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to, co se Vám dostalo do rukou, je skutečně 
Kralupský Zpravodaj. Nemusíte se však bát, že 
by razantně změnil svoji podobu, popřípadě, 
že by členové redakční rady přišli o rozum. 
Chtěli jsme pouze nevšedním způsobem 
připomenout 20. výročí Sametové revoluce. 

Forma, kterou jsme pro 
titulní stranu hledali, se 
nenacházela lehce. Ono, jak 
zavzpomínat na dobu, která 
dodnes jitří mysl mnohých 
z Vás. Nakonec jsme se 
rozhodli, že nic nelze brát 
příliš vážně a nostalgie je 
asi ten nejlepší způsob, jak 
se s úsměvem povznést 
nad děním „starých“ časů. 
Přijměte tedy toto číslo se 

speciální přílohou nikoli jako oslavu doby mi-
nulé, ani jako urážku těch, kteří tehdy budovali 
lepší budoucnost pro své děti. Přijměte ho jako 
sentimentální vzpomínku dnešních třicátníků 
- tzv. „Husákových dětí“, pro které bylo před 
dvaceti lety nejdůležitější to, že jahodový na-
nuk stál jednu korunu a každá sobota začínala 
Pionýrskou vlaštovkou.

Pokračování na str.14
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◆ Veřejné zasedání za-
stupitelstva města se 
koná dne 4.11.2009 od 
17 hod. ve velké zase-
dací místnosti MěÚ.
◆ Termíny konání stán-
kových trhů v Lobečku: 
11. a 25. listopadu 2009.
◆ Městský úřad Kralupy 
se zúčastnil celorepubliko-
vé soutěže o Zlatého eGo-
na – soutěž v počtu vyda-
ných výpisů z Czechpointu 
(výpisy z katastru nemo-
vitostí, trestního rejstříku, 
obchodní a živnostenské 
výpisy atd.). V době od 
1.1.2009 do 15.9.2009 
bylo na MěÚ Kralupy vy-
dáno  2 628 výpisů. Z 65 
zúčastněných měst a obcí 
získaly Kralupy 12. umís-
tění. První místo obsadil 
Magistrát města Liberce.

◆ Na Dvořákově ná-
městí probíhá restau-
rování sousoší „Čtvero 
ročních období“ za cenu 
129.500,- Kč. Restauráto-
rem je BcA. Jiří Kudrna.
◆ Od 6. října 2009 je mož-
nost shlédnout výstavu his-
torických kočárků a panenek 
v prvním patře obchodního 
domu Máj. Město schválilo 
zapůjčit tento prostor rea-
lizátorce projektu do konce 
roku 2009. Otevírací doba: 
po – pá: 14 - 17 hod., sobo-
ta: 9 - 12 hod. Po telefonické 
domluvě lze dohodnout i jiný 
termín. Tel: 728 262 202. 

 
 
 
 
 

◆ Demolice budovy Dře-
vák se konat nebude. Rada 
města revokovala své pů-
vodní usnesení a prodlouži-
la výpůjčku do 31.12.2014. 
ZOCH Kralupy nad Vltavou 
bude muset každý rok před-
ložit kopii potřebných revi-
zí a vyjádření hygieniků. 
◆ Rada města doporu-
čila ke schválení Zastu-
pitelstvu města sloučení 
příspěvkových organizací 
Mateřských školek Dr. E. 
Beneše a U Jeslí s účin-
ností k 1.1.2010.
◆ Město Kralupy nad Vlta-
vou obdrželo z Fondu život-
ního prostředí Středočeského 
kraje dvě dotace. Dotace ve 
výši 212.940,- Kč je určena na 
odstranění černých skládek, 
dotace 1.500.000,- Kč na re-
konstrukci sběrového dvora. 

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města

Sdružení zdravotně poStižených, hůrka 1041 – 24. 11. 2009

Pro děti je připrave-
na soutěž ve zpívá-
ní koled.
Poté budeme 
pokračovat lam-
piónovým prů-
vodem na Sei-
fertovo nám.
do Lobeč-
ku rozžeh-
nout světla 
na druhém 
vánočním 
stromě.

Adventy 2009
rozsvícení vánočních stromů

29. listopadu 2009 od 17:00 hod.  
- na palackého náměstí
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vážení spoluobčané,
částí kralupské sportovní veřejnosti hýbe 
v těchto dnech kauza Malá ledová plocha. 
Na jednu stranu chvályhodná snaha zastu-
pitelů podporovat co nejširší škálu sportů, 
na straně druhé podezření na kamarádíč-
kování a nekompetentní rozhodování. O co 
jde? O rozhodnutí zastupitelstva města Kra-
lupy využívat malou ledovou plochu jako 
víceúčelovou sportovní halu hlavně hokej-
balisty, badmintonisty a florbalisty. Město 
si nechalo zpracovat ekonomickou analý-
zu obou variant. Zatímco ledová varianta 
má všechny odpovědi podloženy letitými 
zkušenostmi a čísly, suchá varianta není 
vůbec dotažená do konce. Nejsou v ní za-
hrnuty náklady na podlahu (podle sdělení 
pana Lesáka se pohybují mezi 900.000 až 
1.600.000 Kč), chybí jakákoliv kalkulace 
vytápění, náklady na služby a potřebné vy-
bavení. Zmiňovaná není ani cirkulace nebo 
odtah vzduchu. Pro opravu technologického 
kanálu potrubí a bezproblémového ledového 
provozu malé haly je na začátku potřeba 
částka cca 1.400.000 Kč.

Argumenty, že je potřeba podporovat 
i nové sporty, neobstojí. Hokejbalová hřiš-
tě jsou v Kralupech 2.  Jejich využívání 
je velmi nárazové. Florbal je možné hrát 
v jakékoliv větší tělocvičně nebo v měst-
ské sportovní hale. Badminton má 5 hřišť 
ve specializované hale, kde jsou ještě další 
hřiště na tenisových kurtech.

Na druhou stranu je třeba říci, že využi-
tím haly pro hokejbal se Kralupy dostanou, 
co se týká podmínek, do nejužší republi-
kové špičky. Podobné haly jsou v republice 
jen 2 – v Mostu a v Plzni. Přepokládané 
týdenní využití po nahlášení hokejbalových 
a florbalových požadavků je 74 hodin. Vy-
užití haly v Mostu je 42,5 hodin (podle 
rozpisu obsazení na internetu). 

Na místě je otázka na mnou zvolené 
„zástupce“, zda chtějí na areálu vydělávat 
nebo ho chtějí využívat pro kralupskou 
mládež? V případě komerce je nelogické 

zbavovat se nejlevnějšího ledu v širokém 
okolí - ve 2 halách v Letňanech se platí 
4000,-Kč za hodinu a jsou obě naplněné, 
v Kralupech stojí led 2000,-Kč, a je nut-
né ho „pouze“ začít prodávat. V případě 
upřednostnění kralupské mládeže by měly 
z rozvrhu zmizet všechny komerční sub-
jekty počínaje hokejovými ženami pražské 
Slavie a konče zaměstnanci velvarské fir-
my COMAX. Obě varianty současně nejsou 
možné. Otázkou úplně mimo této disku-
ze je již dvouleté chátrání a nevyužívání 
restaurace a hotelu a amatérské vedení 
celého areálu zimního stadionu. Všechny 
zimáky v okolí jedou naplno 11 měsíců 
v roce, pořádají letní hokejové školy a sou-
středění, jen v Kralupech se končí v břez-
nu a začíná v srpnu. Asi to je prodlouženou 
jarní únavou. Proč nenabídnout pro léto 
izolovanou halu s kvalitním ledem, ubyto-
vání s jídlem, víceúčelové hřiště a zrenovo-
vané koupaliště, to vše v okruhu cca 400m, 
cizím sportovním oddílům. Proč jezdí malí 
hokejisté do Popovic a krasobruslařky do 

Uherského Hradiště? Jen proto, že to někdo 
neumí a nechce?   

Na závěr už jen pár otázek:
Proč zastupitelé přijímají rozhodnutí, 

když není jasná jejich ekonomika?  
Pro kolik dětí a dospělých připravují ví-

ceúčelovou halu?
Co bude se schváleným zastřešením stá-

vajícího hokejbalového hřiště v Lobečku?
Jsou tvrzení suchých sportů o naplnění 

haly opravdu reálná? 
Udělalo si město analýzu využitelnosti 

školních tělocvičen a městské haly pro su-
ché sporty?

Jaká bude vybrána podlaha do haly? Kaž-
dý ze sportů preferuje úplně jiný druh.

Kolik tréninkových jednotek bude v této 
hale odtrénováno, když kapacity tělocvi-
čen nejsou plně využity a jsou mnohem 
levnější? 

Odpověď na tyto otázky dá čas. To už ale 
můžou být ledové sporty v troskách.

S úctou Mgr. Petr Knězů, 

občan KraluP nad VltaVou

Po celou dobu byly v provozu 2 ledové plochy. Využití hokejovým klubem 
a krasobruslením činilo ve všední dny 2 hodiny na malé hale (od 16 do 
18 h.) a 4 hodiny na ploše velké (od 16 do 20 h.). Zájem o komerční 
využití v odpoledních hodinách je velmi nízký, a proto i celkové využi-
tí ledových ploch bylo neekonomické. Ke zlepšení stačí, když využití 
jedné ledové plochy oddíly bude již od 14:30 h. a její provoz poběží 11 
měsíců v roce.

Pokračování na str. 4

kauza malá ledová plocha

reaKce na článek pana Mgr. Knězů týkající se problematiky malé ledové plochy v areálu zimního stadionu (dále jen zS).

Na začáTeK NěKOliK čísel: 

Příjmy ZS za období 2006-2009 .......................................................25.540.000,- Kč

z toho příspěvek od Kaučuku .............................................................. 7.200.000,- Kč 
  smlouva ukončena v roce 2009,
 Synthos od 2010 již příspěvek nebude poskytovat 

čistý příjem z činnosti ........................................................................18.340.000,- Kč

Náklady ZS za období 2006-2009 ....................................................34.860.000,- Kč

Ztráta ZS za období 2006- 2009 .............16.520.000,- Kč, tj. 4.300.000,- Kč/1 rok
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Dokončení ze str. 3
Nejenom ekonomické ukazatele jsou důvodem 
pro změnu malé ledové plochy na víceúčelovou 
halu, ale i zpřístupnění tohoto sportovního areálu 
většímu množství kralupských mládežnických 
sportovců je důvodem plánovaných změn. 

Hokejový klub má v současné době mládež-
nickou základnu 156 dětí, z toho cca 40 z jiných 
měst (Praha, Neratovice, Brandýs, Kladno, Roud-
nice). I na tyto nekralupské děti přiděluje město 
oddílu finanční příspěvky a poskytuje cca.1200 
hodin ledu a zázemí stadionu, a to v nákladové 
hodnotě ve výši cca 1mil. Kč zdarma. 
Krasobruslařský oddíl čítá 22 dětí. 
V areálu ZS nyní sportuje cca 180 dětí. Přestav-
bou malé haly předpokládáme, podle vyjádře-
ní oddílů, které mají zájem o toto sportoviště 
a podle návštěv ve městech, kde se sportovní 
areály s hokejovou plochou a víceúčelovou ha-
lou již několik let provozují, nárůst návštěvnosti 
v tomto areálu o cca dalších 200 dětí – hokejbal, 
florbal, badminton, Fit for you a další.

Ekonomika přestavby vychází z již uskuteč-
něných výběrových řízení na opravu povrchu 
a položení nového víceúčelového povrchu v malé 
hale v částce 1.417.000,- Kč. Povrch byl vybrán 
po konzultaci se zájemci o halu a podle zkuše-
ností ze sportovišť, kde je povrch již položen. 
Další technická opatření budou řešena podle 
potřeb oddílů sportujících v hale a je přislíbena 
jejich finanční spoluúčast. Je pravda, že opravu 
technologického kanálu je možno provést za cca 
1.400.000,-Kč, ale není pravda, že pouze tato 
oprava stačí k bezproblémovému chodu haly. 
Náklady na další provoz a údržbu haly spojenou 
s ledovým provozem jsou ročně cca 250.000,- 
Kč a je i vyšší energetická náročnost provozu.

Zastřešení stávajícího hokejbalového povr-
chu v Lobečku samozřejmě nebude provedeno 
a ani plánovaná stavba zastřešení hokejbalové 
haly v areálu ZŠ Třebízského. To městu ušetří 
nemalé finanční prostředky.

Myslím, že ledové sporty v Kralupech nebu-
dou v troskách. Stačí jenom rozumná dohoda 
a vzájemná tolerance mezi všemi sportovci, 
vedením ZS a zástupci města a všichni budou 
mít svůj prostor pro kvalitní sportování v tomto 
areálu tak, jako ve většině měst v ČR, kde je 
provozována jedna ledová plocha.

libor lesák, místostarosta 

vážení spoluobčané,
říká se, „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. 
Tuhle pravdu jsme si všichni, kdo se zú-
častnili veřejného zasedání zastupitelstva 
města dne 24. září, trpce ověřili. Pravdě-
podobně zatím nikdo z nás tuhle taškařici 
nenavštívil, protože jinak bychom na kon-
ci nezůstali po sobě nevěřícně koukat. Co 
se vlastně stalo? Na jednání byl pouze je-
den bod – revokace předchozího ujednání 
zastupitelstva o přeměně malé ledové plo-
chy na víceúčelovou sportovní halu. Mezi 
veřejností i zastupiteli se sešly dva různé 
návrhy – zachovat halu pro hokej a kraso-
bruslení nebo zůstat u původního návrhu 
a pustit do haly jiné sporty. Dva dny před 
jednáním existovali pouze 2 zájemci na 
využívání haly – florbal a hokejbal. Při 
čtvrtečním zasedání se náhle objevil bad-
minton, „něcofit“ s požadavkem na plochu 
pro hromadná cvičení spartakiádního ty-
pu o 100 cvičících a ještě jeden subjekt. 
Po tomto sdělení pana Špačka vyzval pan 
starosta k položení dotazů. Zde se projevil 

onen v začátku článku zmiňovaný nedo-
statek výcviku asi 40 účastníků zasedání 
z řad veřejnosti. Než si kdokoliv srovnal 
myšlenky a argumenty, nechal pan staros-
ta hlasovat o návrhu na revokaci (změnu) 
původního návrhu na využívání haly jako 
víceúčelového zařízení. Žádné představení 
koncepcí, žádný střet názorů, žádné upo-
zornění, že jdeme do finále. Hned šup na 
věc. Výsledkem byla podpora 10 zastupite-
lů pro změnu (zpět na ledovou variantu), 
6 bylo proti a 2 se zdrželi. Zastánci ledové 
plochy začali jásat. Jejich nadšení hned pan 
starosta zmrazil – pro změnu je potřeba 
prostá většina za všech zastupitelů a ne 
jen z přítomných. Po tomto sdělení se za-
stupitelé vytratili a my jsme na sebe zůstali 
nevěřícně koukat. Pokud se tomuto pětimi-
nutovému tyjátru říká veřejné zasedání, pak 
máme asi všichni přítomní jasno: příště si 
zvolíme jiné zástupce. Aroganci a výsměch 
od vedení města nepotřebujeme.

S úctou Mgr. Petr Knězů,  

občan KraluP nad VltaVou

vážení spoluobčané a čtenáři! 
Nechci dlouze polemizovat s panem 
Mgr. Knězů o jeho názoru na jednání zastu-
pitelstva. Jen chci podotknout, že šlo o mi-
mořádné jednání, věnované pouze jednomu 
bodu. Zastupitelé se problémem malé plo-
chy zabývali zodpovědně již na minulém 
veřejném zasedání, kde byla i několikaho-
dinová diskuse s občany a zastánci dvou 
ledových ploch. Další informace o proble-
matice získali zastupitelé od dvou komisí, 
které si  jmenovali, jejichž schůzek se moh-
li zúčastnit a jejichž výstupy konzultovali 
s autory na pracovním jednání. 

Dále chci zdůraznit, že jsem během 
jednání i před vlastní revokací usnese-
ní, vyzval zastupitele i přítomné k dis-
kusnímu příspěvku, ke kterému se nikdo 
nepřihlásil. 

Prostá většina hlasů je potřeba vždy při 
hlasování o jakékoli!!! revokaci – to je dle 
Zákona o obcích. Toto hlasování nebylo 
výjimkou. 

Myslím si, že mimořádné jednání bylo 
vedeno i probíhalo seriozně, bez výsměchu 
a arogance a také naprosto demokraticky.

Petr HolečeK, 

StaroSta MěSta

Sraz účastníků pochodu je ve 
13:00 hodin u lávky přes Vltavu
(na pravém břehu, v Lobečku)

přijďte podpořit dobrou věc. 
I chůze může být prevencí. 

Výbor územní organizace Svazu 
diabetiků v kralupech n/Vlt.

