takovým řešením není a komunika-
ce měla být projektována zcela jinak. Jak se 
uvádí v odvolání: „...navrhované řešení zavleče 
tranzitní dopravu do bezprostřední blízkosti 
obce Chvatěruby a to bez vyřešení jakékoli ná-
vaznosti či posílení stávající komunikační sítě. 
Ve svém důsledku to bude mít negativní dopad 
pro celou oblast, a to včetně zavlečení tranzitní 
dopravy do dalších přilehlých obcí...“

Další argumenty, které jsou v 16 bodech 
odvolání uvedeny, například poukazují na 
procesní chyby, nedostatky, ale i podjatost 
krajských úředníků, neboť krajský úřad je 
jak realizátorem akce tak orgánem, který 
má o odvolání rozhodovat.

Dá se však očekávat, že tyto námitky nebu-
dou akceptovány a stavba bude se zdržením 
realizována v takové podobě, v jaké byla navr-
žena. Na obhajobu obcí, které se proti výstavbě 
postavily a vše brzdí lze říci jen to, že se za 
dopravní zátěž snaží vyzískat maximum kom-
penzací a výhod. Například Chvatěruby jsou 
jedinou obcí v regionu, která doposud nemá 
splaškovou kanalizaci a výstavba obchvatu také 
omezí jediné rozvojové území, které obec má.
 dvoustranu PřiPravil Jindřich havlík, dis.

zastuPitel a Předseda ekologické koMise Města

by byl již krok k vypsání soutěže na zho-
tovitele stavby. Tudíž i krok k samotnému 
počátku faktické realizace obchvatu.

Zda jsou důvody k tomuto odvolání opráv-
něné jsme se přišli zeptat přímo starosty 
Františka Derfla.

Návrh pravobřežního pilíře mostu přes Vltavu

vizualizace přemostění 
Debrnského údolí

ARGuMeNTy PRO A PROTi 
Z POHLeDu ZúčAsTNěNýcH OBcí
cHVATěRuBy A TuRsKO VeRsus 

KRALuPy NAD VLTAVOu
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Obchvat města

nový most přes řeku
Vybudování kralupského obchvatu se ve své první etapě neobejde bez výstavby dvou mostů. První bude veden 

přes Vltavu a druhý nad debrnským údolím, které je po řece druhým největším úskalím celé stavby.
Dle plánů bude nájezd k mostu začínat v místech lobečského kovošrotu a k překlenutí řeky byla zvolena trá-

mová celobetonová nosná konstrukce. Most tvořený čtyřmi různě dlouhými poli bude mít celkovou délku 378 
metrů. Podpěru mu budou zajišťovat dva nestejně tvarované pilíře, jejichž odlišnost vzešla z potřeby vést podél 
levého břehu přivaděč do města. Ten se na mostovku bude napojovat právě v místě levobřežního pilíře. 

Šíře mostní komunikace bude 14 metrů a kromě úzkého 0,75 m širokého únikového chodníku zde bude 
vedena také cyklostezka. Západní nájezd na most bude vzhledem k výškovým rozdílům mírně svažitý a ko-
munikace bude zahloubena do skalního masivu vrchu Hrombaba. 

Pane náměstku v jakém 
stádiu je příprava výstavby 
kralupského obchvatu?
Stavba samotná je rozděle-
na do dvou etap, přičemž 
první, pro obyvatele Kra-
lup nad Vltavou důležitěj-
ší - je po projekční strán-
ce dokončena. Bohužel, 
v současné době projekt 
stojí v důsledku různých odvolání a námi-
tek, které vůči němu vznesly okolní obce 
podporované ekologickými aktivisty. V da-
ný moment nemáme legislativní nástroje jak 
celou věc uspíšit. Jsme si vědomi tíživé situ-
ace a kralupský obchvat je jednou z našich 
priorit, ale nyní není míček na naší straně. 
Námitky ke stavbě má například sousedící 
obec Chvatěruby a to celou věc zdržuje.

v jakém časovém horizontu vidíte realizaci 
stavby?
Teoreticky by se mohlo začít velmi brzy, ale 
bez územního rozhodnutí nelze na staveb-
ním povolení a přípravě realizace samotné 
stavby pracovat. Věřím ale, že by stavba moh-
la být zahájena na konci roku 2010. Samot-
nou realizaci odhaduji na 1,5 až 2 roky.

v čem vidíte největší úskalí celé stavby?
Vedle zmiňovaných odvolání věc kom-
plikuje 2. etapa projektu, což je přeložka 
silnice 240, která je pro řádné fungování 
samotného obchvatu Kralup nezbytná. Ta 
je téměř v nulové fázi přípravy, doháním 
zde resty po našich předchůdcích, kteří 
jak jsme zjistili, podporu obchvatu spíše 
slibovali, než aby pro něj skutečně něco 
dělali. 

Jak bude projekt financován?
Stavba první etapy je odhadována na cca 

1,5 miliardy korun, druhá etapa pak má stát 
přibližně 800 milionů. Vzhledem k rozpočtu 
kraje a částce, s níž v oblasti dopravy hospo-
daříme (cca 300 až 400 milionů korun ročně 
bez započítání dobíhajících úvěrových zdro-
jů), musíme při zajištění financování získat 
státní dotaci. Z vlastních zdrojů to rozhodně 
nedokážeme. I tady jsem optimista, v této věci 
jednáme a velmi si slibujeme od nové vlády 
vzešlé z podzimních voleb. Od některých „stí-
nových“ ministrů již dnes máme deklarová-
nu podporu. Velmi vážně zvažujeme, zda do 
financování a realizace této akce nezapojit 
více soukromý sektor.

 děkuJi za rozhovor

rozhovor s... robinem Povšíkem (Čssd) náměstkem hejtmana středočeského kraje pro oblast dopravy

Příprava výstavby kralupského obchvatu

Silniční sjezdy směrem ke Kralupům, do Minic, Dolan a Debrna

Za hlavní komplikaci považují obyvatelé Chvatěrub kruhový objezd, který by měl nahradit stávající 
křižovatku (černě značená).

Robin Povšík
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Obec má 1 místní část. 
Počet obyvatel: 321

Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 
10 km

Dostupnost: Do obce se dostaneme nejlépe 
po silnici č. 101 mířící z Kralup nad Vltavou 
na Neratovice. V obci staví pravidelné auto-
busové linky: Praha-Kobylisy – Kralupy n. 
Vlt. , Mělník – Chlumín – Kralupy n. Vlt.,  
Neratovice – Kralupy n. Vlt. 

Zajímavosti obce (příroda, historie, ...):
Nadmořská výška obce je 160 až 180  m n. 

m., přitom nejstarší část obce kolem kostela 
a velkostatku leží na vyvýšenině nad tůní. 
Obec leží v rovinaté úrodné krajině mezi 
řekou Vltavou a Labem. Na jihu směrem 
ke Dřínovu se terén zvyšuje na tzv. „Ka-
mennou horu“, která se pak zvedá Dřínov-
ským hájem až na vrch Dřínov (247 m n.m.). 
O Dřínovském vrchu jsme se zmiňovali již 
v dřívějším článku o obci Zlosyň a Úžice. 
Územím obce protéká Kozárovický potok, 
teče od jihozápadu na severovýchod. Ob-
lastí prochází dva ropovody využívané pro 
transport kapalných ropných látek (majite-
lem je firma MERO, a. s.).

Obec se nachází ve starobylé sídelní oblas-
ti doby neolitu (mladší doby kamenné), našlo 
se zde také mnoho archeologických nálezů 
z doby kultury knovízské. Nejstarší písem-
nou zmínkou je zpráva z roku 1088, kdy 
král Vratislav II. daroval Vyšehradské kapi-
tule celou ves, ves byla asi založena krátce 
předtím. Vyšehradská kapitula zde založila 
farní kostel, který fungoval asi od roku 1290 
až do r. 1678, farním se pak stal zase v r. 
1854. Farnost měla působnost pro sedm obcí 
(Hostín, Bukol, Dědibaby, Dřínov, Křivousy, 
Újezdec, Vojkovice). Roku 1420 byla ves dá-
na do zástavy světským pánům. Hlavní část 
dnešní původní zástavby pochází částečně 
z konce 18. stol., převážně však z 19. stol. Je 
však silně poznamenána četnými pozdějšími 
úpravami. V jihozápadním cípu obce najde-
me zástavbu z pol. 20. stol., v dalších částech 
probíhá současná výstavba. Přímo v jádru 
obce se nachází zemědělský areál bývalého 
ZD Dřínov, který nyní prochází rekonstrukcí. 
Původně zde stával největší z dvorců. Dvůr 
založil v r. 1584 Štěpán Oškobrzský z Oškob-
rhu, v obci začal i se stavbou tvrze. Po bitvě 
na Bílé hoře byl majetek Oškobrzských zkon-
fiskován a prodán Polyxeně z Lobkowicz. 
Nejvíce škody nadělala třicetiletá válka, ves 
byla i s tvrzí pobořena a vypálena. Lobkowic-

zové vlastnili obec až do roku 1922, kdy byl 
v rámci pozemkové reformy jejich majetek 
částečně rozparcelován. Od r. 1913 byla obec 
součástí okresu Kralupy nad Vltavou a od 
r. 1965 okresu Mělník. Obec je zapojena do 
projektu „Zelená obec“.

Pamětihodnosti obce: Kostel Nanebevze-
tí Panny Marie (gotický, jednolodní kostel 
z roku 1290), zvonice (hranolová dřevěná 
na kamenné podezdívce, uvnitř je zavě-
šen zvon Václav odlitý pražským mistrem  
r. 1561), pohřební kaple Božího těla (barok-
ní, kruhového půdorysu postavena v letech 
1735 – 1736).

Název obce je odvozen od držitele (zakla-
datele) vsi – Hostěn – Hostěnův dvůr.

Občanská vybavenost, IS, podnikání: Na-
jdeme zde úřadovnu OÚ s knihovnou, MŠ 

Obce spadající pod působnost města 
Kralup nad Vltavou, 12. díl

a ZŠ, hřbitov, sportovní areál (fotbalové, 
tenisové/volejbalové hřiště). IS: elektrika, 
vodovod, ČOV, plynofikace (z plynovodní 
sítě Vojkovic), telefonní síť je nově zakabe-
lována. V obci můžeme navštívit Hospodu 
U Slona. Firmy v obci: např. společnost  
LeoCzech, s r.o. – nákup, prodej a zpraco-
vání sběrového papíru, ZOD Dřínov.

Společenský život a aktivity občanů: V obci 
fungují tyto spolky a organizace: Sportovní 
klub Sokol a Myslivci. TJ Sokol pořádá tur-
naje v kopané, volejbalu, tenisu a nohejbalu, 
organizuje také každoročně ve svém areá-
lu Dětský den. V budoucnu místní uvažují 
o obnově lidových poutí. Na letošní Dětský 
den na školní zahradě přijali pozvání Poli-
cie ČR, Záchranná služba, SDH Chlumín.
                                     l.P.

hosTín 
U VojKoVIc
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Dvě stě let nejstarší kralupské památky
Historie každé obce je historií jejich obyvatel. Ti se zapsali svým životem a svou prací do tváře místa, kde žili. Poslední 

kralupský rychtář Antonín Slabý se zapsal do minulosti Kralup památným křížkem.

Na letošní rok připadá výro-
čí 200 let trvání nejstarší 

kralupské historické památky 
– křížku rychtáře Antonína 
Slabého. Na rozdíl od nejbliž-
ších měst, jako jsou  Velvary, 
Veltrusy nebo Slaný, nemají 
Kralupy žádné historicko-kul-
turní památky. Vždyť kralup-
ský kostel je teprve jen o málo 
více než stoletý.

Křížek dal postavit v roce 
1809 ještě mladý, pobožný 
a vůči Rakousku loajální, kra-
lupský rychtář Antonín Slabý. 
Po prohrané bitvě rakouských 
vojsk ve střetnutí s Napoleo-
nem u Slavkova, se rakouským 
vojskům podařilo 22. května 
1809 porazit Napoleona u Ess-
lingenu a Aspernu. Byla to 
první Napoleonova porážka 
a patrně na oslavu vítězství 
rakouských vojsk dal rychtář 
Slabý křížek postavit.

Křížek Antonína Slabého, 
posledního kralupského rych-
táře, najdeme u silnice generá-
la Klapálka naproti pohřební-
mu ústavu. Na jednoduchém 
pískovcovém podstavci je 
umístěn kovový křížek s tě-
lem Krista. Toto místo ovšem 
není původní.

Rychtář Antonín Slabý dal 
na věčnou památku postavit 
křížek v roce 1809 na místě, 
kde stála již od roku 1785 boží 

muka, o kterých se píše v jose-
finském katastru. Boží muka 
tehdy posloužila i jako orien-
tační bod při vyměřování po-
zemků. Antonín Slabý dal bo-
ží muka, která byla tehdy již 
ve špatném stavu, v roce 1809 
nahradit křížkem, který dal po-
stavit vlastním nákladem.

Do horní části půvabně tva-
rovaného kamenného pod-
stavce nechal Slabý vytesat 
nápis:

Založen r. 1809 
anT. sLabýM 

rychtářem kralupským

Křížek slavnostně vysvětil 
minický farář Vavřinec Hikiš. 
Minický proto, protože Kralu-
py neměly ani kostel ani fa-
ráře a spadaly církevně pod 
Minice. V roce 1924 byl kří-
žek restaurován nákladem po-
tomka rychtáře Karla Slabého. 
Ten připojil na pomníček ještě 
nápis: Opraven r. 1924. Násle-
dovalo druhé vysvěcení ten-
tokrát již kralupským farářem 
Karlem Zárubou.