VeřejNé bRusleNí 
– rozvrh hodin říjen 2009

7.11. sobota...................................14:30 – 16:30
8.11. neděle ...................................13:00 – 15:00
14.11.sobota .................................17:30 – 19:30
15.11.neděle ..................................13:00 – 15:00
22.11.neděle ..................................12:30 – 14:30
28.11.sobota .................................17:30 – 19:30
29.11.neděle ..................................13:00 – 15:00

info: 315 741 689, e-mail: zskralupy@tiscali.cz
vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

reaKce na článek pana Mgr. Knězů týkající se jednání zastupitelstva

V sobotu 1�. listopadu �009 se koná 
POCHOD PROTI DIABETU – Světový den diabetu
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Občané, kterým není lhostejná budoucnost Kralup a okolních obcí, mohou dát 
najevo svůj nesouhlas s výstavbou letiště Vodochody podpisem petice, která 
je k dispozici na infocentru MěÚ, na infocentru čD a v kanceláři KD Vltava. 

Petici lze podepsat také elektronicky na www.stopletistivodochody.cz

MěsTO V slzách
Kralupy 22. březen 1945

N a jaře příštího roku to-
mu bude již 65 let, co 

kruté válečné události má-
lem vymazaly naše město 
z mapy. Po leteckém bom-
bardování 22. března 1945 
se Kralupy staly válkou nej-
více postiženým městem v Čechách.

Na památku těch našich spoluobčanů, kteří 
tehdy několik týdnů před koncem druhé světové 
války zahynuli a jejichž jména jsou již také téměř 
zapomenuta, vydává Městský úřad v Kralupech 
nad Vltavou knihu s názvem „Město v slzách – 
Kralupy nad Vltavou 22. březen 1945“. 

Autor knihy Ing. Josef Stupka v textové čás-
ti, která má deset kapitol, podrobně líčí události 
spojené s náletem na Kralupy, příčiny i následky 
bombardování, ohlasy v tisku i v díle Jaroslava 
Seiferta. Kniha má 110 stran textu a 177 obráz-
ků. Tiskárna FINIDR v Českém Těšíně připravuje 
její vydání koncem tohoto měsíce nebo nejpozději 
začátkem prosince.

Prakticky v jeden moment se zde odehrá-
vají 3 velké investiční projekty: 

Jako první byla zrealizována oprava vo-
zovky v ulicích Poděbradova, Ke Hřbitovu 
a Minická. 

Rekonstrukci silnice od kolejí až ke hřbi-
tovu financoval Středočeský kraj částkou 
cca 4.000.000,- Kč. Realizátorem stavby byla 
firma PSVS, a.s. Praha 10. 

Dále byla zahájena a stále probíhá výstav-
ba chodníku v Minické ulici směrem ke 
hřbitovu. Celkové náklady včetně veřejného 
osvětlení a opěrné zdi z gabionů činí cca 

3.300.000,- Kč. Investorem výstavby chod-
níku je město Kralupy, akci provádí společ-
nost H-INTES s.r.o., Mladá Boleslav.

Kromě toho se provádí kompletní rekon-
strukce v ulicích Arbesova, Pod Hájem, 
Bořivojova a Na Horkách. Stavební firma 
PSVS Praha zde buduje novou kanalizaci, 
veřejné osvětlení, nové komunikace a chod-
níky. O investici ve výši 16.000.000,- Kč se 
podělilo město Kralupy a společnost Vodár-
ny a kanalizace a.s.

Celá výstavba by měla být hotova  
k 30. 11. tohoto roku.

06.11. ......MUDr. Nová ............... Nerudova 686
 315 725 606
13.11. ......MUDr. Štefka ............. Lobeček
 315 726 654 
20.11. ......MUDr. Švejdová ......... Kaučuk
 315 718 007 
27.11........MUDr. Tomaier   ........ Nerudova 686
 315 725 603

Dosažitelnost praktických lékařů 
pro dospělé v pátek odpoledne

Městys Kralupy byl  22. 11. 1902 
povýšen na město. U této příležitosti 
jsou tradičně slavnostně oceňováni 

vybraní občané za své zásluhy 
vykonané pro město. 

Letošní „OceňOVáNí ObčaNů“ 
se koná 

19. listopadu od 17:00 hod. 
v malém sále KD Vltava.

Srdečně Vás všechny zveme!

Velké investiční projekty
Od letních prázdnin probíhají v lokalitě Podháj rozsáhlé stavební práce.
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5. ročník svatováclavských  
slavností v Kralupech nad Vltavou

Na svátek svatého Václava se na Palac-
kého náměstí uskutečnil již 5. ročník Sva-
továclavských slavností, které pravidelně 
pořádá místní organizace ČSSD, letos však 
bez finanční podpory ze strany města. Na 
občany Kralup tradičně čekal kromě pou-
ťových atrakcí a stánků i zábavný program, 
během kterého vystoupily hudební folkové 
kapely Trosečníci a Staří vlci, promenád-
ní orchestr a skupina historického šermu 
Thorax. Akce se setkala se značným zá-
jmem ze strany kralupské veřejnosti.

antonín seidel, 
předseda MO čssD Kralupy

Do konce letošního roku by měly být 
prodány 2/3 nabízených domů. Prodej 

ostatních domů bude dořešen pravděpodob-
ně do konce března 2010. Kromě jednoho 
domu, který byl prodán obálkovou metodou 
do vlastnictví jediné soukromé osoby, byly 
ostatní domy prodány družstvům tvořených 
bývalými nájemníky bytů nebo do podílo-
vého spoluvlastnictví. Menší problémy se 
samozřejmě objevily (finančního rázu, kdy 
někteří nájemníci museli uzavřít půjčky či 
úvěry na koupi bytu), ale všechny byly na-
konec vyřešeny, došlo tím jen k prodloužení 
doby dokončení privatizace. 

Na jaře tohoto roku se mluvilo také o budoucí 
4. vlně privatizace, která by měla obsáhnout 
veškerý městský bytový fond. V jakém 
termínu tedy MěÚ zamýšlí uskutečnění této 
další, pravděpodobně poslední privatizace? 
Mohou zájemci počítat s podobnými 
podmínkami privatizace, jaké byly ve 3. vlně?

Dne 6. 10.2009 došlo k odsouhlasení návr-
hu na prodej 9 bytových domů Radou měs-
ta, která tím doporučuje  jednání o jejich 
prodeji Zastupitelům města. K odhlasování 
by mohlo dojít na dalším jednání zastupi-
telstva dne 4.11.2009. Pak budou provede-
ny odhady jednotlivých bytových domů 
a následovně dostanou nájemníci oznámení 
o prodeji bytových domů. O podmínkách 
prodeje se bude ještě diskutovat, měly by ale 
zůstat stejné jako ve 3. vlně privatizace.

Po prodeji těchto bytových domů bude 
privatizace pokračovat dál. Z hlediska vý-
hodnosti jejich prodeje pro město (investicí, 
výše nájemného, technického stavu domů, 
atd.) budou k privatizaci vybrány další do-
my. Město ale nebude prodávat veškerý svůj 
nemovitý majetek, některé bytové domy si 
ponechá ve vlastnictví. Budou sloužit např. 
jako sociální bydlení nebo jako služební by-
ty (zhruba 100 - 150 bytů celkem). Finance, 
které město získá z privatizace bytového 
fondu, budou využity nazpět do rekonstruk-
ce zbývajícího nemovitého majetku města 
(bytové domy, oprava chodníků atd.).

Domy, které MěÚ prodával, musely mít 
všechny byty obsazené nájemníky. Jaká 
jsou nyní pravidla k získání městského bytu? 
Existuje určitý seznam čekatelů?  

Žádosti o byty shromažduje Bytová ko-
mise města. Byty se přidělují:

a)  podle pořadníku s tím, že se posuzuje 
každý případ žadatelů zvlášť

b) využívá se také „obálková“ metoda 
(pro byty, které nejsou zrekonstruovány), 
žadatel nabídne částku 1. nájemného, byt 
pak připadne nejvyšší nabídce. Tím město 
ušetří peníze, které by muselo věnovat na 
rekonstrukci bytu. Tuto možnost využívají 
většinou mladí lidé. Musí ale splnit určité 
podmínky (být kralupským občanem bez 
nemovitého vlastnictví a bez dluhů).

děKuji za rozHoVor, Mgr. lenKa PaVlíčKoVá

rozHoVor s... kralupským místostarostou liborem lesákem

Jak pokračuje privatizace 
městského bytového fondu
V letošním roce měla proběhnout 3. vlna privatizace městského bytového fondu. 
Informace o podmínkách privatizace byly zveřejněny na internetových stránkách 
MěÚ Kralupy. Došlo k prodání veškerých nabízených městských domů a bytů? 
Objevily se nějaké problémy? Jaké?

eKOlOgicKá shOw  
,,zatočte s elektroodpadem“
V pondělí 19. října se v našem městě 
uskutečnila ekologická show ,,Zatočte 
s elektroodpadem“. Dopoledne probí-
hal naučně – zábavný program věnovaný 
školám, kde se kralupští žáci dozvěděli 
vše o zpětném odběru elektrozařízení, jak 
zacházet s vysloužilými elektrospotřebiči 
a informace o recyklaci elektroodpadu. 
Během dopoledne se zde vystřídalo neu-
věřitelných 270 žáků základních škol.

V odpoledním bloku, který byl věnova-
ný široké veřejnosti, měli občané možnost 
odevzdat svůj dosloužilý elektrospotřebič 
a za odměnu získat na kole štěstí jednu 
z lákavých odměn. Celkem se podařilo vy-
brat 780 kg dosloužilých elektrospotřebičů.

Cílem celé akce bylo zvýšení informo-
vanosti široké veřejnosti o zpětném odbě-
ru elektrospotřebičů a důležitosti ochrany 
životního prostředí.

Další informace o zpětném odběru na 
www.mestokralupy.cz, sekce Odbor životní-
ho prostředí.

helena Traxlová, MěÚ Kralupy n. Vlt.,
odbor životního prostředí
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Naštěstí si to spousta obyvatel 
Kralup nemyslí. O tom jsme 

se my, skauti, mohli přesvědčit 
během pouhých dvou dnů 8. 
a 9.10., kdy probíhala sbírka „Po-
stavme školu v Africe“.

Z jejího výtěžku se budou 
stavět školy v Etiopii, v jednom 

z nejchudších regionů světa, kde 
je zároveň také nejvyšší negra-
motnost. 

Děkujeme všem, kteří se na 
chvíli zastavili, vyslechli nás 
a přispěli do kasiček. Na Palac-
kého náměstí se podařilo vybrat 
20.848,- Kč. Vhozené částky se 

od sebe lišily, každá z nich však 
měla smysl a dohromady pomo-
hou tam, kde je potřeba.

PS: Větu, kterou jsem ja-
ko otázku použila v nadpisu, 
si vyslechli skauti od jedno-
ho kolemjdoucího. Byl to ale 
skutečně jen jeden jediný, kdo 

se takto vyjádřil. I za to vám 
všem děkujeme, že až na pár 
výjimek jste byli všichni usmě-
vaví, i když jste třeba přispět 
nemohli.

MarKéta SocHoroVá, 

KoordinátorKa SbírKy Pro 

KraluPy nad VltaVou

Byly jim předány medaile profesora MU-
Dr. Jana Janského a zlatý kříž. 

Bronzovou medaili za 10 odběrů krve 
získalo 14 dárců, stříbrnou medaili, kte-
rá se uděluje za 20 bezplatných odběrů 
krve, si odnášelo 12 dárců a na zlaté me-
daile za 40 odběrů krve dosáhlo 7 dárců. 
Tentokrát se na slavnosti předával i jeden 

zlatý kříž za 80 odběrů krve, a to 
dárci z Veltrus. 

Akce se zúčastnili starostové měst a ob-
cí, zástupci zdravotních pojišťoven a samo-
zřejmě garant odběrů Český červený kříž, 
oblastní úřad Mělník. 

Součástí odměny dárcům byla i možnost 
shlédnout divadelní představení Vinohrad-
ského divadla. Děkuji pánům starostům za 
finanční příspěvek pro čestné dárce krve.

Poděkování patří i členkám 2. Klubu dů-
chodců za pomoc při odběrech krve a KaSS 
Vltava za uskutečnění tak vzácné slavnosti. 
Ještě jednou děkuji dárcům a přeji všem nej-
více zdraví, nejkrásnější lásku, nejlepší přátele 
a nejméně smutku.  jindřišKa HoleKoVá

Svět se podřídil nálezu a řazení všech 4 
krevních skupin v r. 1928 až po smrti prof. 
MUDr. Jana Janského (zemřel 8. 9. 1921).

Byl objevitelem všech 4 krevních sku-
pin A, B, 0 i AB, která se vyskytuje jen asi 
u 8% lidí. Svoji vědeckou práci spojil s teorií  
a klinickými potřebami. 

„Má být každej správnej negr hloupej?“

Základní kynologická organizace č. 735 Kralupy 
n.Vlt.-Strachov pořádala v sobotu 3.10.2009 

akci Kralupská Ťapka – turistický pochod Kralu-
py-Nelahozeves-Veltrusy-Kralupy. Na stanovištích 
plnili psi i jejich páníčkové různé úkoly. Nově jsme 
přidali i kvízové otázky. Správné odpovědi našel 
ten, kdo se cestou dobře díval po okolí. 
Všichni účastníci získali certifikát o absolvování 
trasy a magnetku s logem ZKO. Vítězové obdrželi 
pohár Kralupská Ťapka 2009. 
Letošní ročník vyhrála Iva Pešková a fenka křížen-
ce Balu, na 2. místě skončila Jitka Tlustá a voříšek 
Bubík a 3. byla Andrea Loffajová s ridgebackem 
Virginií.  Fotky z akce naleznete na našich strán-
kách www.zkokralupy.cz eva Kulhavá

KRaluPsKá ŤaPKa 2009

KREV nejvzácnější
dne 26. října 2009 proběhlo v KD Vltava slavnostní ocenění dobrovolných - 

čestných dárců krve z Kralup nad Vltavou a okolí. 
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Kino VltaVa Kralupy – liStoPad 2009
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2,  
tel.: 315 726 101,  
pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení

2bObule

 1. – 4.11. ne-st 20:00
ČR, 93 min., 90,-Kč

2Bobule jsou volným pokračováním úspěšné filmové 
komedie Bobule, kterou vidělo v kinech přes 360 000 
diváků, a která se stala jedním z nejúspěšnějších fil-
mů roku 2008. 

PROTeKTOR

5. – 8.11. čt-ne 20:00
ČR, 100 min., 12, 90,-Kč

Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?
Příběh osudového vztahu dvou lidí, kteří na pozadí 
válečného dramatu prožívají vlastní drama soukromé. 
Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nako-
nec o život v temných časech Protektorátu.

DůM K POVěšeNí – Filmový klub vltava
9.11. po 20:00
Dom za vesanje, Jugoslávie, 136 min., 15, T, 70/55,-KČ 
– pRo Členy FK VlTaVa

Hlavní hrdina filmu Perhan žije se svou babičkou Ha-
tidžou, strýcem Merdžanem a nemocnou sestrou Da-
nirou v cikánské osadě, ze které jsou pravidelně uná-
šeny děti do Itálie, kde jsou využívány mafií k různým 
zločinům... 
emir Kusturica za film obdržel na MFF cannes 

cenu za režii. hudba – goran bregovič

číslO 9

10. – 11.11. út-st 20:00
Číslo 9, USa, 79 min., 12, T, 80,-Kč

Lidé jsou pryč. Kdy a jak k tomu došlo, není příliš jas-
né. V troskách starého světa přežívají jenom podivní 
hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné 
doby se narodí Devítka, která je možná předurčena 
vše změnit... 
jedinečný a vizuálně okouzlující dystopický 

animovaný epos pro dospělé.

12. 11. čt
KiNO z TechNicKých DůVODů NehRaje

zaTažeNO, Občas TRaKaře

13. – 17.11. pá-út 17:30
Cloudy With a Chance of Meatballs, USa, 90 min., ŠÚ, D, 
80,-Kč

Neuvěřitelné dobrodružství s velkolepými... porce-
mi. Animovaný film, inspirovaný oblíbenou dětskou 
knížkou, přivádí diváky do města, kde z nebe místo 
deště padá jídlo!

2bObule

13. – 15.11. pá-ne 20:00
ČR, 93 min., 90,-Kč

KiNečKO PRO NejMeNší

MíčeK FlíčeK

15.11. ne  15:00
 ČR, 65 min., 25,-Kč

Krtek a zelená hvězda 7 ,́ Jabloňová panna 14 ,́ O pocti-
vém Matějovi 12 ,́ Čarovné schody 15 ,́ Míček Flíček 17´

 NáhRaDNíci

16. – 18. 11. po-st 20:00
Surrogates, USa, 88 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Bruce Willis v akčním scifi thrilleru, ve kterém vyšet-
řuje coby agent Greer obrovské spiknutí spáchané na 
náhradnících – robotických sexy a dokonalých mecha-
nických spodobněních lidí, díky nimž obyvatelé Země 
budoucnosti žijí své životy.

KiNO seNiOR

 jMéNeM KRále

19.11. st 15:00
ČR, 77 min., ŠÚ, 40,-Kč

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… Historický detektivní příběh s plejádou 
známých herců: Jan Kanyza, Martin Štěpánek, Karel 
Roden, David Prachař, Klára Issová...

lOuise-Michel – Filmový klub vltava
19.11. čt 20:00
Fr., 94 min., 15, T, 80/65,-KČ – pRo Členy FK VlTaVa

Bláznivá fraška v tom nejlepším slova smyslu s lehce 
anarchistickou náladou, kde se střídá jeden dějový 
zvrat za druhým. Černá komedie, jenž opět spojuje 

grotesku, surrealistickou absurditu a nechybí jí ani pro 
autory typická „politická nekorektnost“.

cOcO chaNel

20. – 21.11. pá-so 20:00
Coco avant Chanel, Fr., 105 min., ŠÚ, 12, T, 80-Kč

Toto je příběh moderní ženy, která navždy změnila svět 
módy, svět žen. Biografický film o nejvýznamnější mód-
ní návrhářce všech dob. V hlavní roli Audrey Tautou.

KiNečKO PRO NejMeNší

VáNOčNí PásMO ii

22.11. ne 15:00
ČR, 60 min., 25,-Kč

Vánoční stromeček 7 ,́ Veselé vánoce aneb... 10 ,́ Jak 
postavit sněhuláka 8´, Jak Mikeš zachránil Bobeše 
6 ,́ Lyšajův sen 6 ,́ Koleda, Ondra a sněžný drak 7 ,́ 
Krtek a telefon 7´

aDMiRál

22.11. - 23.11. ne-po 20:00
admiral, Rusko, 124 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Jeden z nejlepších ruských válečných velkofilmů ote-
vírá ne příliš oslavovanou kapitolu ruských dějin – boj 
Rudé armády proti bělogvardějcům. Admirál patří me-
zi nejdražší a největší ruské filmové projekty všech 
dob. V komparzu si zahráli desetitisíce příslušníků 
armády a díky nim vznikly neopakovatelné velkolepé 
bitevní scény.

chceš Mě, chci Tě

24. – 25.11. út-st 20:00
Ugly truth, USa, 96 min, ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

Chytrá a sexy komedie o mužích, ženách a obrovské 
propasti, která odděluje to, jak o sobě navzájem smýš-
lejí, sní a snaží se opačné pohlaví svádět...

aŤ žijí RyTíři

26.11. čt 17:00
ČR, 109 min., ŠÚ, 80,- Kč

Dobrodružná komedie pro celou rodinu zavede diváky 
do temných zákoutí mohutného hradu a nedaleké tvrze 
obklopené hlubokým lesem. Parta malých dětí je nuce-
na obhájit čest a pravdu svého tatínka (David Prachař) 
proti podlému Albrechtu z Krvenos (Pavel Kříž).

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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PŘIPRaVUJEME Na PRosINEc 2009: 
FK Vltava – na chvíli svobodní + ať vejde 
ten pravý, 3 sezóny v pekle, Stmíváni 2,  

Můj život v ruinách, julia a julia,  
ctihodný občan, oko ve zdi

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

změna programu vyhrazena.

Na seVeR – Filmový klub vltava
26.11. čt 20:00
nord, norsko, 78 min, ŠÚ, T, 80/60,-KČ pRo Členy FK VlTaVa

Norský chlapík Jomar vyráží se svým sněžným skutrem a 5 
litry alkoholu na antidepresivní off-road cestu za štěstím.

aŤ žijí RyTíři

27. – 28.11. pá-so 17:30
ČR, 109 min., ŠÚ, 80,- Kč

2012

27. – 2.12. pá-st 20:00
USa/Kan., 125 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle 
mnoha lidí tedy i rokem konce světa - přicházejí náhlá země-
třesení, hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká panika 
a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět doopravdy čeká. 

Největší akční trikový film  
(kromě filmu avatar 3D) této zimy!!!!!!

aŤ žijí RyTíři

29.11. ne 17:30
ČR, 109 min., ŠÚ, 80,-Kč

Projekce filmu s doprovodným programem.

Slavnostní premiéra v kině vltava:  
HoDINu NeVíš

liStopad 2009
aktuální pravidelný program:
PoNDěLí: ..... 9.00 – 11.00  .........Zadáno pro Yamaha Class 
  (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
 15.00  .................... Volná herna s Evou Štropovou
 19.00  ....................Cvičení pro těhotné... maličko jinak ;-)
ÚTERý: ......... 9.30 .......................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ 
  (zábava pro děti, které již bezpečně chodí)
 15.00   ...................Kymličkovic volná herna
 20.00   ...................Babinec (program určený pouze pro ženy, 
  muži a děti mají vstup zakázán!!)
STřEDA: ...... 8.30   .....................Kutáleníčko pro batolátka
 10.15 ......................Kutáleníčko pro batolátka (hry pro děti,
  které již živě lezou a potřebují prostor)
ČTVRTEK: .... 8.30 .......................Dopoledne pro maminky s miminky
 10.15   ....................Dopoledne pro maminky s miminky
 16.00 – 18.00 ........Zadáno pro Yamaha Class 
  (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
PáTEK: Vyhrazeno pro BABY SIGNS  a další jednorázové akce
Na většině stálých programů jsou ještě volná místa. Před první návštěvou progra-
mu se, prosím, telefonicky objednejte. Kapacita centra je bohužel omezená.

některé chystané mimořádné programy:
3. listopadu, 20.00 hod. Babinec s Blankou Dymáčkovou, Šití waldorfských 
panenek pro půlroční děti.  
10. listopadu, 20.00 hod. Tvořivý babinec – Adventní a vítací věnce se Sylvou 
Šporkovou .                 
24. listopadu, 20.00 hod. Čarodějný babinec s Mirkou Kostečkovou, ovlivňuje 
naše jméno náš život?
25. listopadu, 9-12 hod. Následné setkání absolventů Respektovat a být res-
pektován, první část.
27. listopadu, 9.30 hod. Homeopatie (nejen) pro rodiče, tentokrát na téma – léč-
ba úrazů a zranění. 
S homeopatkou Janou Balušíkovou ( www.modryhad.cz)

už pro vás plánujeme program na rok 2010 :-)
16. ledna, 9.30 hod. Seminář rodinných konstelací s Mgr. V. Kučerovou ( www.
volny.cz/sedmikraska.li)

Na jednorázové akce je vždy nutné předem se telefonicky objednat. 
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás :-)

739 083 050 M. nováková - koordinátorka centra,  
315 727 827 kancelář kaSS rc neználek

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

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

ten, kdo přišel v pondělí 12.10. na pre-
miéru českého filmu „Hodinu nevíš“, 

rozhodně nelitoval. Slavnostní premiéry 
nejsou jen o tom, že do Kralup přijedou 
tvůrci filmu, ale jejich kouzlo tkví v ne-
všedním doprovodném programu. Při-
pravuje jej s nadšením kinař Jan Fencl 
a vždy k danému tématu filmu.

Snímek „Hodinu nevíš“ vypráví známý 
příběh tzv. heparinového vraha, tudíž 
jste se v kině měli cítit jako v nemocnici. 
Hned u vchodu jste od sestřičky obdrže-

li vše potřebné pro vstup do infekčního 
prostředí: roušku na ústa, čepec na hla-
vu, návleky na nohy, ale i gumové ru-
kavice. Druhá zdravotní sestřička Vám 
naordinovala perorální desinfekci (dle 
Vaší chuti). Na lůžku ležela pacientka 
bez dechu a v pohotovosti bylo i koleč-
kové křeslo. 

Příprava každé takové slavnostní pre-
miéry není rozhodně jednoduchou zále-
žitostí, a za tento kulturní zážitek patří 
dík především Janu Fenclovi.
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Kd VltaVa Kralupy – program na liStoPad 2009
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

neděle 1. 11. od 9.00 do 16.00 

DVOřáKůV POháR – 20. ročník 
postupová soutěž ve sportovním tanci v katego-
riích děti, junioři, dospělí – standardní 
a latinské tance. 
Soutěž je přístupná v průběhu celého dne.

Vstupné: 60,- Kč

neděle 1., 8. a 29. v 17.00 a 20.00

leKce TaNečNích KuRzů 

úterý 3.11. v 18.00 – malý sál 

NaPříč ausTRálií Na KOle
Nenechte si ujít nejnovější digitální besedu ces-
tovatelů Martina Stillera a Renáty Lorišové z je-
jich pětiměsíčního putování po Austrálii. Urazili 
9320 km v sedle kola a poznali australskou di-
vokou faunu a flóru, pohostinnost místních oby-
vatel, rozmary počasí a zažili plno nevšedních 
zážitků. Přijďte a nebudete litovat. 

Vstupné: 50,- Kč 

čtvrtek 5.11. v 17.00 – malý sál 

VeRNisáž VýsTaVy VýTVaRNé sKuPiNy „j“ 
Vystavují: J. Bláha, A. Bláhová, J. Fíla, J. Franta, 
M. Endrle, S. Landa, E. Linksfeilerová, J. Knížák, 
K. Králík, D. Kyselová, J. Maršálek, J. Pömerl,  
F. Saifrt, J. Šrajer, M. Trchová, T. Vosolsobě
Host: Martin Frind
Hudební vystoupení: Martina Trchová – kyta-
ra, zpěv
Výstava je otevřena pondělí – pátek v pracovní 
době KaSS na požádání, v sobotu a v neděli od 
14 do 17 hodin a při všech akcích KD Vltava, 
končí ve středu 18.11. 

pátek 6.11. ve 20.00 

KONceRT PlzeňsKé sKuPiNy TlesKač 
a sKuPiNy TiMuDej 

Vstupné: předprodej 160,- / na místě 190,- 

sobota 7.11. v 15.00 

3. představení cyklu Z pohádky do pohádky 
KubOVO šTěsTí 
Byla jedna chaloupka a v té bydlel venkovský 
chasník Kuba... jeho cesta ke štěstí lehká ne-
ní... zvláště když mu v cestě stojí lidská závist 
a zloba... 

Pohádku pro děti i rodiče zahrají členové diva-
delního souboru Máj Praha. 
Děti získají další razítko do skládačky. 

Vstupné : 50,- Kč

čtvrtek 12.11. v 19.30

KONceRT sKuPiNy jaVORy
Kdo by neznal Hanu a Petra Ulrychovi, přijďte 
se pobavit při jejich písničkách, které vezmou 
za srdce snad každého posluchače. 

Vstupné: 290,- Kč 

sobota 14.11. ve 20.00 

„Divadelní festival Tyjátjátra“
MalOMešTiaKOVa sVaTba 
Účinkuje Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI,o.z. Prie-
vidza (SK) Vstupné: 80,- Kč

neděle 15. 11. od 18.30 do 22.00 

2. PRODlOužeNá „KVěTiNOVá“ – odpoled-
ní kurz 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský. 

Vstupné: 80,- Kč

středa 18. v 19.30 

KONceRT jaROslaVa huTKy 
Svobodné myšlení a kvalita – to je písničkář 
Jaroslav Hutka, na jehož koncert Vás srdečně 
zveme. Čekají Vás nejen jeho známé písničky, 
ale i zajímavé popovídání. 

Vstupné: 120,- Kč 

pátek 20.11. ve 20.00 

VyPsaNá FiXa a leTy MiMO 
rockový koncert

Vstupné: 160,-/ na místě 190,-

sobota 21.11. od 20.00 

3. MěsTsKý Ples  Vstupné: 100,- Kč 

neděle 22.11. od 18.30 do 22.00 

2. PRODlOužeNá „KVěTiNOVá“ – večerní 
kurz 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský.

Vstupné: 80,- Kč 

úterý 24.11. v 19.30 

PRaha sTOVěžaTá
uvádí Studio Ypsilon Praha 
Inscenace je určitým sledem podstatných udá-
lostí, které se během posledních staletí odehrály 
na území našeho hlavního města, počínaje první-
mi Přemyslovci až po nejžhavější současnost. 
Hrají: jiří lábus, jana synková, Marek eben, 
jaroslava Kretchmerová, Petr Vacek, Martin 

Dejdar, jiří jiráň, jiří schmitzer, Markéta Plán-
ková a další
Nenechte si ujít!

Vstupné 280,-, důchodci a studenti 190,- Kč

středa 25.11. v 19.30

TaNčíRNa 
Oblíbený taneční večer pro všechny tancechtivé. 
Slovem provází Tomáš Mikulský. 

Vstupné: 60,-/ pár 100,- Kč

čtvrtek 26.11. v 19.30 

Cyklus koncertů klasické hudby Musica viva
jaN šKRDlíK – violoncello 
šáRKa besPeRáTOVá – klavír 
L. Janáček: Pohádka pro violoncello a klavír 
C.Debussy: Sonáta pro violoncello a klavír - 
s paralelně promítaným němým filmem podle 
předlohy samotného Debussyho
S. Prokofjev: Sonáta C dur pro violoncello a kla-
vír, op.119 Vstupné: 150,- Kč

sobota 28. 11. v 15.00 

4. představení cyklu Z pohádky do pohádky 
buDulíNeK MaNDeliNKa 
Veselá, barevná pohádka na motivy Josefa Lady 
je plná písniček, pobaví vás a naučí, že jak se 
do lesa volá, tak se z lesa ozývá a že doma je 
zkrátka nejlépe. Hrají herci divadelní agentury 
BUM Praha. Vstupné: 50,- Kč

pondělí 30.11. v 18.00 - malý sál 

eXPeDice VieNTO blaNcO 
Zveme vás na přibližně roční cestu, která se tý-
ká přechodu a výstupu na nejvyšší vrcholy And 
v sedmi státech Jižní Ameriky. Nenechte si ujít 
poutavé vyprávění a úžasné snímky členů expe-
dice Martiny Křenové a Františka Červinky. 

Vstupné: 50,- Kč

úterý 1.12. v 18.00

vernisáž vánoční výstavy 
s NiTí čTyřiKRáT jiNaK 
Romana Kdýrová – paličkovaná krajka – obra-
zy, Vladislava žižkovská – paličkovaná krajka 
– obrazy, gabriela junášková – paličkovaná 
krajka – obrazy a šperky, Marta Kouřilová 
– vytkávané obrazy

V sobotu 5. a 12. – ukázky paličkování  
a prodej výrobků.

Výstava je otevřena v pracovní době KaSS pon-
dělí – pátek na požádání, v sobotu a v neděli od 
14 do 17 hodin. Výstava je prodejní. Končí ve 
čtvrtek 17. prosince. 

středa 2. 12. v 19.30 

VáNOčNí KONceRT jaNKa leDecKéhO s ROcK-
OVýM záKlaDeM a NOsTiTz QuaRTeT

Vstupné: 340,- Kč 

čtvrtek 3.12. v 19.30 

RaNgeRs baND s jaROslaVeM saMsONeM 
leNKeM 
Stolová úprava. Vstupné: 180,- Kč
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4. Dětská mikulášská show s hostem Michalem Nesvadbou
 v 16.30

5. Bluegass advent 

11. Radůza – koncert 

12. Z pohádky do pohádky – Pohádka o vánocích v 10.00!

12. Ochutnávka s cimbálovkou od 15.00 

16. Vánoční koncert KODK 

19. Vánoční ples KaSS

21. České nebe – Divadlo Járy Cimrmana 

připRaVUJeMe na pRoSineC:

STUDIo YPSILoN PRAHA 
uvádí v úterý 24.11. v 19:30 hod. v KD Vltava

vynikající představení s názvem 

PRaha sTOVěžaTá
Uvidíte plejádu skvělých herců, jako jsou: Jiří Lábus, Jana Synková, Ma-

rek Eben, Jaroslava Kretchmerová, Petr Vacek, Martin Dejdar, Jan Jiráň, 
Jiří Schmitzer, Renata Rychlá, Barbora Skočdopolová, Daniel Šváb, Martin 
Janouš, Roman Mrázik, Miroslav Kořínek, Petr Vešek, Markéta Plánková. 

Inscenace je zobrazením podstatných událostí, které se během století 
odehrály na území našeho hlavního města, počínaje prvními Přemyslovci, 
přes dobu Karla IV., husitství, éru Rudolfa II. a dále přes dobu národního 
obrození až po nejžhavější současnost. 

Představení je zrcadlem české povahy. Ukazuje, jak se tato zvláštní 
a v mnoha směrech specifická povaha projevovala v různých etapách vývoje 
české společnosti. Důležitou složkou inscenace jsou osobité interpretace 
řady hudebních děl, ať už středověkých, renesančních či barokních nebo 
klasických operních árií z minulého i z našeho století. 

Ypsilonka si zkrátka hraje s lehkostí a humorem. Přijďte a přesvědčte 
se sami!

TlesKač a TiMuDej 
V KRaluPech!

Skočnou a veselou jízdu na vlnách pohodové mu-
ziky mohou hudební příznivci zažít v KD Vltava 

v pátek 6. listopadu od 20 hodin. 
Nejdříve vystoupí černošická formace Timudej, 

která se nebrání žádnému stylu a hraje prostě co 
se jí líbí. Ve skladbách najdeme prvky rocku, funky, 
popu, reggae, folku i taneční hudby; všechny skladby 
spojují opravdu originální a humorné texty. 

Po roztančených Timudej nastoupí sestava plzeň-
ských Tleskačů – jejich (nejen) „skáčkovou“ show 
plnou energie není nutné kralupským příznivcům 
představovat...