Původní místo, kde stál kří-
žek, bylo na křižovatce pěti 
polních cest, z nichž jedna 
směřovala do Minic, druhá do 
Mikovic, třetí do Lobče, čtvrtá 
na náves, tj. dnešní Palacké-
ho náměstí a pátá vedla vzhů-

ru na Hrombabu a odtud dále 
k vrchnosti na Tursko. Čtyři 
z nich existují dodnes, jsou 
z nich ovšem ulice: Grégrova, 
generála Klapálka, Podřipská, 
Kaplířova. Cesta na Tursko by-
la zrušena v roce 1856 po do-
stavbě kladenské dráhy, která 
ji přeťala.

Na prvním obrázku je vidět 
původní místo, kde stál od ro-
ku 1809 křížek rychtáře Sla-
bého. Bílá šipka na něj ukazu-
je. V roce 1882 byly položeny 
koleje velvarské dráhy a jak 
je z obrázku vidět, křížek se 
ocitl v jejich blízkosti. Velký 
obytný dům za křížkem pat-
řil buštěhradské dráze a byl 
v roce 1942 zbourán, neboť 
Němci v době okupace dali 
vybudovat železniční spojku 
mezi tratí velvarskou a kla-
denskou přes ulici Vaníčko-
vu. Trať šla přímo přes po-
mníček, který musel být proto 
přemístěn. Byl přesunut na 
okraj Kaplířovy ulice, jak je 
vidět na druhém obrázku. To 
již byla dolní část kamenného 

podstavce ve špatném stavu 
a nápisy na pomníčku se stá-
valy nečitelné.

Na novém místě byl křížek 
rychtáře Slabého až do roku 
1996, kdy se rušila velvarská 
trať. Z obavy, aby nebyl při li-
kvidaci trati a stavbě chodní-
ku křížek poškozen, přemístil 
jej vlastním nákladem majitel 
pohřebního ústavu Jiří Cibul-
ka do prázdného zatravněného 
prostoru vedle silnice generála 
Klapálka naproti pohřebnímu 
ústavu. Na tomto třetím místě 
je dodnes.

Protože dolní část pískovco-
vého podstavce se již rozpa-
dala a nápisy v horní části by-
ly již nečitelné, byl pomníček 
rozebrán a odvezen k opravě 
restaurátorům. Po opravě byl 
slavnostně již potřetí vysvěcen 
6. listopadu 2003 páterem Ed-
wardem Walczykem.

Současný stav je patrný z tře-
tího obrázku. Rychtář Antonín 
Slabý odpočívá od roku 1853 
na minickém hřbitově. 

ing. Josef stuPka

Bílá šipka ukazuje, kde bylo původní místo křížku od roku 1809.
V roce 1942 byl křížek přemístěn 
na roh Kaplířovy ulice.

Od roku 1996 je křížek naproti 
pohřebnímu ústavu.
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pro každou školu byl připraven autobus 
se dvěma kvalifikovanými průvodci 

z obou společností. Autobus projel trasou 
mezi nejzajímavějšími výrobními jednotka-
mi Česká rafinérské a Synthos a zároveň 
okolo dalších společností, které v rozsáh-
lém areálu působí jako jsou Linde, Vitogas, 
Sartomer, K-protos a další. Zastávky na žá-
ky čekaly u objektu hasičského záchran-
ného sboru Synthosu, kde byly připraveny 
ukázky techniky a žáci si mohli vyzkoušet 
hasební zásah, sešup po požárnické tyči 
a další. Zajímavá byla také prohlídka labo-
ratoří, kde mohli žáci nahlédnou do prostor, 
kde se provádějí analýzy surovin, mezipro-
duktů a produktů rafinérie na špičkových 
analytických přístrojích. V rámci prohlíd-
ky laboratoří provedli pracovníci Synthosu 
a České rafinérské představení konkrétních 
výrobků obou společností a vysvětlení jejich 
využití, ale i cesty, jak probíhá jejich výro-
ba. Moderní chemické provozy řídí kvalifi-
kovaní operátoři z velínů a i ty byly součástí 
prohlídkové trasy, kde žáci na vlastní oči 

viděli o jak náročnou práci se jedná, jak je 
zodpovědná a jaké vlastnosti musí dnešní 
operátor mít. 

K jedné ze skupin se přidal i starosta měs-
ta Kralupy nad Vltavou Petr Holeček a ře-
ditelka městské policie Mgr. Eva Kostlivá. 
Pochválili záměr uspořádat takovouto akci 
pro kralupskou mládež a ocenili kvalitní 
výklad průvodců i specialistů obou společ-
ností během prohlídky. V této souvislosti 
se zajímali mj. o zaměstnanost a potřebu 
nových pracovníků. Obě společnosti budou 
potřebovat v horizontu několika let nové 
pracovníky s odpovídající kvalifikací na 
řadu pozic ve výrobní oblasti.

Letošní den otevřených dveří se vyda-
řil, i když proběhl v menším formátu než 
v minulosti, právě proto, že se zaměřil na 
mladé lidi. Věříme, že se jim návštěva kra-
lupského průmyslového areálu líbila a že si 
mohli udělat reálnou představu, co moderní 
chemie představuje.

aleš soukuP

ČeskÁ rafinérskÁ, a.s.

s medvídkem si hrát, 
s medvídkem jít spát...
Výstava medvídků plyšových i jiných 
v Malém máslovickém muzeu másla

od 4. 7. do 31. 10. 09’,  
vánoční varianta 
od 1. 11. 2009 
do 31. 1. 2010

Máte  do-
ma  medvíd-
ka?  Půjčte 
ho na výsta-
vu, prosím! Po 
ukončení  vý-
stavy  v  pořádku 
vrátíme.  Můžete 
o něm i něco napsat, 
jestli má jméno, při ja-
ké příležitosti se k vám 
dostal, nějaký zážitek 
s medvídkem apod. 

Bližší informace na 
tel: 603 431 148 nebo 
muzeum@maslovice.cz. 
Ozvěte se nám, pro-
sím, co nejdříve! 

Děkujeme!
Za muzeum 
V. sýkorová. 

O souboru, jeho práci a vystoupeních, 
jsme si povídali s vedoucí souboru paní 
Kateřinou Bartoňovou.

kdy vznikl váš soubor?
Soubor vznikl v roce 1993. Hlavní základna 
je v Praze. V Kralupech funguje soubor od 
roku 2003. Nyní máme 120 členů ve věku 
od 5 do 18 let.
Jak jste se vy, coby vystudovaná ekonomka, 
dostala k tanci a jeho vedení?
Začátky jsou ještě z doby revoluce, kdy se 
mnoho věcí nedalo koupit a muselo se šít. 
Začala jsem šít pro jeden taneční soubor. Pak 
po mně chtěli pomoc s choreografií a nako-
nec jsem si řekla, že takový soubor chci také 
vést a otevřela si ten náš. Vedu ho již 16 let 
a dodnes si všechny kostýmy šiji sama.
Jakým tancům se v souboru věnujete a kam 
vás můžeme zařadit?
Ve svém repertoáru máme country tance, 
americký clogging (country step), irský step 
a tance, ve kterých jsme všechny tyto styly 

Den otevřených dveří tentokrát pro školy
Je tradicí, že Česká rafinérská a Synthos Kralupy pořádají společně den otevřených 
dveří a zvou k prohlídce areálu průmyslových výrob a některých jeho zařízení.  
I letos byla tato akce uspořádána, i když vzhledem k úsporným opatřením nebyl 
uspořádán pro širokou veřejnost s akcemi na parkovišti jako v minulých letech, ale 
v pracovní den pro žáky a studenty základních a středních škol z Kralup a okolí.

Taneční skupina Dixi
rozhovor s... vedoucí souboru paní kateřinou Bartoňovou

úspěšně spojili. Pro soutěže jsme nezařadi-
telní a svými vystoupeními ojedinělí.
Máte také nějaká veřejná vystoupení, kam 
se na vás můžeme přijít podívat?
Ročně máme asi 50 vystoupení po celé ČR 
(předtančení na plesech, účast na firemních 
a sportovních akcích, při vánočních pořa-
dech…). Soubor účinkoval na galavečeru Ev-
ropské unie, pravidelně 3 roky spolupracoval 
s Českou televizí a zúčastnil se i zahranič-
ního turné. děkuJi vÁM za rozhovor

a PřeJi Mnoho úsPěchů.

soubor přijme do svých řad všechny 
tancechtivé dívky od 5 do 13 let.

Z důvodu velkého množství vystoupení 
v září, začínají tréninky od října. Tréninky 
jsou vždy v pondělí a středu od 16 do 18 
hodin. Ukázkové hodiny se konají v pon-
dělí 5. října od 16 do 18 hodin a ve středu  
7. října od 16 do 18 hodin. Trénuje se v tě-
locvičně ZŠ Revoluční v Kralupech nad Vl-
tavou. Vstup do tělocvičny je z boku areálu 
(nejlépe po telefonické dohodě).

Veškeré informace poskytneme na tele-
fonním čísle 602 377 706. zBr.
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Rekapitulace 
dvouleté činnosti 

Galerie vk 37 je otevřena již dva roky. 
kolik výstav ve vaší galerii za tu dobu 
proběhlo?
Uspořádali jsme 8 výstav předních čes-
kých grafiků: Vychodilová, Janíčková, 
Tomanová, Flašar, Kavan, Brázda, Salaj-
ka, Nesrovnal. V květnu letošního roku 
se u nás uskutečnila ve spolupráci s MŠ 
v ul. Gen. Klapálka týdenní výstava dět-
ských obrázků.

Vedle výstav jsme spoluobčanům nabídli 
šest komorních koncertů. Za připomenutí 
stojí hlavně dva koncerty jazzové zpěvačky 
Evy Svobodové, která zazpívala v doprovo-
du Quartetu Kryštofa Marka.

Jaký je zájem veřejnosti o tyto 
koncerty a výstavy?
Zájem je bohužel minimální. Například na 
květnový koncert Evy Svobodové, zpěvačky, 
která běžně zaplňuje pražské jazzové kluby, 
jako je např. Reduta, přišlo pouze devět lidí. 
Totéž platí pro výstavy. A to i přes pomoc 
Kralupského Zpravodaje s propagací námi 
pořádaných akcí.

Jak vidíte budoucnost vaší galerie?
Budeme doufat, že nějakou další výstavou 
či koncertem zaujmeme více našich spolu-
občanů. Zájemci o „výtvarno a hudebno“, 
kteří nebyli dosud naší nabídkou uspokoje-
ni, nám mohou případné podněty poslat na 
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.

Co připravujete na podzim?
3. září od 17 hodin proběhne vernisáž vý-
stavy akademické malířky Evy Haškové, vý-
stava studentů gymnázia a pravděpodobně 
koncert Jaroslava Hutky.

děkuJi za rozhovor.

zBr.

KuRZy A KROuŽKy FARNí cHARiTy NA ŠKOLNí ROK 2009/2010

výuka CiZíCh JaZyků
němčina:  .......... středa od 8.30 – 10.00 hod. pokročilí (charita vedle Penny)
............................ Začátečníci budou otevřeni v případě naplnění kurzu – 3 zájemci.
............................ Cena 100,- Kč za dvě vyučovací hodiny
............................ Po celou dobu kurzu je zajištěno hlídání dětí.

angličtina:  ........ pátek od 9.00 – 10.30 hod. začátečníci (Fara Minice)
............................ pátek od 10.45 – 12.15 hod. pokročilí (Fara Minice)
Angličtina na Charitě (vedle Penny) bude otevřena v případě naplnění kurzu - 4 zájemci.
Cena je 100,- Kč za dvě vyučovací hodiny.

hLíDání DěTí na ChariTě
Pondělí:  8.30 – 12.00 hod. (Charita vedle Penny)
Středa:  8.30 – 12.00 hod. (Charita vedle Penny)
Cena 20,- Kč dítě

ŘeMesLné DíLny
Pondělí: 13.30 – 15.30 hod. (Charita vedle Penny)

bŘišní Tanečky Pro DěvčaTa Do 10 LeT
Den a hodina budou upřesněny na začátku měsíce září.
(Charita vedle Penny)

hiP hoP
Den a hodina budou upřesněny na začátku měsíce září.
(ZŠ – Praktická)

Doučování v níZkoPrahovéM ZaŘíZení
Angličtina: čtvrtek 14.00 – 16.30 hod. – Lektoka: Bc Miroslava Polášková 606 613 016
Po dohodě je možné dohodnout individuální doučování .
Doučování speciálním pedagogem: čtvrtek 14.00 – 16.00 Mgr. Terezie Kaltounková
Po dohodě je možné dohodnou individuální doučování.

Veškeré informace také na http://charita.nasefarnost.cz

INZERCE

Srdečně Vás zveme 

Do GALerIe VK��
na purkyňově náměstí 228, v Kralupech-Lobči (naproti křižovatce na Hostibejk)

Ve čtvrtek �. 9. od 1� hodin 
vernisáž výstavy ak. malířky evy haškové

česká grafika
Vernisáž hudebně doprovodí Magdalena Hellebrandová na piano

Výstava potrvá do 3. 10. 2009

Děkujeme Městu Kralupy,
že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2009.

připravujeme na říjen:
Výstava studentských prací Dvořákova gymnázia
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Na začátku dnešního článku se musíme 
omluvit, že se tentokrát budeme vra-

cet zpět do měsíce května a června. Tyto 
měsíce byly tak zaplněné činnostmi, že se 
s vámi musíme o vše podělit. Absolvovali 
jsme hodně přednášek, jako o chovatelství 
drobného zvířectva, o účincích bylinek na 
naše zdraví a mnoho dalších témat. Častá 
byla také vystoupení dětí z mateřských škol 
a gymnázia. Velice pěkné bylo vystoupení 
studentek v sólovém zpěvu. To byly hlasy 
jako zvony. Studentky se nám moc líbily 
a přejeme jim, aby se jim dařilo i v jiných 
soutěžích, na které se připravují.