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI, o. z. Prievidza/SK/
Bertolt Brecht: MaloMeštiakova svadba, režie J. Krasula, 

14.listopadu 2009 20.00 hodin
KD Vltava, velký sál 

Malomeštiakova svadba boduje mezi diváky, i když nemilosrdně nastavuje zrcadlo mezilidským vztahům. Tato divadelní 
groteska vznikla na motivy hry Bertolda Brechta. Režie se s téměř dokonalou precizností zhostil Jozef Krasula. Zástupce slo-
venského divadla můžete v KD Vltava vidět po bezmála pěti letech půstu. O to více potěší, že se jedná o vítěze celoslovenské 

přehlídky alternativního divadla z Levoče z roku 2007. Máte se na co těšit.



K Z

www.mestokralupy.cz

Zajímavosti

Městské muzeum – program na liStoPad 2009

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

3. 11. úterý 19.00

KONceRT huDebNí sKuPiNy  
NesTíháMe
Petr Ovsenák – Jan Řepka
hosté: Martina Trchová, Patrik Henel

vstupné: 50,-Kč

11. 11. středa 16.00

Sdružení Rodáků: Hudebně literární pásmo

12. 11. čtvrtek 10.00 – 12.00

17. lisTOPaD 1989 OčiMa hisTORiKa,
Mgr. JAROSLAV CUHRA z Ústavu pro soudobé dějiny 
Akademie věd přednáší studentům Dvořákova gym-
názia a SOŠE i kralupské veřejnosti.

29. 11. neděle

končí krátkodobá výstava fotografií manželů Honsových 
– EGYPT, zachycující všední život s obyčejnými lidmi...

1�

PŘIPRaVUJEME Na PRosINEc 2009: 
8. 12. úterý 17.00 - VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
10. 12. čtvrtek 17.00 – Vernisáž výstavy OBRAZY 
MARIE ZÁSTĚROVÉ s navazujícími výtvarnými díl-
nami pro školní skupiny
Více na: www.sweb.cz/muzeum.kralupy

Cesta ke hřbitovu
Kralupští občané, zvláště motoristé, si nemohli nevšimnout úprav, které probíhají na silnici vedoucí ke kralupskému 

hřbitovu. silnice dostala nový povrch a po její levé straně byl vybudován chodník chráněný drátokamennými koši 
(gabiony) metr širokými. chodník je široký 170 cm, což stačí, aby chodci byli ušetřeni nebezpečné chůze mezi 

motorovými vozidly. Více se čtenář dozví na jiném místě Zpravodaje.

Silnice ke hřbitovu je prastará. Je za-
chycena již na mapě z roku 1840, 

tedy z doby, kdy hřbitov ještě Kralupy 
neměly. Ten byl otevřen až v roce 1897. 
Silnice vedla na Hrombabu a k Nehošti, 
kde měli sedláci svá pole. Začínala již 
v Lobči a byla stavbou kladenské drá-
hy v roce 1856 přerušena. Nezpevněná 
cesta, po které jezdily povozy s koňmi, 
byla za války vydlážděna kvalitními žu-
lovými kostkami zasazenými do krouž-
kové vazby. 

Pro pěší návštěvníky hřbitova byla ur-
čena cesta, která vedla údolím pod silnicí. 
Vidíme ji jako širokou udržovanou pěšinu 
vysypanou pískem. Cesta po ní byla poho-
dlná a příjemná. Zvláště na jaře, kdy po 
obou stranách svahů kvetly třešně. Ces-

ta mírně stoupala vzhůru a pro unavené 
chodce sloužily četné lavičky po obou 
stranách. Pěšina navazovala ve své dolní 
části na Minickou ulici, která šla tehdy od 
železničních závor kladenské dráhy vzhů-
ru na Minice. Dnes je horní část údolí za-
sypaná zeminou a ulice je z obou stran 
uzavřená vraty zrušeného závodu Barvy 
a laky. A tak motorová vozidla objíždějí 
továrnu kolem dokola. Rozhodnutí býva-
lého Národního výboru prodat městskou 
ulici továrně nebylo dodnes prověřeno 
a napraveno.

Na obrázku vidíme, že po obou stra-
nách cesty byly příkopy. Počítalo se s tím, 
že během roku také prší a dešťová voda 
by cestu vymílala. K mému překvapení se 
s něčím takovým nepočítá při současné 

rekonstrukci vozovky ke hřbitovu. Podle 
silnice ke hřbitovu býval dříve rovněž 
hluboký příkop, který sváděl dešťovou vo-
du až ke křižovatce, kde je dnes zrcadlo 
a kde byla prostorná sedimentační nádrž, 
neboť dešťové přívaly s sebou strhávají ze-
minu. Cestář Josef Michálek po celý rok 
odvodňovací příkop čistil a sedimentační 
nádrž na kraji Podháje vybíral. Teď by byl 
zjevně bez práce. Žádný odvodňovací pří-
kop zde není a dešťová voda z polí a ze 
strání poteče přímo přes opěrnou zeď na 
chodník, kde bude narušovat zámkovou 
dlažbu a v zimním a jarním období na-
mrzat a činit chůzi chodců nebezpečnou. 
Škoda, že nákladná a pracná stavba bude 
brzy znehodnocena.

ing. joSeF StuPKa

Cesta pro pěší vedla 
údolím pod silnicí

Dolní část cesty ke 
hřbitovu u dnešní 
regulační stanice plynu





Dokončení ze str. 2
Chceme se s Vámi vrátit o 20 let nazpět, zavzpo-
mínat a těm dnešním novopečeným dospělým 
přiblížit, jaké to bylo, než přišli na svět. Na 
úvod dovolte osobní vzpomínku na to, co tehdy 
uvízlo v hlavě jedenáctiletému klukovi, který 20. 
listopadu 1989 stál na ochozu Národního muzea. 
S vytřeštěnýma očima se díval do prostoru Vác-

lavského náměstí a nechá-
pavě sledoval, co se kolem 
děje. Ničemu jsem nerozuměl 
a jediné, co si výrazně pama-
tuji, byla hádka mezi mladým 
studentem a asi čtyřicetiletou 
ženou. „Snad byste nechtěli 
kapitalismus!? „ udiveně se 
tázala a on jí zcela sebejistě 
odpověděl „Ano, chceme“. 
V ten moment jsem začal cítit 

opravdový strach a uvědomil si, že ono moře lidí 
sem přišlo proto, aby skončil mír. Aby se začalo 
válčit, děti opět chodily bosé do školy, naši 
tátové přišli o práci, a aby četníci zase stříleli do 
stávkujících, jak to bylo namalované na obraze 
v čekárně zákolanského nádraží. Coby uvědo-
mělý pionýr jsem dobře věděl, že kapitalismus je 
něco strašně špatného, a proto jsem doufal, že to 
naši tátové nedopustí.

Jak víme, dopustili. Válka však nepropukla, 
děti do školy chodí stále obuté a do stávkujících 
se nestřílí. Snad jen ona předpověď s prací se 
naplnila. Kralupský průmysl, který stál kdysi 
za rozvojem našeho města, dávno pozbyl své 
„velkoleposti“ a zdejší výroba spíše skomírá. Nad 
osudem bývalého Kaučuku visí velký otazník, 
někdejší PTZ (dnešní Unilever) je před zavřením 
a Aero, Barvy-laky, Vitana, pivovar, lihovar, mlýn, 
dýhárna již zanikly nebo se přeměnily ve sklad, 
popř. výrobu s omezeným provozem. Situace 
v jiných městech je obdobná. Naše země se stala 
svobodnou demokracií, kde lze koupit téměř vše, 
ale do které se téměř vše dováží. 

Vše něco stojí. Svou cenu má i naše svoboda. 
Platíme nejen za ni, ale také za chyby, kterých 
jsme se na cestě k ní dopustili. V těchto několika 
řádcích však nechci bilancovat. ostatně, ani se 
k tomu necítím být způsobilý. Jediné, co z tohoto 
místa mohu, je popřát Vám příjemné čtení 
a šťastnou volbu. Ať všechna Vaše rozhodnutí 
- ta minulá, současná i budoucí - jsou taková, 
za která se nebudete muset stydět, a která Vám 
nikdo nebude vyčítat. Ani Vy sami, ani ti, kteří 
přijdou po nás.

jindřich havlík, Dis.,
 člen redakční rady

Pro každého z nás znamená 17. listopad něco jiného. Viděno očima většiny, došlo 
k pádu komunismu. V tomto roce vyvrcholila nespokojenost občanů se stávajícím 
komunistickým režimem. Morální hodnoty nebyly respektovány. Ekonomika státu se 
dostala do krize.

Při pokojných demonstracích, kterých se účastnili zejména studenti, připomínaje si 
výročí 17.11.1939 – uzavření vysokých škol v době protektorátu - došlo k opakovanému 
brutálnímu potlačení demonstrace. Vše vyvrcholilo a počátek zkázy komunistického 
režimu započal.

17. listopad ´89 je považován za den, kdy se komunistický režim zachoval brutálním 
způsobem k lidem připomínající si historické události.

17. listopad je symbolem konce 40leté nadvlády brutality, lží, nenávisti, potlačování 
občanských svobod, komunistických koncentračních táborů, potlačování rozdílných 
názorů. Je to symbol začátku tržní ekonomiky se všemi možnostmi, výhodami a nevý-
hodami, které tržní ekonomika přináší.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU2

17. listopad
SAMETOVÁ REVOLUCE

den boje studentů za svobodu a demokracii

MAlá stAtistikA krAlup
 rok 1989 rok 2009 
   (není dokončeno sčítání)
počet sňatků .......................................136 ...............................................37
počet tříd v ZŠ ......................................94 ...............................................82
počet žáků ZŠ ...................................2443 ...........................................1659
počet prvňáčků ...................................255 ............................................. 185

  rok 1989 rok 2008 
   (není dokončeno sčítání)
počet obyvatel ...............................18 075 ........................................ 17 435
narozené děti ......................................190 ............................................. 211
narozené mimo manželství ...................19 ...............................................81
přistěhovali se .................................... 304 .............................................924
odstěhovali se .................................... 390  ............................................624
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Co se Vám jako 
první vybaví, když 
se řekne listopa-
dová revoluce?
Listopadová revo-
luce? Konečně de-
mokracie, hrozná 
euforie a nadšení 
ze změny ve státě 
i v Evropě. Čeka-
li jsme na to dlou-
ho. Do dnešní doby 
patří vzpomínky na 
ohromné množství 
lidí na Václaváku 
a besedy v diva-
dlech a po hospodách mezi 
nejkrásnější okamžiky v mém 
životě. Lidé byli k sobě i jak-
si slušnější, komunikativnější 
a většinou chápali, že nesmí 
šanci na změnu systému pus-
tit z ruky.

Co byste udělal jinak, kdy-
byste mohl vrátit čas a mohl 
bezprostředně ovlivňovat 
události po listopadu 1989? 
Listopadové oka-
mžiky jsem vnímal 
už jako dospělý člo-
věk. Nikdy jsem si 
neidealizoval to, co 
se v listopadu sta-
lo a stačilo mi, že 
jsme se mohli de-
mokraticky rozvíjet, 
sami, tak jako ostat-
ní svobodné a suve-
rénní státy.  Jak si 
s demokracií pora-
díme, závisí právě 
na nás, na obča-
nech – a to, myslím, 
sametová revoluce 
ukázala.  

Jak si myslíte, že 
se od listopadu 89 
změnil žebříček 
lidských hodnot?

Všude se teď říká, že jsme 
konzumní společnost, že kaž-
dý myslí jen na peníze, že li-
dé jen pracují, aby se uživili, 
že na nic jiného nezbývá čas, 
než na vydělávání peněz, a že 
je to fenomén polistopadové 
doby.  Myslím si, že tomu tak 
bylo i před tím (jen si vzpo-
meňme na meloucháře, kteří 
po zaměstnání chodili načerno 
pracovat ke známým, na větši-

nu tzv. Akcí Z, kam se chodilo 
jen proto, aby se nakradl ma-
teriál, ze kterého se o víken-
du bude stavět rodinná chata 
atd.). Hlavně materiální potře-
by u mnoha lidí prostě přetrvá-
vají. To nám, jako společnos-
ti, zůstalo. Na druhé straně se 
díky uvolnění možností vydě-
lat si peníze a majetkovému 
rozrůznění značně zvýšila lid-
ská závist a pomluvy. Nega-

tivistické tendence 
všechno očernit, na 
ničem neshledat nit 
dobrou, všude vi-
dět nějaký podraz. 
I to pak třeba od-
razuje lidi schopné 
a ochotné pracovat 
pro společnost. 

Co považujete za 
největší úspěch 
polistopadového 
vedení města?
Polistopadové ve-
dení města a zastu-

pitelstvo bylo v komunální poli-
tice nováčky. Vzpomínám si, že 
jsme přesto – nebo snad  právě 
proto - byli tehdy jako zastupi-
telé velmi konsensuální a do-
kázali se na důležitých věcech 
poměrně snadno dohodnout.

Jak se od listopadu 89 změ-
nil Váš osobní život?
Změny v osobním životě se ur-
čitě odvíjely od změny systému. 

Začal jsem se veřej-
ně angažovat v uči-
telském hnutí i v ko-
munální politice, 
protože jsem k tomu 
nepotřeboval partaj-
ní knížku, a protože 
jsem v tom spatřo-
val smysl. Konečně 
jsem mohl cestovat 
a splnit si své dávné 
a mnoho let potlačo-
vané sny o pozná-
ní jiných kontinen-
tů a jiných kultur. 
A hlavně – a to by-
lo asi nejdůležitější 
– mohl jsem svým 
žákům říkat veřejně 
a nahlas to, co jsem 
si myslel a v co jsem 
věřil. A to činím, pro-
sím, dodneška.

Starosta kralup nad vltavou od roku 2006

petr Holeček

Na naše otázky, týkající se listopadu 1989 a následných událostí, odpověděli 3 muži,  
kteří stáli (nebo stojí) v čele našeho města.

Současný starosta, první polistopadový starosta a poslední předseda MěNV.
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Co se Vám jako 
první vybaví, když 
se řekne "Listopa-
dová revoluce?"
Krásné období mé-
ho života v dospě-
losti (tehdy mi bylo 
46 let), plné naděje, 
očekávání nepřed-
stavitelného konce 
vlády komunistů, 
konce oficiálních lží 
a přetvářek, záro-
veň i naděje na jiný, 
svobodný život. Ta-
ké obava z možné-
ho zvratu i krveprolití, protože 
mám mnoho negativních zá-
žitků z roku 1968. Vzpomínám 
na své pevné osobní rozhod-
nutí okamžitě něco dělat pro 
skutečnou změnu společnosti. 
Osobně jsem se zúčastnil až 
druhé demonstrace na Letné 
25.11.1989, protože předtím 
jsem byl jako učitel na škole 
v přírodě. Ten pocit lidského 
nadšení, souznění a naděje 
v davu milionu lidí se nedá po-
psat slovy a určitě jej již nikdy 
v životě neprožiji. Také se mi 
vybavují zážitky z mého škol-
ského pracoviště a úspěšně 
protelefonovaná noc při orga-
nizaci kralupské humanitární 
pomoci Rumunsku.

Co byste udělal jinak, kdy-
byste mohl vrátit čas a mohl 
znovu ovlivňovat bezpro-
středně události po listopa-
du 1989?
Tato otázka je čistě teoretic-
ká, protože každý člověk vět-
šinou jedná tak, jak si myslí, že 
je v daném okamžiku správné 
a nevidí dopředu možné nega-
tivní důsledky. Zároveň mož-
nost ovlivňování celostátních 
událostí je z pozice běžného 
občana i komunálního politi-
ka dost malá. Dění v obcích 
a městech je už o něčem ji-
ném. Kdyby se mohl vrátit čas, 
tak bych se osobně nic jiného 
nesnažil dělat, protože jsem 

byl o správnosti svého konání 
přesvědčen. S odstupem času 
vidím mnoho negativ. Již ten-
krát jsem postupně poznával, 
že Listopadová revoluce či Sa-
metová revoluce se stává Ukra-
denou revolucí. 

Jak si myslíte, že se od lis-
topadu 1989 změnil žebří-
ček lidských hodnot?
Bohužel je skutečností, že sou-
dobá česká společnost přijala 
všechna negativa vyspělých 
západních společností. Morál-
ním vzorem určitě není chová-
ní mnoha našich vrcholových 
politiků, soudců, tzv. celebrit 
apod. Žijeme ve složité době, 
dost velká část společnosti do-
posud chce nějaký „demokra-
tický socialismus s lidskou tvá-
ří“, kde stát zaručí všem práci 
a také bezplatný další servis. 
Kde však na to vzít. Většina 
politiků umí jen přerozdělovat, 
ale šetřit či něco nového vytvo-
řit, je pro ně problémem. Přes 
to všechno si myslím, že pro 
dobré a inteligentní lidi zůstá-
vá žebříček lidských hodnot 
v každé době stejný.

Co považujete za největ-
ší úspěch polistopadového 
vedení města?
Největší úspěch v práci polis-
topadových samospráv (mohu 
zodpovědně posoudit čtyři vo-
lební období od roku 1990 do 

roku 2006, kdy jsem pracoval 
ve funkci starosty města) se ne-
dá jednoznačně určit. Výrazné 
proměny našeho města se po-
dařily tím, že z každého ročního 
rozpočtu města byla vyčleněna 
maximální částka na investice. 
Nové komunikace (většinou ře-
šené jako na sebe navazující 
celky) včetně lávky pro pěší 
a cyklisty, síť cyklostezek, další 
bytová výstavba a rekonstruk-
ce městských budov a zařízení, 
výstavba dvou penzionů, nové 
parkovací plochy, ale i plochy 
veřejné zeleně, sportovní a dět-
ská hřiště apod., to vše přispě-
lo ke zlepšení života občanů 
města. Zůstaly také nevyřeše-
né problémy. Některé jsou ce-
lorepublikové (stále narůstající 
automobilová doprava, potřeba 
obchvatu města, nedostatek 
parkovacích míst) i tzv. míst-
ní. Všichni občané sledují osud 
bývalého hotelu Praha a centra 
města. 27.4.2004 mne pověři-
lo ZM všemi 16ti hlasy přítom-
ných členů, vydražit budovu 
hotelu Praha s deklarovaným 
záměrem výstavby nové radni-
ce. Záměr byl 3.11. 2004 přijat 
konkrétním usnesením ZM. Bě-
žel čas stálých diskuzí a spo-
rů a celá problematika vyústila 
do otázky místního referenda: 
„Souhlasíte s tím, aby rekon-
strukce centra města Kralupy 
byla řešena koncepčně s ma-
ximálním využitím finančních 

prostředků z fondů 
EU či jiných fondů, 
aby byl pozasta-
ven dosavadní po-
stup, který takové 
koncepční řešení 
ohrožuje, a aby se 
postupovalo podle 
následujících pravi-
del?“

Každý účastník 
referenda přirozeně 
musel odpovědět 
souhlasně, protože 
byl přesvědčen, že 
ti zlí - 13 z 21 členů 

ZM - postupovali bezkoncepč-
ně a nechtěli finanční prostřed-
ky z EU a jiných fondů. Po pě-
ti letech je výsledkem mnoho 
studií, plánů, koncepcí a hlav-
ně vynaložených milionů korun. 
Radnice dosud sídlí na třech 
místech, z toho většina odborů 
v pronajatých prostorách. 

Jak se od listopadu 1989 
změnil Váš osobní život?
Můj osobní život se určitě změ-
nil od základu. Od listopadu 
1989 do listopadu 1990 jsem 
vykonával učitelské povolání. 
V tomto povolání jsem byl kva-
lifikovaný, mohu říci s 25 letou 
praxí zkušený a žáky i rodiči 
snad uznávaný a oblíbený. Pro-
to jsem asi také získal největ-
ší počet hlasů v komunálních 
volbách v roce 1990. Rozhod-
nutí přijmout funkci starosty 
města nebylo pro mne lehké. 
Měl jsem na to dva dny a ne-
věděl jsem o této problematice 
vůbec nic. Zvolení zastupitelé 
v rámci OF mi většinou slibovali 
pomoc a podporu, ale potom 
neměli čas, skutek utek. Na 
úkor osobního volna, spánku 
a často i zdraví jsem se snažil 
pracovat pro své rodné měs-
to a spoluobčany. Kladné i zá-
porné pocity se vyrovnávají. To, 
co se podařilo realizovat, nikdo 
z města neodnese, všechna 
marná úsilí, nervování, hádky 
a osobní útoky odvane čas. 

MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU4

Starosta kralup nad vltavou v letech 1990 – 2006

Mgr. pavel rynt
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Co se Vám jako první vy-
baví, když se řekne lis-
topadová revoluce?
Já jsem to zažíval ve funkci 
předsedy Národního výbo-
ru a byl jsem v té době do-
sti nechápající, o co vlastně 
těm lidem šlo. Vystoupil jsem 
i na terase společenského do-
mu, ale v podstatě jsem byl 
vypískán. Takže jsem nic ne-
řekl, protože to bylo zbyteč-
né. Myslel jsem si, že mému 
názoru dají pozdější léta za 
pravdu a dala.

Já osobně nevzpomínám 
v dobrém. Z radnice jsem ode-
šel rok po převratu, zůstal jsem 
až do voleb. Možná že ten rok 
byl pro mě takovým největším 
poučením, co se vlastně ve 
společnosti stalo.

Co byste udělal jinak, kdy-
byste mohl vrátit čas a mohl 

bezprostředně ovlivňovat 
události po listopadu 1989? 
Pokud by to bylo možné, čas 
bych vrátil, ale rozhodně ne se 
všemi chybami, co jsme dělali.

V prvé řadě bych zabezpečil li-
dem práci, důstojné životní pod-
mínky, dbal na důraznější postup 
proti kriminálním živlům. Socia-
lismus byl pro rozvoj společnosti 
v určitém směru problematický, 
ale bylo to období, kdy se větši-

ně pracujících lidí pl-
nily sny.

Jak si myslíte, že 
se od listopadu 89 
změnil žebříček 
lidských hodnot?
V prvé řadě vystoupil 
na první místa pocit, 
že se nemusí praco-
vat. Peníze převzaly 
hlavní roli v měřítku 
hodnot, kdo má pe-
níze si myslí, že má 
všechno, kdo je ne-
má, snaží se k nim 

dostat jakýmkoli způsobem (ne 
však poctivou prací). Pozitivní 
je, že pokročila lékařská věda 
a že lidé více cestují a pozná-
vají světovou společnost i se 
svými negativní jevy. 

Co považujete za největší 
úspěch polistopadového ve-
dení města?
Myslím si, že bylo dobré to, že 
neustrnuli v rozvoji města, kte-

rý byl nastartován ještě za mé-
ho působení na radnici, i když 
už došlo k přehodnocení prio-
rit. Nepostavilo se tolik byto-
vých domů, ale vsadilo se na 
výstavbu rodinných domků. 
Vybudovala se lávka pro pě-
ší přes Vltavu. My jsme ji mě-
li v plánu na straně u nemoc-
nice, aby se zkrátila cesta na 
nádraží, ale památkáři nám to 
nepovolili. 

Jak se od listopadu 89 změ-
nil Váš osobní život?
Když jsem odešel z radnice, 
tak první dva roky jsem prožil 
ve vyhrožování, byl jsem ně-
kolikrát vyloupen a přepaden. 
Potom mě už fůra lidí začala 
zdravit a omlouvat se, proto-
že pochopili, o co jde. Nastou-
pil jsem zpět do Kaučuku na 
pozici Vedoucího obalového 
hospodářství. Podal jsem je-
den zlepšovací návrh a jeden 
patent. Po 4 letech jsem odešel 
do důchodu.

předseda Městského národního výboru  
v kralupech nad vltavou v letech 1981 - 1990

Josef koutný
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oslovili jsme některé z vás, abychom zjistili, jak vnímáte „Sametovou revoluci“ a jak 
se změnil, či nezměnil, váš život. ptali jsme se těch, kteří v dnešní době vykonáva-
jí stejné povolání jako před 20 lety. tímto děkujeme všem za poskytnutý rozhovor!

1) CO prO vás OsOBnĚ znAMená listOpAd ´89? 

2) JAk se zA pOslednÍCH 20 let zMĚnilO vAŠe zAMĚstnánÍ?

3) JAk vnÍMáte vývOJ MĚstA?

MARIE KAňKOVá,
ve starobním důchodu 

1. Osvobození.

2. Od roku 1979 jsem ve starobním důchodu.

3. Město rozhodně vzkvetlo, už za starosty 
     Rynta se vše začalo měnit a zkrášlovat.

JIří CIBUlKA,
majitel pohřebního ústavu

1. Listopad ´89 pro nás znamenal naději na
lepší časy. Dával tím možnost všem li-
dem zařídit si život podle svých představ 
a možností.

2. Podnikání v pohřebnictví má odjakživa
své dané zákony a jistý osobní přístup. Je 
to velice citlivá věc. Po listopadu ´89 se ně-
které věci přeci jen zlepšily – např. příslu-
šenství a vybavenost pohřebních služeb.

3. Vše, co město udělá pro občany Kralup, 
je velkým plusem. Z hlediska naší profese 
vnímáme zejména novou silnici a chodník 
ke hřbitovu a obřadní síni.

VěRA HAšOVá,
věřící

1. Konec vlády komunistů, začátek skutečné
svobody každého člověka v naší zemi, 
možnost žít bez lži, bez přetvářky. Možnost 
beze strachu vyjádřit svůj názor, stát si za 
svým přesvědčením, možnost studovat, 
cestovat. Současně, ale vyvstala nutnost, 
ptát se vlastního svědomí, jak jsem do té 
doby žila já, za jakou cenu jsem vystudo-
vala a mohla uplatnit své vzdělání v praxi. 
Za cenu mnoha kompromisů a života bez 
víry. Stále mám v paměti odvahu studentů 
postavit se ozbrojené přesile a obavy o ně, 
i o celkový vývoj v zemi. Samozřejmě velká 
shromáždění lidí všech vrstev, nadšeně ví-
tajících svobodu s radostí a velkou nadějí, 
ztělesňovanou především Václavem Hav-
lem. Naději, že budoucí život bude životem 
ve svobodě, spravedlnosti a pravdě, a že se 
na tom můžeme a chceme podílet všichni.

2. Jak se za posledních 20 let změnilo 
    postavení věřících?

Změna je zcela zásadní – už prvním vel-
kým poselstvím bylo vystoupení Václava 
Malého na Letenské pláni, který vyzval 
shromážděné ke společné modlitbě „Otče 
náš“. Václav Malý, do listopadu 1989 kněz 
bez státního souhlasu, je v současné době 
světícím biskupem pražské diecéze. V té 
době už bylo sice nejhorší pronásledování, 
věznění a mučení, především představitelů 
církve, minulostí, ale žít život ve víře bylo 
velmi těžké. Pokud to lidé dokázali, bylo to 

za cenu ztráty zaměstnání, šikany ze stra-
ny státu, v neposlední řadě věznění těchto 
lidí, což postihlo ponejvíce naši inteligen-
ci.  Snad nejzřetelnějším dokladem změn 
v přístupu k věřícím i církvi byly návštěvy 
nejvyšších představitelů katolické církve 
– papežů Jana Pavla II. a Benedikta XVI. 
Pozornost a vážnost, s níž se jim věnovali 
oba prezidenti České republiky, ostatní 
vysocí představitelé státu a rovněž média, 
rozhodně vysoko překračovala oficiální 
zdvořilost. Zůstává samozřejmě mnoho 
nevyřešeného, ale věřme, že se dospěje 
v dohledné době k prohloubení součin-
nosti státu a církve, resp. církví. 

3. Nejsem rodačka z Kralup, žiji zde posled-
ních 12 let, od roku 1975 jsem ale znala 
prostředí továrny „Kaučuk“ a VÚSK. Sa-
mozřejmě se i tam, jako v celé zemi, vše 
podřizovalo především stranickému ve-
dení, ale musím přiznat, že poměry tam 
byly podstatně volnější, než na Moravě, 
odkud pocházím. Vedení města si cením 
pro jeho přístup ke starším občanům, tolik 
možností kvalitního bydlení s pečovatel-
skou službou, navíc v pěkném a klidném 
prostředí, má málokteré město. Kralupy 
jsou čistým městem s dostatkem vkusně 
upravených zelených ploch. Ocenila bych, 
kdyby se představitelé města zaměřili také 
na kulturu – není zde důstojná divadelní 
scéna a vlastně jediným koncertním sálem 
je kostel (kde je samozřejmě možnost hu-
debních produkcí tematicky omezená).

lIBUšE HAVlíKOVá,
učitelka ZŠ

1. Obrovskou změnu. Bylo to užitečné 
a obohacující poznání. A nebylo pro mě 
lehké. Přesto uznávám stejné hodnoty. 
A co se mi jako první vybaví, když se řek-
ne "Listopadová revoluce"? Plné Václav-
ské náměstí - byla jsem tam 20. listopadu 
a nechápala jsem, co se lidem nelíbí. Měli 
práci, jistoty a všichni slušnou životní úro-
veň. O demokracii jsem neměla ani "páru". 
Nepatřila jsem k perzekuovaným.

2. My, učitelé, jsme se stali spolutvůrci vzdě-
lávacího a výchovného programu. Naše 
povolání nebylo dostatečně hodnoceno 
dříve, stejně jako dnes. Učitel musí svoji 
práci mít rád. Poslání, kterým jsme si kom-
penzovali onen materiální schodek, nahra-
dila služba - špatně hodnocená, přestože 
vzděláváme a vychováváme další genera-
ce, které ovlivní vývoj společnosti.

3. Kralupy "krásní", udělalo se hodně. Přála 
bych si realizaci projektu centra města.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU8 ´

liStopad ´89 oČiMa oBČanů kralup

ZPRAVODAJ´



VINCENC PATóCS,
technik

1. Nejistota, jaká ta demokracie bude mít 
pokračování v dalších dnech a měsících.

2. Z nejistoty k lepšímu až do důchodu, 
na který jsem se moc těšil.

3. Za 20 let vývoje města jsem dospěl 
k názoru, že koncepce rozvoje města je 
chaotická.

ZDENA šUlDOVá (�1 lET),
operátorka železničního provozu

1. Podporuji tuto dobu. Při vzpomínkách se
mi vybaví masa lidu v pražských ulicích, 
natěšených na novou dobu.

2. Jen k lepšímu. Jsem v pořádku a žije 
se mně lépe.

3. Líbí se mně. Vnímám ho velmi dobře, jen
mě mrzí likvidace zaběhnutých továren 
a propouštění  lidí, kteří bohužel nemají 
možnost pracovních míst.

 

HANA TůMOVá (�9 lET),
dozorčí nádraží

1. Významná změna v osobním životě. Je to
představa svobody, volnosti.

2. Neustále se vyvíjí, nutí mne to neustále 
si zvyšovat znalosti.

3. Město se podle mého názoru vyvíjí rychle,
jsou brány ohledy na potřeby obyvatel. 
Rezervy vidím v problémech s dopravou, 
zejména tranzitní a v nedostatku parkova-
cích míst.

9MĚSÍČNÍK MĚSTA KRALUPY NAD VLTAVOU
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V letošní upoutávce na filmový 
festival Jeden svět promlouval 
někdejší prezident Václav Ha-
vel k dnešním mladým. „Před 
dvaceti lety jste se narodili do 
svobody, nyní ukažte, jak s ní 
dokážete naložit.“ 

Tak zněla slova výzvy k těm, 
kteří jsou dnes již plnoletí, 
a kteří předlistopadovou dobu 
znají jen z vyprávění. Právě jich 
jsme se přišli zeptat, co o ča-
sech před Sametovou revolu-

cí vědí, a co pro ně znamenají 
pojmy demokracie, svoboda. 

Na otázky odpovídali studen-
ti Dvořákova gymnázia a jelikož 
to bylo opravdu jen "ve zkrat-
ce", zeptali jsme se i na význa-
my některých zkratek z oněch 
časů.

"Německá vojenská jednot-
ka" zněla jedna z odpovědí na 
otázku, co to bylo SSM. Ostat-
ně, správně pojmenovat Socia-
listický svaz mládeže dokázalo 
jen 8% dotázaných. Obdobně 

na tom byl i pojem VŘSR a In-
ternacionála, která byla v ně-
kterých odpovědích označena 
za "mezinárodní cosi", "vyhláš-
ku" nebo "něco s dělnictvem". 
Význam pojmů STB, Tuzex 
a výjezdní doložka znaly již 3/4 
dotazovaných studentů. Jediná 
ze zkratek, která se setkala se 
100% úspěšností, byla VB.

Každá doba má své, a za-
tímco předlistopadoví studenti 
by s těmito výrazy jistě nemě-
li problém, kdo ví, jak by od-

pověděli na otázku - "co pro 
vás znamená pojem svoboda 
a demokracie?“. Reakce sou-
časných studentů byly zcela 
jednoznačné. Lidé dnes ma-
jí neomezenou volbu, volnost 
slova i pohybu. 

Zkratky typu ÚVV, ROH či 
VUML nahradily zkratky ICQ, 
ISIC nebo MP3. Časy se mě-
ní a kdo ví, do jakých zkratek 
se zahalí náš život za dalších 
20 let.

Jindřich havlík

ZPRAVODAJ
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Dlouho jsem nechápal, 
proč lidé vstupují do ko-
munistické strany. Jen-
že těch důvodů bylo více 
a během času se měni-
ly. Ze začátku to byl jis-
tý idealismus, víra v lepší 
zítřky pod vedením stra-
ny, která měla lepší zítř-
ky v programu. Říkalo se 
jim jedním slovem socia-
lismus. Ten zaručuje ko-
nec vykořisťování člově-
ka člověkem, hlásili jeho 
protagonisté. Ani slovo 
o ztrátě soukromého majetku, dozoru státu nad každým ob-
čanem a konci občanských práv. 