Květnový zájezd jsme tentokrát věnovali 
hlavně přírodě. Pěkný zážitek na nás če-
kal v Jilemnici, kde jsme se setkali se sku-
pinou turistů, kteří na stařičkých kolech 
a v dobových kostýmech pořádají každou 
sobotu výlety do okolí. Vyprávěli nám, že 
také pořádají zimní sezónu v Krkonoších na 
starých lyžích a dobových kostýmech. Moc 
pěkně jsme si s nimi popovídali.

Další cesta vedla do Jánských lázní. Ces-

tou jsme obdivovali nádhernou krkonoš-
skou přírodu.

Červnový zájezd byl prohlídkový. Navští-
vili jsme Jaroměř, Nové Město nad Metují 
a Deštné. Velké překvapení nám připravili 
přátelé z Komárna. Jejich pěvecký sbor byl 
na pozvání maďarské komunity vystupovat 
v Teplicích. Při zpáteční cestě se zastavili 
na dvě hodiny v Kralupech, aby se s námi 
mohli alespoň pozdravit. Moc nás potěšili. 
Stále vzpomínají a zvou nás na návštěvu 
k nim. Pro nás je to ale finančně nedo-
stupné. Byli jsme rádi, že se podařilo i toto 
malé setkání.

Příští měsíce budou trošku slabší, protože 
je to doba prázdnin a dovolených. A tak se 
těšíme na naše zájezdy. V červenci to bu-
dou oblíbené Jižní Čechy, okolí Domažlic 
a Klenčí. V srpnu naopak Bílina, Bouřňák 
a Teplice v Čechách. Ale protože máme moc 
krásnou zemi, tak se nám líbí všude.

My se scházíme celé léto, proto všem 
ostatním přejeme hezké prázdniny a klid-
nou dovolenou. Členové Mkd 

Městský klub důchodců

„Setři slzy a usměj se uplakanýma očima,
Každého dne se něco končí
A něco překrásného se počíná.“
Jaroslav Seifert

Dne 26. 7. 2009 by se dožil náš tatínek a manžel Jaroslav 
Machač 60ti let. Za tichou vzpomínku děkujeme všem 
přátelům a známým. Stále s láskou vzpomínají 

dcera Janička a manželka Janina

Dne 2. 7. 2007 zemřel náš syn Jan Vobořil. 
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Syn Petr, matka Jana Vyšatová s rodinou 
a otec Jan Vobořil s rodinou.

Dne 29. 7. by se dožila 100 let naše milo-
vaná maminka, babička a prababička, 
paní Zdena Hančlová. Kdo jste ji znali, vě-
nujte jí tichou vzpomínku. Za celou rodinu 

dcera Zdena Loužecká a syn Josef Hančl s rodinami.

VZPOMÍNKY
��. sezóna Kruhu přátel prahy – rok 2009

Z červnového výletu do Jílového posílají členové Kru-
hu přátel Prahy nejen pozdrav, ale i přání pohodové 
letní dovolené všem čtenářům Zpravodaje. Další vy-
cházka KPP se uskuteční až v září. Těšit se můžete na 
vycházku Prokopským údolím v sobotu 12. září. Pokud 
chcete poznávat krásy našeho hlavního města v době 
letních prázdnin, můžete využít nabídky vycházek Praž-
ské informační služby, kterou najdete na internetových 
stránkách www.pis.cz

Blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří se dožívají

v červenci 2009
 významných životních jubileí.

9� let Nová Anna
9� let Zuzaníková Emilie
92 let Župková Marianne-Hildegard
90 let Bezděk Jan
8� let  Zamrazilová Anna
 podrahová Anna
 Ryklová Marta
 Frantová Hana
80 let Stanislav Václav
 Kárová Běla
 Jirásková Růžena
 Zavoralová Božena
 Kváčková Marie
 Fialová Božena
 Šebková Miluše

...a blahopřejeme našim spoluobčanům, 
kteří se dožívají
v srpnu 2009

 významných životních jubileí
99 let Štanclová Anna
9� let Fialová Božena
9� let Hurych Rudolf
8� let Voláková Jaroslava
 Ing. Nesvadba Vladko
 Gerhátová Julie
80 let Chleborádová Milena
 Spálenský František
 Gladišová Marie
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Informace Kruhu přátel Prahy můžete sledovat 

na našich internetových stránkách

 http://kruhpratelprahy.euweb.cz

 Milena Vovsová

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

pořádají ve dnech 11. a 12. července 2009 - patnáctou 
VÝsTAVU rŮŽí a KVĚTIn na zámku Veltrusy

Sobotní zahájení bude doprovázet 
koncert dechového orchestru 
Vinšovanka od 10 hodin.

Výstava je spojena se soutěží 
o nejkrásnější „Růži roku 2009“ 
a „Růži zámku Veltrusy“ jejíž 
vyhodnocení se uskuteční 

v neděli 12. července 2009 
ve 14 hodin.

Vedení zámku nabízí návštěvníkům 
prohlídku historických skleníků 
a výstavu „Kámen a voda“ 
a prohlídku interiérů hlavní zámecké 
budovy „Jak se opravuje památka“.

výstava bude otevřena 
od 9 do 16 hodin

Doprava návštěvníků výstavy je 
zajištěna autobusem od nádraží 
Kralupy nad Vltavou. (Odjezdy 
v sobotu i v neděli v 9,30 hodin 
a zpět ve 13,00 hodin) 
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červnový zájezd po stopách
architekta Gočára
Ve čtvrtek 11. června jsme za deště vyjeli 
na další ze zájezdů Sdružení. Ještě v dešti 
jsme zastavili v Libodřicích u Kolína, kde 
se nachází dílo architekta Gočára – Baue-
rova vila (nyní v rekonstrukci). Dále jsme 
jeli přes Chvaletice, Týnec nad Labem 
a Přelouč do historického jádra Pardu-
bic, abychom spatřili budovu spořitelny, 
bývalý hotel Grand, rekonstruovaný na 
Obchodní centrum a Winternitzovy Au-
tomatické mlýny, vše z ateliéru architekta 
Gočára. V Pardubicích déšť ustal a my 
směřovali za slíbeným překvapením pod 
Kunětickou horu – do perníkové chaloup-

ky u obce Ráby, několik kilometrů od Par-
dubic. Během příjemné hodinové prohlíd-
ky jsme se seznámili s výrobou perníku 
a díky pohádkovému prostředí se vžili 
do postav Jeníčka a Mařenky a pohádek 
našeho dětství. Byl to pro všechny neče-
kaný a milý zážitek. Následoval přejezd 
do dlouholetého bydliště architekta Go-
čára – Lázní Bohdaneč. Krátkou vycház-
kou jsme se vydali k jeho domu ve stylu 
funkcionalismu. Po obědě a krátkém deš-
ti s větrem jsme pokračovali prohlídkou 
pavilonu Gočár, vyhlášenému za národní 
technickou památku i v rámci UNESCO. 
Na cestu zpět jsme se posilnili v cukrár-
nách na lázeňské kolonádě a na náměstí. 

Na zpáteční cestu jsme se vydali už za 
slunečního svitu. Seznámeni s některými 
z děl architekta Gočára a s dárky z per-
níkové chaloupky jsme se vrátili kolem 
18. hodiny.

Další zájezd připravujeme na září.
Ve středu 16. září pojedeme na Plzeňsko. 

Cílem bude nejprve muzeum ve Žluticích, 
kde uvidíte faksimile vzácného žlutického 
kancionálu z 16. století, dále soukromý zá-
mek Chyše s pivovarem a restaurací (a obě-
dem) a závěrem Manětín, zámek a město, 
zvané perla baroka. 

Přihlášky přijímáme v úterý 1. září v pen-
zionu na Cukrovaru, kde získáte i podrob-
nosti.

Všem čtenářům a členům Sdružení přeje-
me příjemně prožité prázdniny ve zdraví.

Jan kolÁtor

Sdružení rodáků a příznivců města

VýZVA ZŠ ReVOLučNí
Obracíme se na bývalé žáky a všechny přátele školy 
s výzvou o poskytnutí sponzorského finančního daru 
za účelem vydání almanachu ke 40. výročí otevření 
školy.
Věříme, že Vás naše výzva osloví, zavzpomínáte na 
školní léta a přispějete ke zdaru této akce. Informujte, 
prosím, své známé a spolužáky, kteří se doposud 
neseznámili s naší výzvou.
Sponzorské dary k vydání almanachu je možno posílat 

na účet ČS:

2094684173/0800

Kdo bude souhlasit s uveřejněním sponzorství 
v almanachu, dejte písemnou zprávu na adresu školy. 
Případné dotazy na telefonu 315 726 186 – paní 
Charvátová.

Srdečné poděkování všem dárcům.
kolektiv bývalých žáků a zástupců školy

Za velkou ochotu, obětavost a odborné 
vedení včetně zajištění skvělého pobytu 
v chorvatské SAVUDRIJI patří upřímné 
poděkování Katce PROCHÁZKOVÉ a 
Ivetce BENDÍKOVÉ.

Ony spolu s ostatními cvičitelkami pro 
nás připravily nádherný týden plný 

pohybu, ale i pohody, humoru a dobré 
nálady.

S Martou a Ivčou jsme začínaly den na 
břehu moře jógou, kterou střídalo zdravotní 
cvičení. Po výborné snídani se brzy prozářil 
bazén pestrobarevnými žížalami při vod-

ním aerobiku s Katkou a potom nás Ivetka 
pěkně protáhla při cvičení s flexi-bary do-
plněnými gumami a overbally.

Příjemná teplota moře a dny plné slun-
ce nás provázely každé odpoledne. Den 
vždy zakončily břišní tanečnice svými 
ladnými pohyby, které obdivovali všich-
ni kolemjoucí.

Výlet do italského TERSTU s prohlídkou 
přírodního skvostu-ŠKOCJANSKÝCH  jes-
kyní ve Slovinsku byl úžasným poznáním, 
vzdálenějších míst a rozlučkový večer ve vin-
ném sklípku udělal tu pravou tečku za nád-
herným týdnem, který jsme spolu strávily.

Srdečné díky Sokolu Kralupy nad Vltavou
Též děkujeme za pomoc při organizaci 

zájezdu Šárce Elicarové i Alence Hamplo-
vé a upřímně se těšíme, že se za rok opět 
všechny zase setkáme.

za úČastnice zÁJezdu

Blanka něMcovÁ

Manětín
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kino VltaVa kralupy – Červenec-srPen 2009
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 80 kralupy nad vltavou 2, 
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664, 
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, 
tel. 315 726 101

DVOjí HRA

1. – 3. st-pá  20.00  
Duplicity, USA, 125 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Dvě konkurenční farmaceutické firmy chystají novinku 

na trh ve stejné době a potřebují zjistit, jak je na tom 

protistrana. Do hry vysílají své špiony Cliva Owena 

a Julii Roberts, které pojí vztah z minulosti. Chytrý 

film, v němž má každý rafinovaný plán, nikdo nehra-

je fér a jehož divák nesmí uvěřit ani závěrečným ti-

tulkům...

NOc V MuZeu 2

3. – 6. pá-po  17.30  
Night at the muzeum 2: Battle of the Smithsonian, USA, 
105 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

V druhém pokračování úspěšné rodinné komedie je 

Přírodovědné muzeum uzavřeno kvůli rekonstrukci 

a exponáty jsou uloženy ve washingtonském Federál-

ním archivu. Kromě starých známých oživlých postav 

bude mít hlídač Larry i problémy se slavnou pilotkou 

Amelií Eckhart.

ODPOR

4. – 6. so-po  20.00  
Defiance, USA, 136 min., 15, T, 80,-Kč

Příběh bratrů Bielskich je jedním z nejzajímavějších 

příběhů 2. světové války. Společně prchnou před ně-

meckými okupanty do hlubokých běloruských lesů, 

zde se připojí k ruskému odboji a založí „skrytou“ 

vesnici...

PROMěNy

7. – 8. út-st  20.00  
ČR, 79 min., 12, 80,-Kč

Čtyři lidé, kteří spolu nemají nic společného. Žena 

úspěšného muže, které chybí ke štěstí jediné – dí-

tě. Sportovní trenér zasvětil svůj život atletice, nyní 

je za zenitem. Stará žena žije ve velkém prázdném 

domě, bez lidského kontaktu, který hledá ve vyšších 

sférách. A konečně mladá matka se dvěma dětmi. 

Malý plat a drsný život jí nehrají příliš do karet. Film 

nejmladšího českého režiséra, jehož producentem je 

Karel Roden.

jMéNeM KRáLe

9. – 13. čt-po    20.00  
ČR, 77 min., ŠÚ, 90,-Kč

Historické drama s kriminální zápletkou.

Píše se 13. století. Království českému a markrabství 

moravskému vládne Přemysl Otakar II. Na zásnuby, 

které mají usmířit dva znesvářené rody odjíždí Oldřich 

z Chlumu. Cestou na hrad narazí na mrtvolu oloupe-

ného a přepadeného kupce. Během slavnostní hosti-

ny, pořádané na jeho počest, je zavražděn purkrabí. 

Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je mezi nimi 

souvislost?

TRANsFORMeRs: POMsTA PORAŽeNýcH

14. – 19. út-ne    20.00  
Transformers: Revenge of the Allen, USA, 147 min., ŠÚ, 
D, 90,-Kč

Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou 
zpátky! Co se zdálo být riskantním podnikem, se pod 
vedením režiséra Michaela Baye proměnilo v počátek 
potenciálně velmi úspěšné série. Druzí Transformers 
jsou akčnější, napínavější a zábavnější. To při vzpo-
mínce na první díl vyvolává otázku, zda to vůbec jde.

DOBA LeDOVá 3: úsViT DiNOsAuRů

16. – 19. čt-ne  17.30
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, USA, 96 min., D, 90,-Kč

Tentokrát příběh zavede hlavní hrdiny do podzem-
ního světa dinosaurů. Doba ledová 3 má všechny 
esence prvních dvou dílů, které si diváci zamilovali 
a ještě více humoru, akce a neuvěřitelnou vizuální 
podívanou.

ŽiVOT je BOj

20. – 21. čt-pá  20.00!  
Fighting, USA, 105 min., 12, T, 80,-Kč

Shawn MacArthur je mladý padělatel žijící v New Yor-
ku. Dávná rodinná tragedie a nedobré vztahy s otcem 
způsobily, že postupně ztrácí všechny motivace. Ne-
čekané setkání s veteránem pouličního boje, otevírá 
Seanovi novou kariéru. Arthur stojí ve válce  underg-
roundových turnajů proti soupeřům s nejrůznější kri-
minální minulostí.

sTáHNi Mě DO PeKLA

22. – 23. so-ne  20.00
Drag me to hell, USA, 99 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Hororový veterán Sam Raimi je zpět! Poté, co převedl 
na filmová plátna slavnou komiksovou postavu Spi-
der-Man, se vrací ke svým kořenům (kultovní série 
Evil Dead). Hororový příběh filmu si pohrává s myš-
lenkou, že nakrknout starou cikánskou čarodějnici 
se nevyplácí.

PříPAD NeVěRNé KLáRy

24. – 28. po-pá  20.00
Itálie, 95 min., ŠÚ, 12, D, 90,-Kč

Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíle-
ně. A z jeho šílené lásky se zrodila žárlivost. Zbyteč-
ná, nekonečná a hlavně nebezpečná. Už popáté se 
objeví v kinech film podle jednoho z bestsellerů asi 
nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti, 
Michala Viewegha.

DOBA LeDOVá 3: úsViT DiNOsAuRů

27. – 31. čt-po    17.30  
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs, USA, 96 min., D, 90,-Kč

T.M.A.

29. – 31. so-po    20.00  
ČR, 90 min., 18!, 90,-Kč

Legendární režisér Juraj Herz (Spalovač mrtvol, Pan-
na a netvor, Petrolejové lampy…) se vrací ke svému 
oblíbenému filmovému žánru – hororu. Děj filmu se 
točí okolo umělce Marka, jenž se vydá do opuštěného 
domu svých rodičů, aby měl klid na malování obrazů. 
Jenže dům skrývá podivná tajemství...

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz

20. 7. – 16. 8.  
pondělí-neděle

kino nehraJe! !

PŘIPRaVUJEME Na záŘí 2009: 
hranice ovládání, nedodržený slib, 
hannah Montana, Proroctví, home, 
veřejní nepřátelé, operace dunaj,  
g.i. Joe, Bruno, Wrestler, hanební parchanti

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

změna programu vyhrazena.

HANNAH MONTANA

17. – 19. 8. po-st  17.30  
USA, 102 min., D, 80,-Kč

Fenomenálně úspěšný seriál stanice Disney Channel 
zamířil i na plátna kin. Miley Stewart se zoufale pokouší 
zvládat svůj náročný dvojí život. Přes den je obyčejnou 
středoškolačkou, která stále více zanedbává své přá-
tele a školu, protože její život víc a víc ovládá její druhá 
tajná identita, popová hvězda Hannah Montana...

KRVAVé POBřeŽí

17. – 19. 8. po-st  20.00  
Red Cliff, Čína, 147 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Výpravné akční drama z doby Tří císařství. S rozpoč-
tem 80 miliónů dolarů se stalo Krvavé pobřeží nej-
dražším čínským filmem v historii.

HARRy POTTeR A PRiNc DVOjí KRVe

20. – 26. čt-st  17.00!  
Harry Potter and the Half-blood prince, USA, 154 min., 
ŠÚ, 12, D, 90,-Kč

Voldemort upevňuje v lidském a čarodějném světě 
svou moc. Bradavice postupně přestávají být spoleh-
livým přístavem bezpečí. Harry se právem obává, že 
největší nebezpečí číhá na chodbách čarodějné školy 
a ředitel Brumbál jej proto začíná připravovat na po-
slední bitvu, která se kvapem blíží. Společně hledají 
způsob, jakým Voldemorta zasáhnout na nejcitlivějším 
místě a sprovodit ze světa...
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Městské muzeum – program na Červenec-srPen 2009

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

– do 9.8. 

trvají výstavy – černí baroni (Pravda 
o vojenských táborech nucených prací-PTP)
  – Výběr z Galerie dolního Povltaví

– ve dnech státních svátků 5. 7. 
a 6. 7. je muzeum uzavřeno

PřiPRAVujeMe NA Září: 

– 10. 9., čtvrtek, 17.00 hodin

– vernisáž výstavy 
– Luboš Tesař - Sonety

Další úspěšnou sezónu má 
za sebou Komorní orches-

tr Dvořákova kraje. Pod vede-
ním dirigenta Václava Mazáčka 
odehrál orchestr v letošním roce  
15 koncertů a posluchači ho 
mohli vidět na koncertních pó-
diích v Praze, Kralupech, Sla-
ném, Zlonicích, Roztokách, Bo-
řejově, na hradě Houska nebo 
ve Veselí nad Moravou. Závěreč-
ným koncertem sezóny pak bylo 
vystoupení orchestru 20. června 
v Českém muzeu hudby v rámci 
projektu Pražská muzejní noc.

Vrcholem letošní sezóny se 
stalo vystoupení KODK na Ná-
rodním festivalu neprofesionál-
ních orchestrů konaném v Tva-
rožné u Brna a ve Veselí nad 
Moravou ve dnech 6. - 7. červ-
na 2009. Chtěli bychom tímto 
poděkovat městu Kralupy nad 
Vltavou za poskytnutí grantu, 
který umožnil orchestru se to-
hoto festivalu zúčastnit. Celkem 
se v třetí etapě festivalu na jižní 
Moravě sešlo 6 neprofesionál-
ních hudebních těles z různých 
koutů České republiky. Tyto sou-

bory pak „měřily své síly“ na 
dvou festivalových koncertech. 
Vystoupení Komorního orches-
tru Dvořákova kraje bylo přijato 
velmi vřele nejen publikem, ale 
i odbornou porotou, která ozna-
čila jeho výkon za nejlepší. 

V letošní sezóně zaujal or-
chestr posluchače i výběrem 
repertoáru. Kromě obvyklých 
koncertních skladeb zařadil do 
programu svých koncertů také 
skladby amerických autorů. Po-
sluchači se tak mohli prostřed-
nictvím orchestru seznámit 
s tanečními rytmy jihoameric-
kých skladatelů Astora Piazzol-
ly a Alberta Nepomucena nebo 
si naopak připomenout melodie 
z muzikálu West Side Story od 
Leonarda Bernsteina. Napros-
tou novinkou se pak staly pů-
sobivé skladby Johna Williamse 
„Téma z filmu Schindlerův se-
znam“ a „Židovské město“ pro 
sólové housle, smyčcový orches-
tr a keyboard v úpravě Václava 
Mazáčka. 

Příští koncertní sezónu zahá-
jí Komorní orchestr Dvořákova 

kraje již tradičními koncerty na 
hradě Houska a v Bořejově, kte-
ré se uskuteční 12. a 13. září 
2009 a na které všechny své 
příznivce srdečně zveme. Bliž-

ší informace o těchto a dalších 
koncertech najdete na:

 www.kralupy.cz/kodk.
Mgr. hana nohýnkovÁ, 

Členka orchestru

Komorní orchestr Dvořákova kraje
zakončil 33. koncertní sezónu

PoZor ZMěna!
 Neználek má po dobu trvání letních prázdnin 

upravený program.

PonDěLí:
Dopoledne pro maminky s miminky – od 9.30 hodin
Setkání jsou určena pro miminka od narození do doby, než 
začnou aktivně lézt.
Cvičení pro těhotné ...maličko jinak – od 19hodin
Znovu obnovujeme cvičení pro těhotné. Náplní je trocha po-
hybu, tance a sdílení radostí a strastí těhotenství.

ÚTerý:
kutálení s výtvarkou pro děti od 2 let – od 9.30 hodin
Každé úterý (za příznivého počasí) bude pro potřeby Neználka 
zadáno mezi 9.30 a 11.00 hodin hřiště KaSS Kralupy. Budeme 
cvičit, tvořit, hrát si a zpívat. Program je určen pro děti, které 
již bezpečně a jistě chodí.

sTŘeDa:
kutáleníčko pro batolátka – od 10.00 hod
Program určený pro děti, které již živě lezou a potřebují pro-
stor, ale ještě jistě nechodí.

Zatím jediné plánované přerušení činnosti o prázd-
ninách proběhne od 27. 7. do 7. 8. 2009. Více infor-

mací naleznete na našich webových stránkách.

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

RC Neználek, KaSS Vltava, Náměstí J.Seiferta, 
Kralupy n. Vlt. - Lobeček, Vchod je zezadu, z Hakenovy ul., 

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz
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Kulturní dům Vltava připravuje v měsíci září: 

čtvrtek 17. v 16.30 ................ o Palečkovi – pohádka pro nejmenší 
pátek 18. ve 20.00 ................ koncert skupiny Monkey Business 
úterý 22. v 18.00 ................... turecko – přednáška 
čtvrtek 24. v 19.30 ................ „tělo“ – divadlo dáši Bláhové 

Předprodej na zářijové akce od 10. srpna 

Pracovní doba v kd vltava v červenci a srpnu: 
pondělí – čtvrtek ...................7.00 – 15.30 
pátek .....................................7.00 – 14.00 

od 27. 7. do 7. 8.  zavřeno 

Členové Divadla Járy Cimrmana.

Kapela Monkey Business, která vystoupí 18. 9. 2009 v KD Vltava.

INZERCE

Kulturní dům Vltava připravuje v měsíci září: 
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Městská policie

Soutěž se konala na střelnici SSK Zvoleně-
ves (sportovní a výcviková střelnice), při-

čemž se soutěžilo v kategorii čtyřčlenných, 
resp. tříčlenných družstev a jednotlivců. 

Střelecká soutěž probíhala ve dvou na so-
bě navzájem časově navazujících etapách.  

V první etapě soutěžila družstva měst-
ských policií a to: MP Mělník; MP Blan-
sko, MP Kladno, MP Plzeň A, MP Plzeň 
B, MP Roudnice nad Labem, MP Kralupy 
nad Vltavou A, MP Kralupy nad Vltavou 
B, MP Komárno (SR) a kolegové z policie 
Hennigsdorf (Německo). 

Ve druhé etapě soutěžila pozvaná druž-
stva kralupských firem a to: Česká rafinér-
ská, a.s., Montaco s. r. o., MaxDrinks s.r.o., 
Synthos Kralupy a.s., MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou A a MěÚ Kralupy nad Vltavou B. 

Celkové zhodnocení první etapy střelecké 
soutěže bylo provedeno za účasti představi-
tele města Kralupy nad Vltavou místostaros-

ty pana Libora Lesáka, který také předával 
ceny za jednotlivá umístění.

Co říci závěrem? Během střeleckých závo-
dů došlo k setkání strážníků jmenovaných 
městských policií a předání zkušeností pří-
mo z praxe. Tyto zkušenosti jsou přínosem 
pro celkovou práci městských policií s mož-
ností následné aplikace v jednotlivých dal-
ších regionech. 

Poděkování však hlavně patří všem, kteří 
podporují práci městské policie a přispěli 
v rámci sponzorství k ocenění umístěných 
strážníků a policejních družstev a to přede-
vším:  Česká rafinérská, a.s., Montaco s.r.o., 
MaxDrinks s.r.o., Unilever ČR, spol. s.r.o., 
Tesco Stores ČR, a.s., Synthos Kralupy a.s. 
a další instituce.

Vám všem patří naše poděkování a příští 
rok se opět těšíme na již šestý ročník uve-
dené střelecké soutěže.

Mgr. eva kostlivÁ

Mezinárodní střelecká soutěž
Dne 5. června se uskutečnila mezinárodní střelecká soutěž o pohár starosty města 
Kralupy nad Vltavou, která byla pořádána v rámci akce „DNY KRALUP 2009“.

§
Z LiNKy 156:

☛ dne 2. 6. v 9:38 hodin byla požádána MP o vy-
slání hlídky na sídliště V Zátiší, kde v jednom z bytů 
volá paní J. o pomoc. Na zvonění a bouchání na dve-
ře nikdo nereagoval a bylo slyšet pouze tiché nesro-
zumitelné volání. Z důvodu bezprostředního ohrože-
ní života či zdraví došlo na místo k přivolání hasičů, 
kteří oknem vstoupili do uvedeného bytu a otevřeli 
následně vstupní dveře. Na zemi zde ležela obyva-
telka bytu p. H.J. (93 let). Na místo byla okamžitě 
povolána RZS.  Po příjezdu RZS byla uvedená žena 
převezena na interní oddělení nemocnice Slaný.
 