A tak se lidé do strany jen hrnuli.
Když už bylo jisté, jak to doopravdy v komunistickém ráji 

obklopeném ostnatými dráty, aby se k nám nedostali chudí 
kapitalisté ze západu, bude vypadat, nastupuje druhá katego-
rie neidealistických členů strany – prospěcháři. Ti brzy pocho-
pili, že cesta k lepšímu místu v zaměstnání, zvláště k místům 
na vedoucí pozici, nevede přes lepší vzdělání, ale přes rudou 
knížku člena KSČ. Ti, kteří již na výhodných místech pracovali, 
se báli, že o ně přijdou, když nebudou členy strany. Když jsem 
slyšel o jejich obavách, vzpomněl jsem si na Cyrana z Berge-
racu. Odmítl lepší místo ve službách neoblíbeného hraběte 
De Guiche slovy: „Den každý ropuchu přec nelze snídat muži! 
Mám splasklý míti břich, mám vidět svoji kůži tam, kde jsou 
kolena, jak úžasně se špiní?“

Mít se dobře a špinit si kolena v podlézání komunistické vrchnosti 
nebo propadnout se do marastu bezvýznamnosti a případně po-
znávat komunistické věznice, jejichž urychlená výstavba posloužila 
k vybudování socialismu, to bylo dilema oné doby temna.

Nevěřil jsem a myslím 
nikdo z nás v té době, že 
se dožiji konce totalitní-
ho režimu. A tak mne rok 
1989 překvapil. Dodnes 
jsem nepochopil, proč se 
tzv. tábor míru v čele se 
sovětským svazem náh-
le rozpadl. Proč miliono-
vá armáda nebyla režimu 
nic platná proti hroutící se 
ekonomice. Ostnaté dráty 
na hranicích nestačily zre-
zavět a mohli jsme koneč-
ně volně vydychnout.

Když nadešel konec stalino-gottwaldovského režimu v roce 
1989, byl jsem již dva roky v důchodu. Do té doby jsem vyučo-
val elektrotechniku na SPŠ sdělovací techniky v Praze. S kan-
tořinou jsem však neskončil a šel jsem učit do Společenského 
a kulturního domu v Lobečku angličtinu. Lidé se pod dojmem 
pádu režimu do kurzů angličtiny jen hrnuli. Byla to zřejmě re-
akce na to, že po dlouhá léta jim vtloukali do hlavy ruštinu. An-
gličtina znamenala cestu do konečně otevřeného světa. Musel 
jsem nakonec další žáky odmítat, když učebna byla již plná. 
V lavicích seděli většinou dospělí lidé různého věku. Poslední 
lavici vzadu obsadili zaměstnanci chemického závodu „Kau-
čuk“. Stále se mezi sebou o něčem bavili. Po hodině jsem si 
k nim přisedl a zjistil jsem, že jsou členy Občanského fóra a že 
vysílají svého pozorovatele na kralupský komunistický Národní 
výbor. Myslím, že začali na správném místě ve snaze zlikvidovat 
monopol KSČ na vedení státu a obnovit demokratické zásady. 
Průběhem času se Občanské fórum rozštěpilo na jednotlivé 
politické subjekty a načatý proces demokratizace pokračoval. 
To je již ale jiné povídání.

 ing. Josef Stupka

ZPRAVODAJ
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konec kráSných zítřků
Když Vítězný únor roku 1948 změnil život nás všech, nikdo tehdy netušil, že směr našeho života je určen na dalších 41 

let. Bylo mi tehdy 21 let. Když jsem šel v roce 1987 do důchodu, byli komunisté stále ještě u moci. Ostatně během té dlou-
hé doby nikdo nedoufal, že by nás všeobjímající náručí rodného bratra na východě mínilo opustit. Snad jenom příští svě-

tová válka by mohla narušit nadvládu sovětského svazu v Evropě, říkali jsme si, ale nebyli jsme si jisti, které zlo je větší.
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„Rodící se kralupské učitelské fórum, jako součást OF, bude prvořa-
dě prosazovat tyto požadavky: okamžité rozpuštění pohotovostního 
pluku SNB a dlouhodobá pracovní převýchova s přísným dohledem. 
Jejich předcházející výchovu dát jako odstrašující příklad zneužití vý-
chovy člověka a zneužití školství. Prosazovat odpolitizování školství 
v souladu se změnou Ústavy ČSSR ze dne 20.11.1989 a zrušení ZO 
KSČ ve všech školách. Zároveň žádáme odstranit ze všech názvů škol 
jméno K. Gottwalda. Protože na všech vedoucích místech školských 
zařízení jsou v současné době jen komunisté, je třeba využít jejich 
zkušeností a znalostí k řízení a správě škol, ale nepřipustit zneužití 
jejich funkcí k prosazování vedoucí úlohy KSČ. Je třeba začít vyhledá-
vat a odborně připravovat začínající mladé i zkušené pedagogy, kteří 
budou na vedoucí místa vybíráni konkurzním řízením podle morálních 
vlastností a odborných znalostí, bez ohledu na politickou příslušnost. 
OF chce probudit ve zdravém jádru učitelů skutečné vlastenectví 
a hrdost na učitelské povolání. Předcházející stalinský režim rozdělil 

a rozeštval všechny pracovní kolektivy a naučil i pedagogy stále se 
něčeho bát. Všechny čestné učitele chceme zapojit do celonárodní-
ho boje o morálku lidí. Své postoje k současnému dění musí učitelé 
(přiměřeně k věku dětí) dětem pravdivě objasnit a vysvětlit.“

ZPRAVODAJ
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SaMetová revoluce v kralupSkých 
školách v roce 1989-90
citace příspěvku Mgr. rynta z mítinku oF v kralupech dne 16. 12. 1989 

Byl jsem požádán starostou města 
Kralup nad Vltavou, panem Pet-
rem Holečkem, abych zavzpomí-
nal, jak se měnily politické poměry 
v Kralupech před 20 lety. Protože 
nemám z té doby žádné materi-
ály, opírám se pouze o paměť –  
a každá paměť je děravá – prosím 
o shovívavost, pokud jsem na ně-
koho a na něco zapomněl. 

Abych se představil. Většina li-
dí v Kralupech mě nezná. Jsem 
chemik, vysokoškolák, s úzkým 
zaměřením na výrobu syntetic-
kého kaučuku. Byl jsem autorem 
technologie v nově budovaném zá-
vodě, podle které se projektoval 
úsek polymerace. Budoval jsem 
výzkumný ústav se zaměřením 
na výrobu kaučuku a polystyre-
nu. Tento jsem úspěšně řídil do r. 
1970, když jsem po okupaci Čes-
koslovenska svými názory nevy-
hovoval. Chemie byla mým koníč-
kem a láskou. Po roce 1970 jsem 
se živil 11 let těsněním oken na se-
veru Čech. Dalších 6 let jsem pra-
coval jako dělník – těžil jsem che-
mickou cestou uran ve Stráži pod 
Ralskem. V 60 letech jsem se stal 
důchodcem. 

Zúčastnil jsem se v r. 1989 první-
ho shromáždění pod Odborovým 
klubem jako divák, a potom se nás 
několik přemístilo do Divadelního 
klubu. Tam mě oslovili pan Václav 
Horák a Martin Žambourek, oba 
z Nelahozevsi, abych jim pomohl 

při zakládání OF. Jim oběma bylo 
kolem 20 let a já jsem se ve svých 
62 letech stal angažovanou oso-
bou v pozici manažera nebo také 
samozvance, jak nám tenkrát říkali 
komunisté.

A tak to začalo. Dali jsme se do 
práce, přizvali pár ochotných lidí. 
Scházeli jsme se v místnosti kryté-
ho bazénu pod patronací pana Pu-
dila. Později nám NV zapůjčil míst-
nost v dnešním Muzeu. V prvním 
poschodí sídlili komunisté a v pří-
zemí my.

První shromáždění OF se konalo 
2.12.1989 ve Vltavě. Bylo přítomno 
asi 500 lidí a byly zde formulovány 
naše požadavky v podobě 9 bodů. 
Ve zkratce bych uvedl, že se týkaly 
vytvoření demokratické struktury 
ve společnosti. Dva body se týkaly 
přímo města Kralupy a ty byly při-
jaty MěNV na zasedání 4.12.1989. 
První bod doporučoval poslan-
cům MěNV, aby se zamysleli nad 
svou prací a aby ti, kteří nebudou 
schopni pracovat v nových, demo-
kratických podmínkách, sami ode-
šli. Druhý se týkal navrácení busty 
T.G.Masaryka kralupskému mos-
tu. Dne 2.1.1990 bylo ustanoveno 
Koordinační centrum OF (KCOF), 
bylo vytvořeno 10 samostatných 
sekcí a zvoleni jejich zástupci. 
Předsedou se stal pan V.Horák 
z Nelahozevsi. 

V této době byly vytvořeny OF 
na závodech v Kralupech: Kaučuk, 

Barvy a laky, Dýhárna, Povltavské 
tukové závody. Další OF se usta-
vovala ve vesnicích kolem Kralup: 
Veltrusy, Nová Ves, Chvatěruby, 
Velvary, Holubice, Dřínov, Vraňa-
ny. Do všech těchto míst jsme za-
jížděli a podle potřeby pomáhali. 
Pracovalo se lehce, každý z nás 
chtěl pomoci, aby se situace změ-
nila. Musím říci, že nám stávající 
funkcionáři vycházeli vstříc. Byla 
to situace, kdy se starý režim sám 
rozpadal a nebylo zapotřebí vel-
kého úsilí, aby přestal fungovat. 
V Kralupech, a snad i v celé repub-
lice, nepadla jediná politická facka. 
I MěNV nám vycházel vstříc. Za sál 
a místnost ke schůzování jsme nic 
neplatili. Do představenstva MěNV 
jsme za OF kooptovali 4 své zá-
stupce. My sami jsme dbali zása-
dy, že stát musí fungovat, a proto 
jsme se zdrželi jakýchkoli změn, 
které by poškodily ekonomiku stá-
tu či města. V Kralupech v té době 
probíhaly velké investiční akce: by-
tová výstavba, nové nádraží, kry-
tý bazén, nová budova MěNV atd.  
S výměnou ředitelů škol a podniků 
se nechvátalo. Pouze tam, kde na 
vedoucích místech byly politické 
figury, tam jsme se angažovali. 

Další měsíce jsme pořáda-
li mítinky a zajišťovali hlavní řeč-
níky. Jen mimochodem uvádím, 
že jsme zde měli prof. V.Šilhana, 
Ivana Havla, Dr.Benšíka i Valtra 
Komárka (místopředseda vlády). 

Účast na mítincích a atmosféra by-
ly ohromné.

Příprava voleb do parlamentu, 
které se konaly 8. a 9.6.1990, byla 
hlavní náplní práce KCOF. Volby 
jsme vyhráli. Výsledky v Kralupech 
byly následující: voleb se zúčast-
nilo 96,5% obyvatel a OF získalo 
62,5%. Komunisté si udrželi 13,1%. 
Byli jsme spokojeni a začali připra-
vovat volby do místní samosprá-
vy. V té době jsem skončil, proto-
že jsem zastával názor, že politika 
by se měla nadále dělat na úrovni 
hnutí bez politických stran, a to se 
neprosadilo. V OF se začaly pro-
jevovat osobní zájmy, dostal jsem 
se do rozporů, a tak jsem to vzdal. 
Ani nevím, možná, že jsem musel 
odejít.

Co dělám dnes? Jsem důchod-
ce, je mi 82 roků. Hlavní náplní mé 
činnosti je zahrada. Jsem spoko-
jen, že jsem se dožil pádu komu-
nismu a věřím, že i kapitalismus 
změní svou tvář. Věřím, že už se 
nedožiju nového bombardování 
Bělehradu (podle V. Havla huma-
nitárního!), obdoby lživé války v Irá-
ku (nukleární ani chemické zbraně, 
kterými měl ohrožovat svět, se tam 
nenašly) ani prodlužování nesmy-
slné války v Afghánistánu. Jsem 
rád, že se na našem území nebude 
stavět radar, který naviguje rakety 
útočné i obranné, atd.

dvořák emil

politické poMěry v kralupech před 20 lety

Retro
f o t o
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klíč ke správnému držení těla, od mlá-
dí ke stáří, to je název přednášky pa-

na Jiřího Štarkla, kterou přednese s prak-
tickými ukázkami dne 11.11.2009 v 16:00 
hod. v Městském muzeu. Doporučujeme 
všem seniorům, kterým je přednáška urče-
na především.

Nezapomněli jste na naši knihovnu? Na-
leznete zde knihy s regionální tematikou, ale 
též historické knihy a romány s nejrůzněj-
ším zaměřením. Těšíme se na Vás a k dis-
pozici jsme Vám každé první úterý v měsíci 
v salonku, od 13:00 do 15:00 hod.

bedřišKa FabiánoVá

Sdružení rodáků a příznivců města

Dne 12. listopadu je tomu právě 10 let, 
co zemřela naše maminka, babička 
a prababička paní Františka Syrová. 
Vzpomínají dcera Ludmila a syn 
Václav s rodinami.

Dne 28.11. uplyne 10 let od chvíle, kdy nás náhle na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, tchán, děde-
ček a bratr pan Mgr. Karel Hrušovský, učitel matemati-
ky, fyziky a dlouholetý ředitel ZŠ Třebízského. Kdo jste 
ho měli rádi a vážili si jeho poctivé práce, vzpomeňte 
s námi.  Manželka s rodinou

Děkujeme všem, kteří se přišli 18.9.2009 rozloučit s na-
ší maminkou Marií Papíkovou. Děkujeme i za květino-
vé dary. Také děkujeme pohřebnímu ústavu pana Jiřího 
Cibulky za vzorné a milé služby. 
 Jaroslav Papík s rodinou

Dne 19. října jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí předob-
rého člověka, obětavého druha, dědečka a pradědeč-
ka, pana Václava Podhrázkého, který žil v posledních 
letech v Kralupech. S láskou vzpomíná a nikdy ne-
zapomene družka Libuše Hemrová se svou rodi-
nou. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKY

��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok �009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy 

na prohlídku lobkovického paláce v Jiřské ulici pražského hradu
Kdy? V sobotu �. listopadu �009

Lobkovický palác se nachází v nejvýchodnější části 
Pražského hradu. Nejstarší nálezy na tomto místě 
spadají do období vzniku Pražského hradu jako hradiště, 
tedy do poslední třetiny 9. století. Palác vybudoval 
zřejmě Wolf Krajíř z Krajku; později jej prodal Jaroslavu 
z Pernštejna. Postupná renesanční přestavba, v jejímž 
průběhu získal jednopatrový palác dnešní rozsah, 
probíhala v několika etapách. Roku 1627 se stala 
majitelkou domu paní Polyxena z Pernštejna, provdaná 
za Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic; ta provedla poslední 
renesanční úpravy. Do dnešní barokní podoby přestavěl 
palác pro knížete Václava Eusebia z Lobkovic v letech 
1651 - 1668 Carlo Lurago. Poslední rekonstrukce, po níž 
byla do paláce umístěna Historická expozice Národního 
muzea, probíhala v letech 1973 - 86. V lednu roku 2006 
byl objekt vrácen rodině Lobkoviců.

Odjezd z kralupského nádraží v 8:44 h. Dále metrem a tramvají č. 22 do stanice Pražský 
hrad. Budete potřebovat přestupní jízdenku. Ostatní se mohou připojit před palácem 

v 10:30 h. Vstupné do paláce je 150,- Kč, 50,- Kč budeme členům přispívat. Tato vycházka 
se uskuteční s přispěním Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila A. Graciasová

��

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

v listopadu �009
 významných životních jubileí.

9� let  Vyhnánková Marie

9� let  Vandasová olga

90 let  Langová zdeňka

�� let  Formánková květoslava
  Sirotková Věra

�0 let  Berka Miroslav
  Rosík Ladislav
  šťástková Lidmila
  Ibl antonín
  Broučková Hana

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

blahOPřáNí
Dne 10.11. se dožívá 80 let paní Hana Brouč-
ková. Mnoho zdraví a spokojenosti do dalších 
let přejí dcera hana a synové jan a ladislav 
s rodinami

Pan Miroslav Berka 
oslaví dne 17.11. své 
80.narozeniny. Vše nej-
lepší k životnímu jubileu 
přeje manželka hana, 
děti hana a Miroslav 
s rodinami, vnoučata 
Kačka, bára a Martin.

Dne 15.10.2009 oslavila naše maminka a ba-
bička paní Marie Hofmanová z Masarykovy uli-
ce krásné 85. narozeniny. Ještě jednou jí touto 
cestou přejeme hodně zdraví a pohody, stále 
tolik vitality a ještě spoustu povedených re-
ceptů.

Dcera Dana a vnučka Markéta  
s přítelem Petrem

Barman Ondřej SLaPNičKa 

– 2. místo ve světovém poháru sou-
těže Grand Prix Tajwan Competati-
on Word (Asie)

Pedikérka alena KuBECOVá 

(studio Šarm) – 3. místo v mistrovské 
mezinárodní soutěži pedikérů  
„O NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY“ (Praha)

Úspěchy našich spoluobčanů – gratulujeme!!
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Informujeme, zveme...