☛ dne 4. 6. v 15:35 hodin oznámil na stálou služ-
bu MP operační důstojník PČR Mělník, že na Li-
dovém náměstí se nachází mladík, který táhne 
někam malou holčičku a tato intenzivně a nahlas 
křičí. Byl získán popis uvedeného mladíka. Na 
místo byla ihned vyslána hlídka MP, která muže na 
místě zadržela. Celá událost byla na místě předá-
na PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

KATeGORie DRuŽsTeV: 
1. místo – MP Kralupy nad Vltavou tým A s celko-
vým počtem 629 bodů
2. místo – MP Blansko s celkovým počtem 549 bodů
3. místo – MP Komárno (SR) s celkovým počtem 
488 bodů

KATeGORie jeDNOTLiVců:
1. místo – Vladimír Strunecký, MP Kralupy nad 
Vltavou  tým  A  s  celkovým  počtem  183  bodů 
(91/92)
2. místo – Karol Zsapka, MP Komárno (SR) s cel-
kovým počtem 172 bodů (87/85)

3. místo – Miroslav Sedmera, MP Roudnice nad 
Labem s celkovým počtem 171 bodů (86/85)
4. místo – Michal Rybáček, MP Plzeň tým A s cel-
kovým počtem 170 bodů (79/91)
5. místo – Rudolf Bergmann, MP Kralupy nad Vlta-
vou s celkovým počtem 163 bodů (80/83)
V rámci této etapy střelecké soutěže došlo k vyhlá-
šení nejlepších dosažených...

...VýsLeDKů sOuTěŽícícH ŽeN:
1. místo – Marion Rittmüller, policie Hennigsdorf 
(Německo)
2. místo – Ilona Gabrielová, MP Plzeň tým A
3. místo – Kateřina Purkarová, MP Plzeň tým B
Vyhlášení výsledků druhé etapy střelecké soutěže 
proběhlo již v odpoledních hodinách, kdy ocenění 
předávala ředitelka MP Kralupy nad Vltavou.

KATeGORie DRuŽsTeV:
1. místo – MěÚ Kralupy nad Vltavou tým A
2. místo – MaxDrinks s.r.o.
3. místo – Česká rafinérská, a.s.

KATeGORie jeDNOTLiVců: 
1. místo – JUDr. Jaroslav Strolený, Česká rafinér-
ská, a.s.
2. místo – Ing. arch. Pavel Skalička, MěÚ Kralupy 
nad Vltavou tým A
3. místo – Milan Krejza z družstva Synthos Kralupy 
nad Vltavou a.s.

celkové zhodnocení první etapy střelecké soutěže
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tak tihle všichni se sešli v hojném počtu 
začátkem června na Komendě. Ve dvou 

dnech se zde uskutečnil 1. ročník Výstupu 
na Komendu. Všichni zúčastnění lezli na 
čas a počet bodů na umělé lezecké stěně 
jako o život. První den, kdy přišli natěšení 
žáci kralupských škol, nás bohužel zkla-
malo počasí. Pršelo, foukal vítr, byla zima, 
lézt se nedalo. Ale v náhradním termínu 
už všechno klaplo.

Po Komendě šplhala družstva ZŠ Třebíz-
ského, Dvořákova gymnázia a samozřejmě 
hostitelské Komendy. První místo v katego-
rii dívek si vylezlo družstvo DG a SOŠE, 
v ostatních kategoriích vyhrála družstva 
ZŠ Komenského, která měla výhodu více 

nalezených hodin. V jednotlivcích byli nej-
lepší Jakub Jirák, Tereza Kučerová, Patrik 
Doležal a Natálie Polozcková. 

Následující den si přišli zasoutěžit dospě-
láci. Závodu se účastnilo celkem 13 závod-
níků, z toho 5 žen a 8 mužů. Ženy překo-
návaly nástrahy dvou cest, muži tří. Nejlépe 
se umístila Jitka Rubešová v kategorii žen 
a Jan Švanda v kategorii mužů. Všichni si 
vylezli pro hodnotné ceny a aktivně strávili 
středeční odpoledne.

Nechtěli byste si také vyzkoušet, jak se 
leze na Komendu? Na 2. ročník si budete 
muset rok počkat, ale lézt můžete už teď. 
Zavolejte, napište a přijďte. Kontakty najde-
te na www.zskomenda.cz.

zš koMenského

Horolezci, horolezkyně, horolezčata...

Návštěva z Ikastu
Včervnu naší školu navštívilo asi 40 

studentů z dánského partnerského 
města Ikastu v doprovodu svých učitelů. 
Přišli se podívat, jak se učí v Česku a jak 
vypadá česká škola. Skupiny se ujali žáci 
8. a 9. ročníků pod vedením paní učitelky 
Zdeny Hájkové. Provedli dánské studenty 
po škole - ukázali jim vše od družin až po 
počítačové učebny. Dány velmi nadchla 
cvičná kuchyňka a také přírodopisný kou-
tek plný živých exemplářů. Živě se zajíma-
li o dění ve škole, o předměty, o to, zda 
naši žáci nosí uniformy a samozřejmě si 
se svými průvodci povídali i o věcech mi-
moškolních. Prvňáčci paní učitelky Vápe-
níkové pozvali dánskou návštěvu na své 
taneční vystoupení. Za svou šikovnost 
a bezprostřednost byli odměněni dlou-
hým zaslouženým potleskem.

   Mgr. Jiřina hereinovÁ

Vhodné do kotlů na pevná paliva, 
krbů a krbových kamen.

 
ekologické a čisté palivo,

náhrada uhlí a dřeva.

AKce LéTO 2009
Nečekejte na zimu, 

předzásobte se už nyní!!

doprodej zásob 
za staré ceny

cena 49 Kč/10 kg balení.

4.900 Kč/tuna

Dovoz do 30 km a dříví na 
podpal ZDARMA!!

EKOBRIKETY Jeneč (Praha-západ), 
Zahradní 105

pracovní doba Po-Pá 8-15 hod.

Objednávky a informace na tel.:
737 421 051, 737 421 069, 

737 421 089

DŘEVĚNÉ VÁLCOVÉ EKOBRIKETY

INZERCE

Toto poděkování patří především ředitelce mateřské 
školy u jeslí, paní jaroslavě Kostelníčkové, i celému 
teamu, který má pod svým vedením.

Paní  ředitelka  je zároveň učitelkou, kamarádkou, vy-
chovatelkou, pečovatelkou,  rádkyní  i pomocnicí na-

šich dětí a mnohdy  i nás rodičů. Děti  ji milují, obdivují, 
respektují  a  poslouchají,  rodiče uznávají  a  zavalují  od-
bornými dotazy. 

Paní  ředitelka,  přestože  nebo  právě  proto,  že  vyšla 
z řad učitelek, vytvořila kolem  sebe team skvělých lidí, 
jmenovitě  Alena  Olbertová  (učitelka  MŠ),  Jitka  Horová, 
Romana Šimková a Miroslava Šmídová (tety z jeslí), Len-
ka Stejskalová a Jiřina Hofmanová 
(pomocnice  a  školnice),  Jitka  Po-
korná  a  Lenka  Kovářová  (kuchař-
ky),  Marie  Vernerová  (paní  z  prá-
delny) a velice milá a příjemná paní 
hospodářka  Romana  Tomášková, 
který se ochotně a perfektně stará 
o spokojenost našich dětí a to často 
vysoko nad  rámec svých běžných 
povinností. I těm patří náš dík.

 Každý rok pořádají několik besídek pro rodiče, diva-
délek přímo v MŠ, karnevaly, olympiády, čertovské, čaro-
dějné i jinak vyjímečné dny, vyrábí tabla pro odcházející 
děti a s tím souvisí i každoroční velmi oblíbené „Balón-
kové odpoledne“. Je to den, kdy se 3 leté děti pasují na 
ty školkové, školáci se přijdou pobavit a podívat na své 
mladší kamarády a hlavně se budoucí prvňáci  loučí se 
svou školkou. Na zahradě MŠ hraje živá hudba, připra-
ven je skákací hrad, sportovně-zábavné úkoly i odměny 
za jejich plnění a všude kolem množství balónků a hlav-
ně spousta rozesmátých tváří dětských i dospělých. 

Paní ředitelka Kostelníčková letošním školním rokem 
končí. Změna legislativy jí nedovo-
luje dál řídit svůj team. Nebojte se, 
není zahořklá a těší se, že místo ře-
ditelských věcí se bude moci ještě 
více věnovat práci s dětmi. 

Za  všechnu  její  dosavadní  péči 
a  obětavost  děkujeme  a  přejeme 
hodně štěstí.

Za spokojené rodiče a děti 
Martina Prosecká (matka 2 dětí)

Velké díky a na brzkou shledanou = 
děkujeme, neodcházejte
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Stali se z nás 
Objevitelé 
a strážci živé vody
10. června k nám do školy zavítal vodník 
Alfons se svojí pomocnicí Kačenkou, aby 
nás po roční práci pasovali na Objevitele 
a strážce živé vody. Od září jsme každý 
měsíc pootvírali pomyslné Studánky v celo-
ročním projektu Otvírání studánek. Nejen, 
že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých 
věcí o vodě, že jsme se např. dozvěděli, že 
voda čaruje, je krásná, je vzácná a naše, ale 
máme teď možnost předávat nové znalosti 
dál a pomáhat vodu - nejvzácnější tekutinu 
na světě – chránit!

žÁci 1.a a 1.B třídy ze zš revoluČní

JaZykový – PoZnávaCí ZáJeZD 
v noriMberku 
Vybraní žáci z 6., 7. a 9. roč. měli možnost 
si prožít jeden den v Norimberku, a tak užít 
své jazykové znalosti německého i anglic-
kého jazyka v praxi, osvěžit si zeměpisné 
znalosti, a také naučit se něco z dějepisu 
v terénu při odborném výkladu Ing. Marti-
na Černého z CK Geops, který nás celým 
zájezdem provázel.

Naše prohlídka druhého největšího měs-
ta Bavorska, vzniklého v r. 1050, započala 
u městských hradeb, míjeli jsme honosnou 
budovu Opernhaus (Dům opery) a vchá-
zeli do centra města, na jejímž začátku 
stál Handwerkerhof  (Dvůr rukodělných 
řemesel). Zastavili jsme se u St. Lorenz-
Kirche (Kostela sv. Vavřince), viděli jsme 
krásně zdobené kašny na každém náměs-

tí – nepřehlédnutelná byla kašna Tugend-
brunnen (Kašna ctností). Přecházeli jsme 
Museumbrücke (Muzejní most) přes řeku 
Pegnitz. 

Zastavili jsme se před gotickým Frauen-
kirche (Kostel Panny Marie), jehož zdobil 
ve štítu také orloj. Další zastávkou byla 
zlatá Schöner Brunnen (Krásná kašna). 
Pak se naše cesta ubírala kolem Rathhaus 
(radnice)  do románské baziliky St. Sebal-
dus - Kirche (Sv. Sebalda), kde jsme viděli 
jeho zlatý vyvýšený náhrobek s ostatky, 
nádherné varhany a vůbec krásný tichý 
a uklidňující prostor. V Albrecht Dürer-
Haus (Domě Albrechta Dürera) jsme obdi-
vovali originály jeho obrazů, jeho grafiky, 
autoportréty, rytiny. Kreativní žáci si zde 
vyzkoušeli tisk Dürerových obrázků a žá-
kyně 9. tříd si zde s mladými německými 
návštevníky vyzkoušely aktivně angličti-
nu. Naše společná cesta pokračovala na 
hrad, tentokrát na Kaiserburg (Císařský 
hrad), kde jsme navštívili interiér s výsta-
vou válečných zbraní, brněním, maketami 
staveb apod. Také jsme vystoupali desítky 
schodů do vyhlídkové věže nad městem.

Cestou dolů jsme se zastavili v Spiel-
zuegmuseum (Muzeum hraček), kde nás 
překvapila nabitá patra starodávných pane-
nek, vláčků, hraček ze stavebnice Merkur, 
dřevěných rukodělných postaviček a růz-
ných vozítek, kočárků... Ovšem nejvíce klu-
ky i holky přitahovala místnost s velkým 
maketovým městem a dráhou několika vláč-
ků, kterou spouští jen vybraný den i hodi-
nu, ale i tak – byla to opravdu podívaná... 

Z centra města jsme na závěr našeho zá-
jezdu jeli do ZOO a delfinária. 
 Mgr. Blanka šeBestovÁ

roZuMíMe PeněZůM
Ve školním roce 2009 – 2010 se stane sou-
částí výuky v 7., 8. a 9. ročníku projekt 
„Rozumíme penězům“. Žáci se prostřed-
nictvím modelových domácností v hodi-
nách M, Z, VO, VZ, INF, VV, D, Vp apod. 
seznámí s pojmem finanční gramotnost. 
Záměrem projektu je seznámit žáky s prin-
cipy hospodaření s penězi a se základní 
nabídkou finančních projektů a služeb. Dů-
ležitým bodem finančního vzdělávání je ta-
ké zprostředkování základů zodpovědného 
rozhodování. Žáci se dostanou do různých 
rodinných situací (dovolená, nákup auta, 
zdražení elektřiny a vody...), naučí se spolu 
komunikovat a hledat vhodnou strategii.

Realizátorem celého projektu je Občan-
ské sdružení AISIS. U zrodu projektu byla  
GE Money Bank, která je i odborným garan-
tem. Učitelé naší školy se zúčastnili vstupní-
ho semináře, kde si mohli vyzkoušet někte-
ré aktivity spojené s tímto tématem. Na září 
připravujeme „ochutnávkový seminář“ i pro 
rodiče. Mgr. olga hanušovÁ

okresní koLo PyThaGoriáDy
Dne 22. června se na mělnickém gymná-
ziu konalo okresní kolo Pythagoriády, ve 
kterém jsme měli 3 zástupce: Jana Hlouš-
ka a Michala Gerháta, kteří soutěžili za  
7. ročník a Samuela Špačka, který soutěžil 
za 6. ročník.

Za 7. ročník soutěžilo 33 žáků, Jan Hlou-
šek se umístil na 1. místě a Michal Gerhát 
na 17. místě.

Za 6. ročník soutěžilo 22 žáků a Samuel 
Špaček skončil na 7. místě.

Všem soutěžícím gratulujeme za pěkné 
výsledky. Mgr. siMona gruBerovÁ

zš revoluČní
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Konec roku je vždy ve znamení školních 
výletů, exkurzí a sportovních klání. Chceme 
se s vámi podělit o naše zážitky a třeba i dát 
tipy na prázdninový výlet.

TiP oD 6.a a 4.a
Byli jsme na zámku Loučeň. Společně jsme si 
prohlédli zámek i okolí. Nejzajímavější pro nás 
byla bludiště. Našli jsme jich hned několik. V ti-
sovém bludišti jsme se nejvíce zamotali.

Byl to nejkrásnější výlet v tomto školním roce. 
Ten, kdo s námi nebyl, o hodně přišel. Byl to 
prima den. hana neufussovÁ

TiP oD 9.a a 9.b
V úterý 2. 6. jsme se my, deváté třídy, vyjely 
podívat na hrad Houska. Po půlhodinovém vý-
stupu jsme konečně stanuli před jeho branami. 

Démonický kastelán nás provedl všemi hradními 
prostory včetně kaple, kde je podle pověsti vstup 
do pekla. Po chvíli váhání jsme do pekla sestou-
pili všichni. Naštěstí jsme se vrátili v pořádku 
a s hezkým zážitkem. JakuB tuČek

TiP oD 7.ab
Dne 16. 6. jsme my, sedmáci, vyrazili na tvrz 
Hamr. V objednaném programu byly různé stře-
dověké disciplíny, jaké jsou jízda na koni a lu-
kostřelba. Na závěr celého dopoledne proběhl 
rytířský turnaj a ukázka práce mistra kata. Žáci 
mohli své znalosti vyzkoušet v zábavném kvízu. 
Otázky byly rozmístěny po celém areálu a týkaly 
se hlavně dějepisu. Kvíz nakonec vyhrála naše 
p. uč. Chrdlová. lucka dinterovÁ

TiP oD 4.a a 6.a
V pátek 12.6. jsme vyjeli na Pražský hrad. Bo-

hužel počasí nám moc nepřálo a hned na začátku 
jsme se trochu namočili.  Navštívili jsme Starý 
královský palác a začala nám hra „Příběh praž-
ského hradu“. Stali jsme se pomocníky strážce, 
umělce, písaře, kněze, rádce, služebníka nebo 
kameníka. Plnili jsme úkoly a zapisovali je do 
pracovních listů. Prohlédli jsme si Vladislavský 
sál, Vikárku, Baziliku sv. Jiří a hradní nádvoří. 
Na závěr jsme viděli střídání stráží. V příštím 
roce nás čekají ještě dva příběhy a hledání klíče 
od klenotnice.

 tereza PoPovÁ

poděkování
Když jsem uvažovala o tom, že 

napíšu děkovný dopis pro na-
ši paní učitelku Mgr. Lenku Fouč-
kovou do Kralupského Zpravodaje, 
měla jsem na mysli jí touto cestou 
poděkovat ,,jen“ za školu v přírodě. 
Za to že na sebe vzala tu velkou 
zodpovědnost a naše děti ,,vyvez-
la“ do krásné přírody, že se nám 
o ně  dobře  postarala  a  po  týd-
nu nám je šťastné a plné zážitků 
všechny v pořádku vrátila.

Ale nedávno jsme se dozvěděli, 
že se paní učitelka odstěhuje a na-
še děti dál životem nepovede. A tak 
bych jí chtěla poděkovat za celé dva 
roky, které se plně věnovala našim 
dětem a popřát jí hodně zdraví a lid-
ského štěstí.

děkuJi za rodiČe dětí 

z 2. a zš třeBízského   

Monika haňurovÁ

Nejmladší nejstarším
Nedávno jsem psala o tom, jak děti ze 2.A ZŠ Třebízského při vyučo-

vání i ve školní družině s paní učitelkou Pokornou vytvářely obrázky, 
kterými paní Císařová vyzdobila stěny pacientům na oddělení LDN v ne-
mocnici v Kralupech.

 Hezké pocity jsme měli hlavně z reakce dětí, které se zajímaly o život 
starších lidí, ale i z reakcí dospělých, kteří rádi něco dělají pro druhé. 

 Proto jsme se domluvili na další spolupráci. Dvakrát se děti ze druhé 
a  čtvrté  třídy  vy-
praví navštívit pa-
cienty.  Uvidí  svá 
dílka  na  stěnách, 
potěší  pacienty 
básničkami,  hrou 
na  flétny,  vyrábí 
malé dárečky.

 Věřím,  že  ta-
ková  spolupráce 
obohatí život dětí 
i dospělých.
Mgr. lenka fouČkovÁ

zš třeBízského

Hurá na prázdniny!
důM dětí a MlÁdeže

tANEčNí 
světelnou 
show 2009
Dům dětí a mládeže po-

řádal společně s TS 
Naděje 20. června velkou 
Taneční světelnou show 
2009. Akce se uskuteč-
nila k 20. výročí vzniku 
TS Naděje, která od roku 
2002 působí v DDM Kra-
lupy nad Vltavou. Pro-
gramu se mimo taneční 
a pohybové útvary DDM 
zúčastnila celá řada hos-
tů např. Věra Lněníčková,  
ZŠ Dolany, Freedom TŠ 
Jindřicha Hese a Frido-
lín TŠ Jindřicha Hese, 
CROSS DANCE Sabiny 
Freyové, Taneční pohybo-
vé studio Zuzany Štarko-
vé, VERO ZUŠ Velvary, TK 
ALL-4-Dance Neratovice, 
Dance club INFERNO Ko-
lín Olgy Žákové a další. 
Celým pořadem provázel 
Karel Voříšek.

poděkování
Rádi bychom poděko-

vali společnosti ME-
RO Kralupy nad Vltavou, 
která uspořádala Dětský 
den pro dětské domovy 
na ZŠ Třebízského. Akce 
byla výborně organizačně 
i materiálně zajištěna. Děti 
odcházely s velkou radostí 
a mnoha zážitky. Poděko-
vání také náleží i společ-
nosti TESCO a společnosti 
Maltézské pomoci o.p.s., 
která pro náš Dětský do-
mov v Kralupech nad Vl-
tavou zajistila na Den dětí 
hodnotné dárky a občer-
stvení pro naše děti. 

Děti z Dětského domova 
v Kralupech za dárky a vy-
dařený Dětský den velice 
děkují. 

dd kraluPy nad vltavou
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Děti ze Zš Gen. klapálka na cestách

Ve dnech 10. – 13. 6. 2009 se 36 žáků 
pátých až osmých ročníků naší školy 

a pět učitelů zúčastnilo výměnného poby-
tu v polské škole v Gorlici. Pobyt byl plá-
nován s cílem podpořit rozvíjející se spo-
lupráci s touto základní školou a navázal 
na jejich první pobyt v naší škole v květnu 
tohoto roku.

První den pobytu byl věnován převážně 
cestování, i když ještě téhož večera se na-
ši žáci stihli seznámit  se svými partnery 
z Polska a stačili si i prohlédnout město.

Druhý den byl věnován společným aktivi-
tám v blízkém okolí a prohlídce školy. Nej-
prve se jednalo o návštěvu farmy a s tím 
i spojenou projížďku na vozech tažených 
koňmi. Nejzdatnější děti měřily své síly ve 
sportovních disciplínách. Následovat měla 
krátká prohlídka lázeňského městečka, kte-
rá se však z důvodů nepřízně počasí (silné 
krupobití) nemohla uskutečnit. Od návštěvy 
přehrady počasí však nikoho neodradilo. 
Nikdo si nenechal ujít možnost navštívit 
přehradu zevnitř a každý zvládl krkolomný 
sestup a posléze výstup zpět ven. Hlavně 
chlapecká část výpravy ocenila i prohlíd-
ku generátoru a jiných technických zaří-
zení uvnitř.

Téměř všem zbyly nějaké síly na podve-
černí sportovní klání na hřišti školy.

Celý pátek byl věnován prohlídce Kra-
kova.

Opět nás doprovázely čtyři paní učitelky 
a čtyři hodiny se nám věnoval i turistický 
průvodce.

Děti obdivovaly historickou část tohoto 
starobylého města, a také zde uspokojily 
svou touhu po nákupu různých suvenýrů.

Po sobotní snídani následoval odjezd do-
mů. Během zpáteční cesty si děti mohly 
prohlédnout město Olomouc a využít tak 
zastávky na protažení při úmorné cestě.

Celý program byl dětmi velmi kladně 
hodnocen. Dostaly tak možnost nejen po-
znávat jinou, jim historicky blízkou kulturu, 
ale zdokonalily se i v konverzaci v anglic-
kém jazyce. Při prohlídce města je asi nej-
více zarazilo náboženské zaměření všech 
věkových skupin, krásná výzdoba kostelů, 
oslava církevních svátků. Děti se rychle 
přenesly přes počáteční ostych v používání 
cizího jazyka a hovořily se svými i dalšími 

partnery z programu eTwinning. V nepo-
slední řadě rozvíjely i své osobní postoje, 
názory, dovednosti a schopnosti. Je nutno 
si uvědomit, že těchto 36 žáků bylo složeno 
z různých tříd (často byl jen jeden až tři 
zástupci z jedné třídy). Vytvořili tak komu-
nitu nestejného věku, která se musela naučit 
vyjít si vstříc např. při dlouhém přesunu, 
při společném nakupování, při společném 
soužití atd.

Jsme rádi, že se tento první pobyt vydařil 
a znamenal tak, doufejme, předzvěst pro 
další podobné aktivity.

Tato cesta byla spolufinancována z pro-
středků z projektu grantu Středočeského 
kraje, který nese název „Rozvíjíme školní 
vzdělávací program“. ing. M. gleichovÁ

Náš tábor se koná už ně-
kolik let za sebou v údolí 

řeky Střely, na louce, na které 
v době příjezdu nebude kromě 
hromady dříví a zavazadel vů-
bec nic.

Za pomoci několika starších 
a silnějších rukou tu brzy vy-
roste několik týpí a kuchyň pod 
plachtou, na kterou se nám letos 
podařilo získat od města grant. 
Louku už tak nebude rušit ob-
rovská umělohmotná plachta 

a kuchyň pod režným plátnem 
lépe splyne s přírodou.

V jídelně hned vedle se bu-
dou podávat delikatesy, vařené 
na starých kamnech mladými 
kuchaři – možná by občas rodi-
če byli překvapeni, co všechno 
jejich potomek zvládne.

Celým táborem nás budou 
provázet čtyři živly, s jejichž po-
mocí snad najdeme ukradené 
krystaly. Z těch se kdysi v dáv-
ných dobách skládalo všechno 

světlo (a poznání) světa. Krys-
taly si ale bude třeba zasloužit 
v nelehkých zápasech s perným 
bojem.

K odpočinku po bojích po-
slouží večerní krčma s nabíd-
kou vynikajících čajů a osvěžu-
jících nápojů, nebo potní chýše 
(čili indiánská sauna), což je vel-
mi oblíbená atrakce, po které 
je koupel v přeci jen studenější 
Střele ještě větším požitkem.

A protože blízké cíle mož-
ných výletů (Rabštejn, Plasy, 
Manětín) už máme zkouknuté, 
vydáme se letos o trochu dál, 
až na stolovou horu Vladař. Je 
krapet z ruky, takže si cestou 

tam i zpět vyzkoušíme nocová-
ní mimo tábor.

Devatenáct dní ale uteče 
rychleji než voda ve Střele a na-
konec se budeme muset vrátit 
domů. Doufám, že všichni při-
jedou se spoustou pozitivních 
zážitků a s nadšením do nové 
práce, do které se společně pus-
tíme zase v září.

PS: Loni i předloni jste mohli 
na našich stránkách sledovat té-
měř online obrazové zpravodaj-
ství z tábora, pokusíme se o něj 
i letos. Zájemci tak mohou sem 
tam juknout na:
http://stopari-kvitka.skaut.name

Mas

tábor Kvítek a Stopařů

zš gen. klaPÁlka

Až se prvního července začnou školní budovy 
vzpamatovávat z uplynulého školního roku, bude dvacet 
skautek a skautů ze střediska Střelka sedět ve vlaku a mířit 
na jedno z nejkrásnějších a nezapomenutelných míst u nás.
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Na podzim obě družstva postoupila do 
finálových skupin krajského přeboru. 

Jejich největším soupeřem byla v obou ka-
tegoriích Příbram. S Příbramí se děvčata 
z Kralup za sezónu setkala několikrát – ně-
kdy stálo štěstí na straně Příbrami, jindy na 
straně Kralup. Vždy to byl velmi vyrovnaný 
a napínavý boj o každý míč.

V rozhodujících zápasech, které měly roz-
hodnout o vítězi kraje, ukázaly kralupské 
žákyně  svou výhodu – velmi dobrý kolektiv 
a dokázaly Příbram jednoznačně přehrát. 
V zimě starší žákyně skórem 3:1 a nyní na 
jaře mladší žákyně 2:0.

V pondělí 25. května došlo na Sokolišti 
k závěrečnému vyhodnocení děvčat. Během 
jejich pravidelného tréninku jim předseda 
sportovní komise MěÚ Jan Špaček  předal 
pohár, diplom a zlaté medaile za prvenství 
v kraji mladších i starších žákyň. Za starší 
žákyně přebírala pohár kapitánka Katka 
Švédová, za mladší žákyně kapitánka Te-
reza Kučerová. Některá děvčata hrála jak 
za starší kategorii, tak za mladší, a proto si 
domů odnesla medaile dvě.