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 ul. .........................................................................15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 5  – Cukrovar (hala) pouze 20.10.................................................16.00-16.50 hod.  
  Stanoviště 6 – Hostibejk  .......................................................................................16.00-16.30 hod.
  Stanoviště 7  – Lobeč - purkyňovo nám.  ......................................................16.35-16.50 hod.
Středa: .................Stanoviště 8 – u gymnázia ...................................................................................14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 9 – Mánesova ul. ................................................................................15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ...............Stanoviště 10 – Lidové nám. ..................................................................................14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11  – Mlýnská ul. ....................................................................................15.00-15.50 hod.
pátek: ...................Stanoviště 12  – Minice - požární zbroj. ............................................................14.00-14.50 hod.

  Stanoviště 13  – zeměchy ........................................................................................15.00-15.50 hod.
LISTOPAD:.......2. týden  02.11.- 06.11. ...................................................................................bioodpad
 5. týden  23.11.- 27.11. ....................................................................................... rozměrný odpad 
PROSINEC: ......2. týden  07.12.- 11.12. ....................................................................................bioodpad

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

RozpIS StaNoVIšŤ na rok 2009
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

Medvídek vlaStníMa rukaMa 
Pod vedením lektorky si ušijete svého 
vlastního medvídka. Materiál k dispozici. 
cena: 250,- kč. 
kdy? Sobota 7.11.2009, 
od 10 do 15 hod.
Místo konání: 
obecní úřad 
Pro účastníky kurzu 
vstup do muzea másla 
a na výstavu medvídků ZDARMA!

víte, Jak Se dělá BetléM z MáSla? 
Přijďte si v sobotu 21.11.2009, od 10 
do 14 hod. vyrobit figurky do betlému 
z másla!  
S sebou potřebujete pouze prkénko 
nebo plastovou podložku. 
vstupné: 50,- Kč. 
Místo konání: hostinec v Máslovicích

Bližší informace a přihlášky na obě ak-
ce na tel: 603 431 148 nebo na e-mailu: 
ou@maslovice.cz

První desítky škol se v České republice přihlá-
sily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti 

tak dostanou zdravou svačinu přímo do třídy, aniž 
musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do 
koše – samy si ji totiž objednají na internetu, pod-
le své chuti.

Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ra-
tolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste 
rodičem, který dítěti místo svačiny dá „na svačinu“. 
Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, čas-
to zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená 
v aktovce, nebo že z ranní dvacetikoruny zbyl v zad-
ní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových 
tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí 
energetické poměry v dětském organismu během 
školní výuky – a od nich se odvíjí například míra 
pozornosti či základy budoucího zdraví. 

Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji 
zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely 
mít při sobě peníze a udělat ze svačin zábavu je cí-
lem projektu Svačiny do škol, který v České repub-
lice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny 
předplatit převodem na bankovní účet, složenkou, 
nebo přes systém PaySec a děti si na internetu sva-
činu samy vyberou a objednají, klidně na den, týden 
nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až 
do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou. 

Celý objednávkový systém je přístupný z inter-
netové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou vy-
bírat ze sladkých i slaných svačin, salátů, jogurtů. 
Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že 
svačí zdravě. 

alexandr bílek, 
autor projektu svačiny do škol

Svačí vaše dítě ve škole? a víte co?

anGlicky 
i na MateřSké
Milé maminky, také Vás trápí, že po 
dobu Vaší mateřské (rodičovské) do-
volené zapomínáte to, co jste se kdysi 
naučily? Týká-li se to anglického ja-
zyka, mám pro Vás řešení. 

Farní charita v Kralupech nabízí 
maminkám, ale nejen jim, kurz ang-
lického jazyka pro začátečníky. Lekce 
probíhají každý čtvrtek od 10:30 do 
12:00 hod. 

A nemusíte vůbec řešit hlídání dě-
tí, neboť Vám je pohlídají ve vedlejší 
místnosti – herně - za symbolickou 
cenu 20,- Kč/dítě. 

Symbolická je i cena za vyučovací 
hodinu, a to 50,- kč. 

Bližší informace získáte u lektorky: 
Bc. Mirka Polášková, 
GSM: 606 613 016

Listopadové akce v Máslovicích

MěSTSKá KNIHOVNA V KRAlUPECH NAD VlTAVOU
se připojuje k celostátní akci

den pro dĚtskou knihu
v pátek  27. listopadu 2009

 

Dětské oddělení připravuje:
& mimořádný páteční dopolední provoz 
& registrace pro děti zdarma celý den
& rukodělné a výtvarné práce
& znalostní soutěže
& zábavné hry
& četba

á �.00-11.�0   1�.�0-1�.00
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Městská policie

oblast prevence 

Dne 20.09.2009 se uskutečni-
la bezpečnostně preventiv-

ní akce „JEHLA“, v rámci které 
strážníci zdejší MP zkontrolova-
li všechna dětská hřiště, včetně 
okolí, s cílem nalézt pohozené 
injekční jehly a stříkačky. Při 
této akci jsme nalezli 1 inj. stří-
kačku s jehlou a jednu jehlu. 
Uvedená stříkačka a jehly neby-
ly nalezeny však přímo na dět-
ském hřišti, ale jedna byla na-
lezena ve křoví a použitá jehla 
byla nalezena u jednoho z pa-
nelových domů.  Zdejší útvar 
Městské policie má měsíčně oko-
lo 10 telefonátů od občanů, kteří 
právě najdou použitou inj. stří-
kačku a toto oznámí na MP.

Ukázka z hlášení „záznamu 
událostí MP“:
u dne 07.10.2009 na linku 156 

oznámila p. A.P., že na Cukrovaru 
u plaveckého bazénu nalezla inj. 
stříkačku. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která uvedenou stříkač-
ku dala do „sběrného boxu“ a pře-
vezla na RZS;
u dne 10.10.2009 v 16:06 h. na 

linku 156 oznámila p. P., že na-
lezla u potravin na Zátiší inj. stří-
kačku. Hlídka MP na místě inj. 
stříkačku dala do „sběrného boxu“ 
a převezla na RZS.

Mgr. eVa KoStliVá

MĚStSkÁ poLICIe informuje

§
z liNKy 156 ❍ z liNKy 156 ❍ z liNKy 156 ❍ z liNKy 156 ❍ z liNKy 156 ❍ z liNKy 156

§§
☛ dne 08.10.2009 ve 22:18 h. bylo telefonicky zdejší oddělení MP požádáno o spolupráci DS oo PČR Kralupy nad Vltavou s tím, že v restauraci Adriana 
se má prát blíže neurčený počet osob. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o osoby ze SR (M.G.-25 let, I.G.-27 let, J.G.-37 let 
a M.H.-24 let), kteří rušili noční klid na pokojích v ubytovně. Hlídkou MP došlo na místě ke zklidnění situace a uvedené osoby byly řešeny za přestupek 
proti veřejnému pořádku /ust. § 47 odst. 1 písm. b) zák.č. 200/1990 Sb./;

☛ dne 09.10.2009 v 07:00 h. oznámila na linku 156 p.H., že byla přepadena paní učitelka ze ZŠ Gen. Klapálka a jeden z mužů měl na hlavě kuklu. Uve-
dená skutečnost byla ihned předána na oo PČR Kralupy nad Vltavou a zároveň byla na místo vyslána hlídka MP. Tato na místě zjistila, že uvedenou paní 
učitelku sledovali od nádraží dva mladíci a na úrovni mateřské školky v ulici Gen. Klapálka jí třetí mladík srazil k zemi. Z důvodu následného křiku napadené 
od dalšího jednání doposud neznámý pachatel upustil a utekl  neznámo kam. Byl získán popis podezřelých osob (věk okolo 30-ti let, výška 170-175cm, 
všichni oblečeni v tmavém oblečení s kapucí na hlavách). Hlídka provedla šetření dle popisu v okolí a v zájmových lokalitách s negativním výsledkem. Uve-
dený skutek si na místě převzala PČR oo Kralupy nad Vltavou;

☛ dne 13.10.2009 v 06:40 h. na tísňovou linku 156 oznámil p. o., že v ulici Ke Hřbitovu od výjezdu z ulice Hybešova někdo naboural do nového obrubní-
ku, který poškodil a na místě měl zanechat přední nárazník s RZ vozidla. Uvedená skutečnost byla ihned DS MP předána na oo PČR Kralupy nad Vltavou 
a zároveň byla na místo vyslána hlídka MP. Po příjezdu na místo dopravní nehody bylo toto místo na žádost PČR zajištěno až do příjezdu DN PČR;

☛ dne 17.10.2009 oznámila na linku 156 p. K.J. (22 let), že v hale ČD pobíhá menší černý pes s vodítkem. Na místě hlídka MP provedla odchyt bíločer-
ného psa nezj. rasy a tohoto následně převezla do útulku zde v Kralupech nad Vltavou;

☛ dne 17.10.2009 telefonicky na linku 156 požádala p. H. o častější kontroly v ulici Hennigsdorfská x Nerudova z důvodu nesprávného parkování vozidel 
v křižovatce. Na místo byla vyslána hlídka MP, která následně nařídila v souladu se zákonem odtah tří vozidel;

☛ dne 18.10.2009 na linku 156 oznámila p. M. volně pobíhajícího psa v ulici Štefánikova. Hlídka MP na místě provedla odchyt psa – labradora, kterého 
převezla na útulek.
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Sportovní akce v ddM
Dne 10. 11. 09 se bude v tělocvičně DDM v Zátiší konat okresní 
kolo ve stolním tenise ZŠ.
Ve čtvrtek 12. 11. 09 vypukne v Neratovicích okresní kolo ve 
florbalu ZŠ.

Do soutěží se nominovali žáci ZŠ Třebízského, Revoluční a Gen.
Klapálka. Přejeme všem hodně štěstí!

taneČní Skupina naděJe Jede na MS!
Choreografie „Malý brouček“ byla nominována na Mistrovství 
světa, které se koná od 13. 11. 09 do 15. 11. 09 v liberci. V této 
taneční formaci soutěží děti od 4 do 7 let. Choreografie měla ne-
vídaný úspěch na soutěži Team Dance v Litoměřicích, kde skon-
čila druhá ve své kategorii a získala absolutní prvenství ze všech 
choreografií, které v Litoměřicích soutěžily. 

tancuJeMe pro radoSt
Jste dívka nebo paní a líbí se vám orientální tance? Ráda byste si 
je zkusila? Pak je tato akce určena přímo pro Vás.
Paní Miroslava Pupíková povede v pondělí 23. 11. 09 od 16:45 do 
18:15 hod. na sálku DDM „Tancování pro radost“. Budete tak mít 
možnost relaxovat, odreagovat se od starostí všedního dne a zku-
sit si základy orientálního tance.  Vstupné 50,- kč.

koncert vážné hudBy
Zveme všechny příznivce vážné hudby a krásného zpěvu na kon-
cert, který se koná v DDM 27. 11. 09 od 18:00 hod. Zazní zde 
skladby G.F. Händela, B. Smetany, R. Wagnera a dalších. Zpívá 
sopranistka stuttgartské opery, paní Marie Koupilová-Tichá, na 
klavír hraje paní Zora Křičková.  Vstupné 50,- kč. 

MikulášSká nadílka pro neJMenší
Rok se sešel s rokem a opět přijde Mikuláš. Letos se s ním sejde-
me 4. 12. 09 v 10:00 hod. v sále Českých drah na nádraží Kralupy 
nad Vltavou. Děti si s ním společně zatančí a zazpívají. Rodiče 
prosíme, aby nadílku označili jménem dítěte.

Vstupné: děti 40,- kč, dospělí 10,- kč.
   

vánoČní Soutěž
Vyzýváme školky, kolektivy škol i školních družin, jednotliv-
ce, děti i dospělé: „Zúčastněte se vánoční soutěže, která bude 
probíhat v rámci vánoční výstavy v Domě dětí a mládeže na 
téma BETLÉM“. Může být malovaný, modelovaný, háčkovaný, 
papírový, keramický, korálkový, malý, velký, zkrátka, jaký vás 
napadne.

Betlémy, prosím, odevzdávejte v kanceláři DDM do 10.12.2009.

důM dětí a Mládeže

se uskuteční ve dnech 10. 11., 
24. 11. a 1. 12. (vždy od 17 h.). 
Tyto koncerty už budou jakousi 
předpremiérou ke slavnostním 
prosincovým koncertům, a to 
8. 12. 09 v Městském muzeu 
a 15. 12. 09 v kralupském kos-
tele (opět od 17 h.). Jste srdeč-
ně zváni!

nový výtvarný obor
Základní umělecká škola ote-
vírá nové oddělení s hlavním 
předmětem „Textilní techniky“ 
(tj. drhání, ruční tkaní; batiko-
vání, savování a další techniky 
zdobení textilu). Doplňujícími 
činnostmi budou návrhové kres-
lení, kresba a grafika. V rámci 

volitelné náplně výuky se žáci 
budou zabývat netradičními vý-
tvarnými technikami, případně 
některými technikami umělec-
kého řemesla.

Pilotní výuka bude zaháje-
na od  listopadu 2009. Určeno 
zájemcům ve věku 8 – 18 let, 
případně studujícím do 26 let. 
Příjem přihlášek od 15. 10. Při-
hláška ke stažení na:

www.zuskralupy.cz  a nebo 
k osobnímu vyzvednutí v hlav-
ní budově školy. 

Kontaktní tel: 315 727 843, 
e-mail kratky@zuskralupy.cz.
Textilní techniky bude vyučo-

vat textilní výtvarnice Kateřina 
Mlsová.

záKladní uMělecKá šKola

Vletošním školním roce se 
žáci ZŠ Revoluční zapojili 

do celoroční mezinárodní sou-
těže TAKTIK, která je zaměřena 
na porovnání vědomostí z ma-
tematiky.

Zapojené školy budou hodno-
ceny v těchto kategoriích: 

❍ nejúspěšnější škola
❍ škola s největším počtem 

zapojených týmů
❍ škola s nejlepším průměr-

ným výsledkem na jeden tým 
Soutěžit mohou jak jednotliv-

ci, tak dvoučlenné či tříčlenné 
týmy. Na druhém stupni naší 
školy se našlo 17 odvážlivců, 
kteří se rozhodli změřit své síly 
s ostatními 4 000 přihlášenými 
soutěžícími. 

Deset procent nejlepších žáků 
bude mít možnost zúčastnit se 
matematického tábora. 

Držíme všem palce a kon-
cem školního rohu vás bude-
me informovat o výsledcích 
této soutěže. 

Mgr. jana noVáKoVá 

zš reVoluční

koncerty žáků v sále ZUŠ máj

mezinárodní soutěž taktIk

DDM, školy
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Druhý týden v září jsme se zúčastnili 
studijně poznávacího pobytu ve Fran-

cii, který byl zaměřen na společnou prá-
ci v partnerské škole nedaleko Versailles 
v rámci projektu Comenius – Rozdílná mi-
nulost, společná budoucnost.

První den našeho pobytu jsme strávili na 
francouzském lyceu Jeana Monneta. 

V muzeu jsme se zúčastnili přednášky 
a dozvěděli se, že právě Jean Monnet je 
jedním z tzv. „otců Evropské Unie“. 

Další dny jsme navštívili zámek ve Ver-
sailles, baziliku Saint-Denis v Paříži, muze-

um Louvre, katedrálu Notre Dame a plno 
dalších známých pařížských památek.

Pobyt jsme zakončili výšlapem na Eiffe-
lovu věž. Výhled na město nás naprosto 
uchvátil. Využili jsme této příležitosti k re-
kapitulaci pamětihodností, které jsme již 
viděli. Neradi jsme se s tímto pohledem 
loučili, ale čekala nás ještě jedna poslední 
akce - vyjížďka po setmělé Seině. Poté jsme 
již nastoupili do autobusu a vyrazili k do-
movu. A tak zbývá říci jen poslední větu:  
Bonsoir, mademoiseille Paris!

Studenti dVořáKoVa gyMnázia a Soše

dVořáKoVo gyMnáziuM a Soše

projekty na naší škole se stávají již běžnou 
praxí. Před čtyřmi lety jsme uskutečni-

li celoškolní projekt „Den napříč školou“ 
s podtitulem „Máme rádi zvířata“. Projekt 
opakujeme každoročně, ale vždy s jiným 
obsahem – „30 let naší školy“, „Země EU“ 
a v letošním školním roce (25.listopadu) 
chystáme citlivé téma „Stop šikaně!“ 

Již samotné rozdělení do skupin (účastní 
se děti 3.,4.,7. a 8. ročníků) koresponduje se 
zvoleným tématem. A jaká je náplň hodin? 

V prvé se účastníci seznamují. Následuje 
akční část, žáci zjišťují na základě sestave-
ných úkolů různé informace nejen o naší 
škole. Následující hodiny se konkrétně vě-
nují danému tématu a vše je zakončeno 
veřejnou prezentací. 

Tento projekt se dotýká všech průřezo-
vých témat a zároveň žáci získávají kompe-
tence pracovní, k řešení problémů, komuni-
kativní, k učení, sociální a i občanské.

Mgr. jitKa HoKešoVá

zš gen. KlaPálKa

bezpečně do školy, 
bezpečně i po škole

Část měsíce října byla na ZŠ Praktické věnována 
projektovému vyučování „bezpečně do školy“. 