Nyní děvčata čeká ještě pár turnajů. Bě-
hem prázdnin budou mít volno a na konci 

srpna se uskuteční sportovní soustředění 
v Albrechticích jako příprava na další se-
zónu 2009/2010. Doufejme, že bude ještě 
úspěšnější než ta letošní. Cíle pro další se-
zónu nebudou malé – stát se opět Přebor-
níky kraje a navíc uspět v Českém poháru 
a na Přeboru České republiky. V kadetkách 
bychom také chtěly vybojovat Ligu. Jk

Volejbalové  žákyně přeborníky kraje!
Družstvo žákyň volejbalového oddílu má za sebou letošní sezónu, a ta se družstvu 
v obou kategoriích, které hrály, nadmíru vyvedla. Již před sezónou stanovil hlavní 
trenér pan Kysela cíl – Přeborník kraje v obou kategoriích. A děvčata, pod jeho 
vedením a vedením Jitky Kubištové a Evy Habové, tento cíl splnila!

V rámci Dnů Kralup proběhlo několik 
aktivit, na kterých se podíleli i členové 
oddílu Judo a Kralupské výtvarné 
skupiny „J“.

kralupská miniliga
Tyto judistické závody byly určeny těm 
nejmenším. Zábava, ale také sbírání zku-
šeností, to jsou klady, které tato akce jistě 
přinesla těm nejmenším kralupským zá-
vodníkům. Pod vedením hlavní trenérky 
oddílu judo v Kralupech a organizátorky 
této akce paní Kateřiny Hronové se sešli 
jako hosté malí závodníci z oddílů Prahy, 
Benešova, Kladna a Neratovic. Pro kra-
lupské byly tyto závody úspěchem. Zájem 
byl tak velký, že 118 závodníků a divá-
ků se do tělocvičny juda téměř nevešlo. 
Všem se v Kralupech líbilo a mají zájem 
se příští rok opět zúčastnit. Všichni se 
na ně těšíme již dnes.

sumo
Především hra, něco nového a zpestření 
pohybových aktivit kralupských školáků. 
Pravidla jsou jednoduchá - vytlačit soupe-
ře z kruhu. Proto se této zábavné soutěže 
mohl v tělocvičně juda zúčastnit každý. Vý-
sledek byl ale zajímavý. V celkovém hod-
nocení zvítězila nad všemi chlapci Marie 
Tkáčiková.

sebeobrana z rychlíku
Pod vedením mladých instruktorů P. Hájka 
a Š. Hujera se několik odvážlivců pokusi-
lo pochopit základy sebeobrany vycházejí-
cí z principů judo. Snad se jim to trochu 
povedlo.

veřejné vystoupení
Družstvo žáků oddílu judo předvedlo na 
sokolišti ukázky zápasových technik a části 
vzorového tréninku.

Mistrovství světa seniorů v judu
Po úspěšném loňském startu na mistrov-
ství Evropy, se zúčastnili dva naši závod-
níci mistrovství světa v Sindelfingenu 
v Německu. V rámci čtrnáctičlenného 
družstva reprezentace České republiky 
si vedli mimořádně úspěšně. Stanislav 
Myšík v početně nejsilnější váze třikrát 
zvítězil a obsadil neuvěřitelné 3. místo. 
Příkladem šel i předseda klubu Jaroslav 
Holeček, který si vítězstvím nad litev-
ským reprezentantem zajistil 7. místo.

výstava obrazů v uhříněvsi
Na požádání městského úřadu v Uhříně-
vsi uspořádala kralupská výtvarná skupi-
na „J“ výstavu obrazů. Své práce dodalo  
15 členů skupiny z celkového počtu 46 čle-
nů. Výstava byla zahájena vernisáží za účas-
ti místní kulturní veřejnosti.

ing. J. MaršÁlek

Dny Kralup v podání našich judistů
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14. června se v Kralupech nad Vltavou 
pod vedením Ing. Miroslava Komínka 
uskutečnil 1. streetballový turnaj.

turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev, 
rozdělených do 2 skupin a do různých 

věkových kategorií (do 12, do 14, do 16, 
do 18 let a kategorie rodina, kde musely 
být zastoupeny aspoň 2 generace). Každé 
družstvo si vybralo svůj název. Mezi sebou 
bojovala tyto družstva: 

Skupina A: Trotlíci, Strašáci, Kachny 
a Prochy team

Skupina B: To je jedno, AND 1, Kopyta 
a JZD Záře

výsLeDky:
skupina a: 1. místo Prochy team
 2. místo Trotlíci
 3. místo Kachny
 4. místo Strašáci
skupina b:  1. místo JZD Záře
 2. místo Kopyta
 3. místo AND 1
 4. místo To je jedno

Během turnaje proběhlo i několik soutě-
ží jako o nejlepšího střelce trestných hodů, 
nejlepšího střelce trojek, nejlepšího střelce 
košů z podkoše a nejlepšího smečaře.

výsLeDky souTěží:
skupina a

nejlepší střelec trest. hodů: 1. Zuzka 
ze Strašáků, 2. Renata z Prochy teamu,  
3. Jana z Kachen

nejlepší střelec trojek: 1. Ája z Prochy 
teamu, 2. Jan z Kachen, 3. Míša z Trotlíků

nejlepší střelec košů z podkoše: 1. Ája 
z Prochy teamu, 2. Míša z Trotlíků, 3. Kája 
z Prochy teamu
skupina b

nejlepší střelec trest. hodů: 1. Vojta,  
2. - 3. Boris, Johan

nejlepší střelec trojek: 1. - 3. Jakub, Mar-
tin a Jurik

nejlepší střelec košů z podkoše: 1. Do-
minik, 2. Gogo, 3. Pepa

 
O nejlepšího smečaře bojovali vybraní 

zástupci družstev jak ze skupiny A tak ze 
skupiny B dohromady a porota hodnotila 
jejich výkony.

o nejlepšího smečaře: 1. Boris, 2. Zde-
něk Havlíček, 3. Ivan Prochy

 
Každý účastník turnaje obdržel tričko 

a sladkosti.
Děkujeme Mírovi Komínkovi za perfekt-

ně organizovaný a příjemný street day a tě-

šíme se na další, který by měl proběhnout 
někdy v  2. týdnu v září 2009.

Veškeré informace a fotografie ze streetbalo-
vého turnaje naleznete na internetových strán-
kách www.bkkralupyjunior.estranky.cz

1. StREEtBALLOVÝ turnaj v Kralupech

Andrea Procházková (vpravo) – vyhrála soutěž 
o nejlepšího střelce trojek a nejlepšího střelce 
košů  z podkoše,  Michaela Langová (vlevo), 
která v soutěži trojek vybojovala 3. místo a Iveta 
Štětková (uprostřed), která společně s dvěma 
děvčaty vybojovaly 2. místo v turnaji.

Nejmladší účastnici byly 3 roky, nejstar-
šímu 70 let a nejvzdálenější účastník 

k nám zavítal z Francie.
Při běhu na kopec v centru města čekalo 

na všechny tradičních 187 schodů a i letos 
nepadl žádný rekord. Někdy k tomu chyběly 
pouhé 2 vteřinky. 

Nejlepší běžecký výkon podal Vítek Pro-
cházka, který v kategorii mužů nad 20 let 
zaběhl čas 1:11.

Většina se zúčastnila již po několikáté, 
ale i letos se našlo hodně nových nadšenců, 
kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé.  
Ještě stále vytrvávají 2 stateční běžci, kteří 

se zúčastnili všech 12 ročníků. Slavnostní 
vyhlášení proběhlo za účasti starosty města 
Petra Holečka a předsedy sportovní komise 
Jana Špačka. Poděkování patří městu Kralupy 
a sponzorům této akce.

VíTěZOVé jeDNOTLiVýcH KATeGORií:
dívky do 9 let:  Petra Nová  2:06
chlapci do 9 let:  Metoděj Málek  2:15 
dívky 10-13 let:  Denisa Matějková  2:00
chlapci 10-13 let:  Jiří Srp  2:00
dívky 14-16 let:  Aneta Matějková  1:46
kluci 14-16 let:  Jan Procházka  1:37
dívky 17-20 let:  Míša Pospíšilová  2:05
kluci 17-20 let:  Michal Blecha  1:17
ženy:  Iveta Matějková  1:40
muži:  Vítek Procházka  1:11

JAKÝ BYL 12. ROčNíK 
„Běhu do hostibejckých schodů“
Ve středu 3. června 2009 v rámci zahájení „Dnů Kralup“ uspořádal Klub českých turistů 
a Asociace turistických oddílů mládeže v pořadí 12. ročník „Běhu do hostibejckých 
schodů“. Letošní ročník provázelo chladnější počasí, ale to vůbec neubralo na účasti. 
Na místní kopec vyběhli 84 závodníci, což je druhá nejvyšší účast v historii.

INZERCE

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 Procházkakontejnery kyllar
odvoz.odpadu,.suti,.dovoz.písku

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

kontaktuJte nÁs
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Další tomšíkův titul
Vposlední době kralupský vzpěrač Vác-

lav Tomšík - veterán v kategorii nad  
70 let věku - sbírá jedno prvenství za dru-
hým. Naposledy vyhrál „Jarní cenu v Plzni“ 
výkonem 67 kg/90 kg ve dvojboji v konku-
renci osmnácti nejlepších českých borců.

Nenechal si „utéct“ prvenství na přebo-
ru České republiky, které se konalo rovněž 
v plzeňské sportovní hale. V kategorii 70 až 
75 let získal po výkonu 66 kg/92 kg prven-
ství a svůj 37. mistrovský titul ve vzpírání. 
Blahopřejeme a obdivujeme jeho sportov-
ní zdatnost! (Jah)

Jan Střeska trefil v Petroniově poháru 
zlato pro CSKA a odjel se rvát o zlato 
na mistrovství světa v hokejbalu

Je dobojováno. Na kralupském Koloseu to 
dlouho vypadalo, že letošní finálová série 

zažije páté rozhodující utkání. Minice Qui-
jotes ve čtvrtém finálovém utkání po dvou 
třetinách kontrolovali průběh zápasu a ved-
li 1:4. CSKA však prokázalo ohromnou vůli 
a v infarktovém závěru během šesti minut 
dokázalo vstřelit čtyři branky a po výhře 
5:4 rozhodnout sérii 3:1 ve svůj prospěch 
a poosmé v historii získat zlato. Zlato pro 
CSKA trefil v předposlední minutě utkání 
kapitán týmu Jan Rambo Střeska, který té-
měř vzápětí odjel s reprezentačním týmem 
České republiky reprezentovat svou vlast do 

Plzně na 8. mistrovství světa v hokejbale. 
Více jak stovka diváků sledovala nadšené 
výkony aktérů finále na vysoké sportovní 
úrovni. Petroniův pohár a stříbrný talíř pro 
vícemistra soutěže předal předseda sportov-
ní komise při MěÚ Jan Špaček.

Jak viděli rozhodující zápas 14. finále 
Petroniova poháru lídři sborné brankář 
Martin baráth a Jan střeska?
„Vítězství si vážíme hodně moc. Těch vítěz-
ství už tolik nebude. Toto byla hodně velká 
příležitost zase vyhrát. Možná to byl náš 
poslední titul. Můj názor je, že nastupu-
je minická éra. Jasně dominovali základní 
části. V playoff byli také skvělí. My jsme 
to ještě ustáli silou vůle. Quijotes podce-
nili první zápas, ve druhém jim to příliš 

Zlato pro CSKA nevyšlo, možná na to v sérii doplatili. Ma-
jí ještě všechno před sebou. Jsou strašně 
rychlí. Patrik Husák byl v play off famózní. 
Jsem rád, že se nám to povedlo urvat“, říká 
hvězda Petroniova poháru brankář Martin 
Baráth (CSKA).

„Bylo to takové zmrtvýchvstání. Myslím, 
že už to tady nikdo nečekal. Ani my samot-
ní. A ten můj gól? Řekli jsme si, že buď se 
tam povede něco protlačit nebo ne. Naše 
přesilovky předtím byly katastrofální. Pro-
šly nám tam dvě střely, ta moje byla vítěz-
ná. Jsem za to rád. Díky tomu gólu jsme 
vyhráli titul. K tomu asi není co dodat,“ 
komentuje rozhodující okamžik finále Jan 
Střeska (CSKA).

Jan  sTŘeska  v hokejbalové reprezen-
taci české republiky!
Pro hokejbalové Kralupy je skvělé, že z lůna 
AHL povstal další reprezentant. Naposle-
dy hrál na vrcholném seniorském podniku 
v roce 2000 Ivo Loskot (ME MOST, 1. mís-
to). Nyní prožíváme – live i prostřednictvím 
ČT4 – účinkování Jana Ramba Střesky na  
8. MS v hokejbalu v Plzni (13. - 20. 6. 2009) 
jehož mimořádné hokejbalové výkony v Ex-
tralize ČR ho vynesly i na trůn ankety 
Sportovec Kralup nad Vltavou 2008 v ka-
tegorii 16 - 50 let. Když si vezmeme, že 
v České republice je 34 500 registrovaných 
hráčů a reprezentační tým je složen z 25 
vyvolených, ještě více jsme schopni doce-
nit úspěch, kterého Rambo dosáhl. V Plzni 
bojuje o osmý titul hokejbalového mistra 
světa šestnáct reprezentačních výběrů, jsou 
to: Slovensko, Švýcarsko, Indie, Kanada, 
Itálie, Portugalsko, Velká Británie, Pakis-
tán, Bermudy, Kajmanské ostrovy, Finsko, 
USA, Rakousko, Hong Kong, Řecko a Čes-
ká republika. 

Podrobné zpravodajství z finále Petroni-
ova poháru a 8. MS v hokejbalu v Plzni na-
jdete na: www.kralupy.cz/hokejbal

CSKA Lobeček ve svém jedenáctém finále poosmé uspělo. Na Petroniův pohár se pod rok 2009 zapíší 
tato jména. Horní řada zleva: Fencl, Rázka, Palice, Prantl, Tesařík. Dolní řada zleva: Baráth, Kroužil, 
Soudský, Střeska, Bejr. Dále ještě Knopp D., Maršoun a Večeřa.

Jak si vedl Jan 
Střeska  v seniorském 
reprezentačním 
hokejbalovém dresu 
České republiky? Naši 
získali zlato na MS 
při sedmi pokusech 
jen jednou, v roce 
1998 na domácí 
půdě v Litoměřicích. 
Jak to dopadlo při 
osmém pokusu 
v Plzni? Odpověď na 
webových stránkách 
www.kralupy.cz/
hokejbal. fo
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PURtEX s.r.o., 
český výrobce matrací, ústecká 103,  250 66 zdiby u Prahy,

PřiJMe:

✘.mistrovou.pro.šicí.dílnu.na.výrobu.potahů.na.matrace.
Výhodou.praxe.v.oboru,..požadujeme.zodpovědnost,..PC.

Pracoviště.Klecany,.Parkerova.617.

Nabízíme: 25.dní.dovolená,.obědy,.klimatizované.prostředí.

Informace u p.Kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823, 

e-mail: korinek@purtex.cz

NABíZíMe NA PRODej 3 nové byty 2 x byt 2+kk a 1x 3+kk 
do osobního vlastnictví v novostavbě domu v Kralupech nad Vltavou. 
K nastěhování červenec 2009. Dispozice bytů jsou: obývací pokoj 
+ kuchyňský kout, koupelna, samostatné WC, chodba, pokoj /u bytu 3+kk 
2 pokoje/,úložný 
prostor (místnost).
V ceně dokončený byt 
včetně podlahových 
krytin, (plovoucí 
podlaha, dlažba, 
koberec),vnitřních 
dveří, obkladů, sanity, 
plynové topení (kotel).

KONTAKT: 
602 271 672

RENTO s.r.o.
Nabízí k pronájmu 

v 1.patře obchodního domu 
PENNY MARKET 

v Kralupech nad Vltavou

✗ prodejní prostory o ploše 
    cca 30 m2

Kontakt: 
Ing. Závodský 

tel. 602 354 772

1. OZVUČENÍ AKCE: - zvuková aparatura 
2x700W pro menší prostory a exteriery 
s bezdrátovými mikrofony

2. REPROD. HUDBA: - k poslechu 
i k tanci hity od 50. let až po současnost

3. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ: - profesionální 
zpěvák s halfplaybacky světových hitů 

století a muzikálových melodií (můžete si 
zazpívat na original halfplaybacky i Vy!)

4. ŽIVÁ HUDBA: - duo profi-zpěváků 
s halfplaybacky hitů od 50. let až po 
současnost!

5. MODEROVÁNÍ AKCE: - ve společen-
ském duchu (i více uvolněném)

SKVĚLÁ HUDBA PRO VAŠE AKCE!
sVATBy, RAuTy, NAROZeNiNy, VečíRKy!!!

Profesionální DJ a zpěvák 
společně s kolegyní nabízí tyto služby:

A MiMO TO: VTiPy, sOuTěŽe -
- PROsTě sKVěLá ATMOsFéRA!

KONTAKT:
 777 280 088☎ ☎

ZBAVTe se sTArosTí!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku 

na zpracování vašeho účetnictví.

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

 S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
Kralupy nad Vltavou
315 724 620
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www.mestokralupy.cz2�

Inzerce

Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

Už Vás nebaví za ostatní uklízet společné prostory ve Vašem 
činžovním domě?

Přesto chcete mít čistý dům?
Kontaktujte nás a my Váš úklid vyřešíme.

Jnv – koMPletní úklidový servis

==úklidový servis==

pasáž.u.kostela,.Jungmannova.ul.75

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

nÁvrhy + dodÁvky + MontÁže kuchyní
na:.WWW.naBytek-kuchyne.Wgz.cz

Obývací.pokoje.–.sedací.soupravy.velký.výběr.provedení.
i.čalounění.

Nábytek.do.celého.bytu.z.masivního.smrku,.buku.a.dubu.firmy.GAZEL.
JELíNEK,.ROALHOLZ,.DOmEStAV

mAtRACE.již.od.1.700,-.Kč,.KUCHYŇ.1,95m.JIŽ.ZA.10.900,-.vč..
DPH.A.DOPRAVY

ZDRAVOtNí.mAtRACE,.VEStAVNé.SKříNě,.PROUtěNé.ZbOŽí

 češTina
l výuka českého jazyka pro cizince 
l příprava k přijímacím zkouškám
l doučování
l odborné konzultace, poradenství
l korektury textů

BOHEMIKA: Dobrovského 220 – Lobeč, Kralupy nad Vltavou 278 01
 tel: 774 111 524, e-mail: bohemika.lu@seznam.cz, 
 www.bohemika.estranky.cz

PeRsONáLNí KANceLář hledá pro své klienty v okresech Mělník 
a Kladno vhodné uchazeče na pozice:

✔ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (okr. Mělník/Kladno)
✔ VÝROBNÍ TECHNOLOG (okr. Mělník)  
✔ ZÁSTUPCE MANAŽERA JAKOSTI (okr. Kladno)
✔ ÚČETNÍ (okr. Mělník)
✔ REALITNÍ MAKLÉŘ (okr. Kladno)

S poptávkou na další pozice středního a vyššího managementu kontaktujte:
PROFI PERSONAL s.r.o.,

Přemyslova 352/20 (budova Úřadu práce), Kralupy nad Vltavou,
Tel.: 315 623 306, 603 100 617, E-mail: olga.stepankova@manmark.cz

v Červenci  naBízíMe:

✓.nové.rostliny.z.letošní.produkce.
. .(kvetoucí.keře,.jehličnany)
✓.růže.firmy.KORDES.–.nové.odrůdy
✓.ovocné.stromky.v.květináčích
✓.plody.meruněk,.3.kg.koše.a.přepravky
✓.Chryzantémy.multiflory

WWW.zahradnictvi-Jelinek.cz
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek....................... 8.00.-.17.30
sobota.................................... 8.00.-.16.00.
neděle.................................... 9.00.-.13.00
ve.svátek.5..a.6..7..otevřeno.9.00.-.12.00

VELKÉ LETNÍ SLEVY

30 - 70% pokračují celé léto.

Ceny keřů již od 15,- Kč.
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➥.Prodám.řadovou.garáž.v.osobním.
vlastnictví.vč..pozemku.v.Kralupech.
nad.Vltavou,.Čechova.ulice.pod.
Finančním.úřadem..Cena.dohodou.
tel: 603 537 756

➥.Prodám.bioptron.lampu.pro.do-
mácí.rehabilitaci.a.kosmetické.účely.
+.barevné.filtry.+.stojan..Vše.zánovní.
v.záruce..Původní.cena.21.000.Kč,.
nyní.prodám.za.10.000.Kč..Spěchá.
tel: 721 118 036 

➥.Prodám.chatu.1.+.1.zděnou,.v.za-
hrádkářské.kolonii.v.obci.Stochov.okr..
Kladno..WC,.elektrika,.voda.užitková,.
klidné.prostředí..možno.volat.denně.
tel: 724 522 855

➥.Prodám.levně.posilovací.přístroj.
King-gym.na.zpevnění.břišních.
a.zádových.svalů.
tel: 731 313 953

➥.Prodám.ořešákový.sad.na.vlastním.
pozemku.3.917.m2,.vedeném.v.KN.
jako.sad,.400.m.od.kraje.obce.Nela-
hozeves..30.asi.20ti.letých.plodících.
stromů..Původní.travnatá.plocha.
pozemku.je.zarostlá.náletovým.
porostem..Z.toho.důvodu.je.cena..
35.Kč/m2.
Případně.dlouhodobě.pronajmu.za.
údržbu.
tel: 739 611 505

➥.Levně.prodám.2.válendy.s.lamela-
mi.a.bočnicemi..Cena.500Kč/1.kus.
tel: 602 476 187

➥.Pronajmu.byt.2.+.kk.+.lodžie,.
Hůrka.–.9..Patro..Volný.ihned..Cena.
9.000.Kč.včetně.poplatků.
tel: 775 161 847

➥.Pronajmu.zařízený.byt.1.+.kk.s.pa-
trem.na.spaní.a.úložným.prostorem.
v.Kralupech.nad.Vltavou.–.Lobči.
Cena.6.000.Kč.+.poplatky..
Od.září.2009.
tel: 774 102 377

➥.Vyměním.velmi.pěkný.městský.
byt..3+1.(nájemní.smlouva.na.dobu.
neurčitou).Praha.-.řepy.v.domě.

o.dvou.bytových.jednotkách.se.
zahradou.a.garáží,.za.byt.v.Kralupech.
n./Vlt..2+1,.3+1.nebo.půdní.vestavbu.
v.cihlové.zástavbě..městský.nebo.
v.osobním.vlastnictví..(Doplatek)..
Zaplatím.nedoplatky.na.nájmu..Nebo.
zaplatím.odstupné.za.městský.byt..
Ne.panelák.
Zn:.Nabídněte.
tel: 602 299 558...

➥.Vyměním.městský.byt.Praha.
5.u.metra.Anděl,.vel..1.+.kk,.cca.
25m2,.vysoký.strop,.pavlač,.sklep..Ve.
starším.slušném.domě.za.podobný.
v.Kralupech.nad.Vltavou.
tel: 608 983 626

➥.Koupím.malý.–.útulný.RD..
1.–.2.+.1.k.trvalému.bydlení.s.malou.
zahrádkou..Nutná.elektřina,.voda.
wc.a.sprchový.kout..Případná.malá.
rekonstrukce.možná..Hezké.okolí.
a.vlakové.(+bus).spojení.nutností..
Okolí.Kladenska,.Kralup.nad.Vltavou,.
mělnicko.i.Roudnicko.
Platba.úvěrem.stav..spoř..
Do.700.000.Kč.
tel: 775 602 366 po 17 hodin.
E-mail:.roberhounek@seznam.cz

➥.Ráda.poznám.ženu.na.pokec.i.do.
kavárny,.na.projížďky.na.kole..Je.mi.
50.let,.jsem.společenská,.komunika-
tivní,.pohodová,.ale.osamělá.
tel: 773 635 955

➥.Hledám.pokrývače.na.opravu.
střechy.rodinného.domu.
tel: 721 413 359

➥.Sháním.sklenice.býv..pivovaru.
v.Kralupech..
tel: 728 071 102

➥.staráme se o pejska čistokrev-
ného velšteriéra, číslo tetování 
21405, jméno v rodokmenu astor, 
pravděpodobně však slyší na jméno 
luP, který se ztratil u obce úžice 
u kralup nad vltavou kolem 10. 5. 
2009. naléhavě hledáme majitele 
pejska. 
tel: 728 182 152

soukromá inzerce

TEXT ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

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

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

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. 

Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)

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

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

KUpÓn pro soUKroMoU neKoMerční InZercI

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

AUToŠKoLA
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

cena: 9.�00 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po praze, parkování, tankování. 
pro své žáky si jezdíme do širokého okolí. 
praktický výcvik je prováděn na vozech Škoda Octavia a Škoda Roomster 1,4.
Lze platit i na splátky.
V ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 Kč).

POZOR! Zdarma obdržíte učební materiál včetně CD s testy. K žádosti je 
nutno doložit posudek o zdravotní způsobilosti.

TIp: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.

reFerenTsKÉ ŠKoLení ŘIDIčŮ

Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)

Je povinné ze zákona. platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené 
místo.

Tel: ��� 201 088, fax �1� ��2 020
sídlo: Mostní ��� (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

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

Více informací na www.autoskolazajickova.cz

P R a C O V N í P Ř í l E Ž I t O S t
Společnost.Salesianer.miettex.ČR.spol..s.r.o..se.sídlem.
v.Kralupech.nad.Vltavou,.působící.v.oblasti.servisního.
pronájmu.prádla.a.textilií.

hledá kandidáty/ky na pozici:

Pracovník oddělení 
fakturace

Požadujeme:
✗.uživatelské.schopnosti.práce.na.PC.(Word,.Excel,.internet)
✗.minimálně.základní.přehled.o.účetnictví
✗.ochotu.učit.se.novým.věcem
✗.znalost.německého.jazyka.na.konverzační.úrovni.je.výhodou

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
✗.vystavování.faktur.v.daném.systému.a.s.tím.spojené.úkony
✗.zadávání.zakázek.do.systému
✗.komunikace.s.klienty
✗.evidence.všech.výjimečných.případů.(splatnosti.faktur,
.bonusy,....)

nabízíme:
✗.zajímavou.práci.v.perspektivní.firmě
✗.zaškolení
✗.finanční.ohodnocení.odpovídající.dané.pozici

Nabídky.se.strukturovaným.životopisem.zasílejte.na.adresu:.

SalESIaNER MIEttEX ČR, lobeček 1160
 278 01 Kralupy nad Vltavou, tel.: 315 724 221



    PořÁdÁ ❍ PořÁdÁ ❍ PořÁdÁ ❍ PořÁdÁ
v centru kralup od října 2009 do června 20010
jazykové kurzy s plně kvalifikovanými českými i zahraničními lektory
a malými skupinkami  pro každý stupeň pokročilosti

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

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

a dále můžete využít :

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

.....i.jako.doplněk.jiného.kurzu.

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

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

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

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

Jazyková škola
EaSY ENGlISH®

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

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

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

Učebny: Nerudova.ul..
(budova.telefónica.O2.
–.vedle.pošty)