V rámci vyučování probíhalo seznamování žáků se 
základy dopravní výchovy (poznávání dopravních 
značek a dopravního značení, atd.). Získané teore-
tické znalosti si žáci vyzkoušeli na dopravním hřišti 
za asistence Městské policie Kralupy nad Vltavou, 
která pro děti připravila zábavnou formou různé 
dopravní situace. Zástupci MP názorně seznámi-
li žáky s poskytováním první pomoci při úrazech 
hlavy, zlomenin a vysvětlili, proč je důležité pou-
žívat cyklistickou přilbu a jiné ochranné pomůcky 
při sportovních aktivitách. Nejlepší naši žáci byli 
vybráni k reprezentaci  školy v oblastním kole do-
pravní soutěže ve Slaném.

Tímto bychom MP Kralupy rádi, nejenom za se-
be, ale i za naše žáky poděkovali a doufáme, že ve 
spolupráci budeme moci pokračovat i nadále. 

Za ZŠp Kralupy nad Vltavou  
Mgr. Běla Lauermannová

zš PraKticKá

Den napříč školou

Studijní výjezd do Francie
v rámci projektu comeNIUS a e-tWINNING

Školy

zš třebízSKéHo
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Sport

Starší žákyně kralupského basketbalu vy-
bojovaly ve 2. kole kvalifikace postup 

do nejvyšší celostátní soutěže v basketbalu, 
a to jako jediné ze Středočeského kraje.

V sobotu 3.10. porazily doma tým Pardu-
bic přesvědčivým výkonem 78:41, i když 
družstvo trápí opět velká nemocnost hrá-
ček. V tomto zápase se velmi dařilo ka-
pitánce družstva Šlehoferové, která dala 
32 bodů, a dále pivotmance Trojanové 
s 15 body. 

V neděli 4.10. děvčata hrála na hřišti sou-
peře, pro postup bylo důležité neprohrát 
o více než 37 bodů. Ze zápasu se stala bit-
va plná nervů a naše děvčata, i když celý 
zápas vyhrávala, nakonec soupeře porazila 
jen o jeden koš 62:60. Soupeřky si již ten-
tokrát pohlídaly naši Šlehoferovou, ale ne-
stačily na výbornou Procházkovou, která 
se svými 22 body naše družstvo podržela 
a psychicky zvládla i závěrečnou koncov-
ku na hřišti. 

Je vhodné poděkovat nejen dívkám, ale 
samozřejmě také  trenérům: Ing. Komárko-
vi a paní Moravcové, dále JUDr. Šlehofero-

vé, která družstvo podporuje organizačně. 
Těšíme se na novou sezónu, kde se bude-
me opět utkávat s nejlepšími družstvy ČR. 
Další informace o basketbalistkách a foto-
galerii naleznete na www.bkkralupyjunior.
estranky.cz.

radana HniličKoVá, 

PrezidentKa Klubu

Basketbalový klub kralupy junior

nábor dívek ročníky 1997 –2001
informace je možné obdržet na 

tel. čísle 775 33 92 87 
nebo ve sportovní hale na sídlišti Cukrovar 

každé úterý a čtvrtek od 15.00
www.bkkralupyjunior.cz

Gabriela Jílková (14 let, Roztoky u Pra-
hy) se s podporou kralupských firem 

účastní již 2. rokem mistrovství ČR motokár 
v kategorii Vortex Rok junior.

Letošní výsledek splnil očekávání její-
ho realizačního týmu. Po 3 vítězstvích a 2 
druhých místech v mistrovských závodech, 
které se konaly na území celé republiky, 
dosáhla na stupeň nejvyšší – stala se Mi-
stryní ČR pro rok 2009 v kategorii Vortex 

Rok junior. V závěru sezóny bude Gabriela 
reprezentovat Českou republiku na světo-
vém finále motokár v Itálii.

Za jejím úspěchem stojí mimo jiné kra-
lupský realizační tým vedený Pavlem Ma-
glenem, bývalým kralupským závodníkem, 
a také přízeň sponzorů z našeho města. 

Do příští sezóny přejeme mladé závodnici 
hodně úspěchů ve vyšší kategorii.

PaVel Maglen

Mimořádný úspěch mladé závodnice

Gabriela Jíková  
v závodní motokáře

Basketbalistky vybojovaly účast v lize starších žákyň
Basketbalistky – žákyně

Také v listopadu pokračují volejbalové 
soutěže. Muži a ženy hrají Krajský pře-
bor I, juniorky 1 ligu. Zveme všechny 
příznivce na domácí zápasy, které se 
konají v tělocvičně Zš Gen. Klapálka.

7.11.09 Ženy „a“ Mělník
 9:00,13:00

8. 11. 09 Juniorky VkM Ústí n.L.
 10:00,14:00

14.11.09 Muži Mělník
 9:00,13:00

Juniorky Vk tu Liberec „B“
 11:00,15:00

21.11.09 Ženy „a“ komárov 
 10:00,14:00

28.11.09 Muži Dobřichovice 
 9:00,13:00

Juniorky VSk Spartak Děčín
 11:00,15:00

druhé zápasy mohou po dohodě druž-
stev začínat dříve, změny vyhrazeny

poZvánka 
na voleJbal
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kromě pravidelných trénin-
ků na hřišti v Úžicích jsme 

od září naskočili i do kolotoče 
turnajů mladších žáků a přípra-
vek v kategorii U-7. Každou ne-
děli dopoledne se malí ragbisté 
účastní zápasů pořádaných Čes-
kou rugbyovou unií a statečně 
bojují proti zkušenějším soupe-
řům, na kontě už mají i svá prv-
ní vítězství.

V pátek 2.10.2009 jsme uspo-
řádali již podruhé v tomto ro-
ce sportovní dopoledne pro MŠ 
Úžice, kdy děti měly možnost 
vyzkoušet si různé sportovní 
aktivity s ragbyovým míčem.

Svou podporu nám 9.10. při-
jeli na trénink vyjádřit zástupci 

projektu Sport bez předsudků 
(www.sportbezpredsudku.cz).  
Představují sport jako alterna-
tivu pro trávení volného času, 
kde se mažou rozdíly v nadání, 
pohybových schopnostech, ná-
boženském vyznání nebo barvě 
pleti. Jako symbol společného 
ragbyového cítění věnovali dě-
tem 30 rozlišovacích tílek a 3 
ragbyové míče. 

Velmi nás těší hojná účast 
dětí na trénincích, přesto stále 
uvítáme nové zájemce (zejmé-
na ročník narození 2002 a star-
ší). Více informací o klubu na 
www.rckralupy.com.

rugby zdar

Hana Hrubá, SeKretář rc KraluPy

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

Bez poplatku
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou

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

Směnárna
KOMERČNí INZERCE

Rugby Club kralupy zahájil 
na podzim svou 1. oficiální sezónu

zosmi zápasů odešli jen jed-
nou poraženi. Nejlépe se vy-

dařil úvod soutěže kralupskému 
A-týmu, který ve třech zápasech 
ještě neztratil ani bod. Celkově 
jsou zatím kralupáci na 2. po-
stupovém místě, kdy na vedoucí 
Sokol Žižkov ztrácí pouhý 1 bod 
a navíc mají zápas k dobru.

Ani florbalové „Béčko“ si ne-
může na úvod ligy stěžovat. Si-
ce hned v prvním zápase pod-
lehlo FBK Koleje Slovan vysoko 
6:1, ale hned v dalším zápase si 
proti FC Bourbon Praha B na-
pravilo reputaci a zvítězilo 3:1. 
V dalších dvou utkáních již kra-
lupští nenašli přemožitele a po-
sunuli se na průběžné 4. místo 
v tabulce.

První zápas stihli odehrát 
i kralupští starší žáci. Ve velké 

bitvě vybojovali svůj historicky 
první soutěžní bod proti rezervě 
TJ JM Chodov B za remízu 2:2, 
kdy dokonce po prvních dvou 
třetinách vedli 2:0. Bohužel dvě 
inkasované branky v samém zá-
věru je stály vítězství. V tabulce 
jim patří prozatím 6. místo, ale 
mají o zápas méně než většina 
jejich soupeřů.

Více o všech zápasech včetně 
statistik, tabulek a komentářů 
najdete na oficiálních stránkách 
kralupského florbalu – www.
fbckralupy.cz.

kralupští florbalisté začali 
sezónu na jedničku!

Sport

Přijď na závody, přijď si vyzkoušet svojí dovednost a rychlost.

Kralupy nad Vltavou – louka na Lutovníku

neděle 8.listopadu 2009
sraz v 9 hodin /  běhá se od 10 hodin

Závodí se v kategoriích od nejmladšího žactva až po dospělé.

Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou  
a je zároveň 1. závodem Středočeského poháru 2010.

Klub česKých TuRisTů
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nOvĚ OtevŘená kAnCeláŘ v uliCi MOstnÍ 747,
krAlupy nAd vltAvOu, v MOdré pAsáži u velikéHO 
kruHOvéHO OBJezdu v OBCHOdnÍM Centru edekA

Pokud budete chtít využít naše bezplatné poradenství a domluvit si osobní 
návštěvu, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 737 356 173  

nebo e-mailem na jana.bousova@obchod.csobpoj.cz

OTeVíRací DOba:
Pondělí, Úterý a Středa................................................................... od 12:00 do 17:00

Čtvrtek a Pátek .............................................................................. od 9:00 do 12:00

V případě zájmu je možno sjednat schůzku i mimo uvedenou otevírací dobu

PRO Naše KlieNTy NabízíMe TyTO DRuhy POjišTěNí
✏ životní pojištění
✏ investiční pojištění
✏ úrazové pojištění
✏ pojištění motorových vozidel  

✏ cestovní pojištění
✏ pojištění nemovitostí a domácností  
✏ penzijní připojištění
✏ pojištění podnikatelských rizik

Přijďte k nám zdarma zjistit, zda využíváte bonusy na svém povinném 
ručení naplno. 

Rádi VáM poRadíMe. 
Staňte se členy našeho týmu a přidejte se k nám, 

hledáme 2 až 3 schopné kolegy pro oblast Kralup a okolí. 

šachovou sezónu začaly kralupské děti 
turnajem ve Slaném. Turnaj byl součas-

ně kvalifikační soutěží pro oblast Rakovnic-
ka a Kladenska pro krajský přebor. Sešla se 
zde elita těchto okresů. Celkem hrálo šachy 
76 dětí, z toho 10 z Kralup.

V kategorii 14letých získal svou nenápad-
nou, ale houževnatou hrou 2. místo Libor 
Veselý. Mezi 12letými obsadil zkušený Aleš 
Smolík v tlačenici o medaile 4. místo. 

Šárka Michálková dospěla k zisku 2. mís-
ta mezi mladšími děvčaty. 

Všichni hráči si dobře zahráli a určitě 
získali zkušenosti pro další soutěže. Nej-
úspěšnější hráči minulé sezóny se už chys-
tají na přebor Čech do Harachova. 

Pokud by měly další děti chuť se zúčast-
ňovat šachových akcí, výuka v DDM pro-
bíhá v úterý od 15:30 hod. pro začátečníky 
a v pátek od 15 hod. pro pokročilé.

Dospělý šach začal soutěžemi družstev 
v krajském přeboru v neděli 11.10. Družstvo 
A, se kterým se počítá na postup do krajského 
přeboru, zvítězilo v Hostivicích 5,2 ku 2,5. 

Družstvo B podlehlo doma Struhařovu 
1,5 ku 6,5.   FrantišeK Seiner

KOMERČNí INZERCE

v říjnu začala další šachová sezóna

Sport, inzerce
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hledá do svého týmu pro oblast severní části Středočeského kraje 2-3 
kolegy na pozici pojišťovací poradce.

Požadujeme: SŠ vzdělání, dobré komunikační schopnosti, pozitivní vztah 
k obchodní činnosti

Nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti, bezplatný systém vzdělávání, 
nadstandardní finanční ohodnocení (fixní plat + provize)

Baví Vás práce s lidmi?
Pak si domlouvejte osobní schůzku na tel. 725 140 810, pan Pavel štibran

ČEská PoJIšťoVNa, a.s.,

UVAŽUJETE 
O PRODEJI, KOUPI
NEBO NÁJMU 
NEMOVITOSTI ?

OBRAŤTE SE NA NÁS !
Realcont již od roku 1991.

Veškerý právní servis (smlouvy,odhady atd.).
Praha 6, Pod Baštami 4 (u metra Hradčanská)

tel : 736 674 553, 603 108 227, tel./fax: 224 314 614
realcont@realcont.cz

Kontejnery Kyllar
odvoz.odpadu,.suti,.dovoz.písku

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

KontaKtujte náS

Kvalita x cena ve správném poměru, doprava „gratis“                                      

garážová a průmyslová VRaTa, BRáNY, poHoNY 
předokenní RoLeTY, vjezdové ZáVoRY dodává

Firma - R. Filipi, Česká Lípa, www.avras.cz
Volejte: 603 232 108

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, 
krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdra-
votního pojištění) i dopravně psychologické vyšetření 

řidičů
objednávky na telefonech:

773533777, 603538419

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

��
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nabízí:
✓ široký sortiment..
-.ovocných.stromků. -.růží. -.rostlin.na.živé.ploty.

od 9.11. VÝPRoDEJ BaloVÝcH RostlIN sE slEVoU 50%

V ProSinci nabízíMe
✓ vánoční.stromky.řezané.i.kontejnerované
✓ vánoční.dekorace,.dárky,.svíčky
✓ adventní.věnce,.vánoční.svícny

www.zaHradnictVi-jelineK.cz
☎ 315 781 019

V liStoPadu oteVřeno:
pondělí-pátek............ 8.00.-.17.00,.sobota..........8.00.-.12.00

16.11. ZaHáJEN PRoDEJ koNtEJNERoVaNÝcH 
VáNoČNÍcH stRoMkŮ

UŽ ŽáDNÉ STAROSTI!
Ještě Vás nezačaly trápit daně? Ani nemusí...

zDaRMa vám vypracujeme cenovou nabídku 
na zpracování Vašeho účetnictví.

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

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

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

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

Kontakt: audacia klinik, hemerkův statek, Ouvalova 390, 27401 slaný
Telefon: 312 523 649, 737 537 627

e-mail: recepce@audaciaklinik.cz, www.audaciaklinik.cz

SoBoTa 21. 11. 2009, 9 až 19 HodiN
V rámci této akce vám nabízíme možnost seznámit se s moderním vybavením a činností 
naší kliniky. Po celý den budete moci konzultovat s našimi specialisty, ať už v oblasti 
stomatologie, dietologie nebo zdravého životního stylu. Můžete si vyzkoušet naše 
analytické přístroje za velmi výhodné ceny, dovědět se, jak redukovat svoji hmotnost, 
jak se organismus vyrovnává se stresem, či jak předcházet civilizačním chorobám.
Dále je pro vás připravena zajímavá přednáška a spousta dalších akcí.
Podrobný program najdete na našich webových stránkách.

VýHodNé ceNY:
✓ Pouze 150 Kč měření složení lidského těla 
    Bodystatem, běžná cena 400 Kč.
✓ Pouze 10 Kč měření krevního cukru, běžná cena 25 Kč.
✓ Pouze 1990Kč bělení zubů, běžná cena od 4100Kč.

akce ZdaRMa:
✓ Zdarma analytická váha a měření krevního  
    tlaku, odborný výklad a konzultační činnost v oboru 
    dietologie a zdravého životního stylu.
✓ Zdarma stomatologické vyšetření.
✓ Zdarma instruktáž dentální hygieny a konzultace problémů včetně záznamu 
    intraorální kamerou.

Přednáška pro rodiče: „Jak zachovat a udržet zdravý chrup
od prořezání prvního zoubku až do dospělosti?“ začíná v 16 hodin a je též zdarma.

Termíny konzultací a ošetření si, prosím, rezervujte včas. kapacita je 
omezená. Zájem o účast na přednášce potvrďte na naší e-mailové adrese.

Na setkání s vámi se těší tým odborníků Audacia klinik.

3.DeN OTeVřeNých 
DVeří V auDacia 

KliNiK slaNý

Inzerce
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➥ Daruji.kocourka.nebo.kočičku,.
milí,.čistotní,.bílo-šedo-mourova-
tí,.mohu.i.dovézt.
tel: 605 837 583. 

➥ Daruji.za.odvoz.funkční.tis-
kárnu.Hewlet.Packard.Deskjet.
1220C. tel: 605 837 583

➥ Hledám.spolehlivou.ženu.na.
hlídání.dítěte.při.jeho.nemoci..
kralupy,.kladno,.okolí..bydliš-
tě.dítěte.–.Zákolany,.případně.
mohu.dítě.vozit.k.vám..Platba.400.
–.500,-.kč/den..Prosím.SmS.po.
17.hod..tel: 732 787 266

➥ Hledám.úklid.na.VPP.v.ranních.
nebo.večerních.hodinách.  
tel: 737 857 451

➥ Výuka.angličtiny.v.pohodlí.
Vašeho.domova..Více.info.na..
tel: 777 160 277..On-line.výuka.
po.Skype,.více.info.na..
tel: 777 216 696,.skype:.mrs.finch

➥ koupím.dětské.kolo.pro.6letou.
dívku..Levně..tel: 737 606 134

➥ koupím.násypná.kamna.(škol-
ní,.apod.)..tel: 603 167 795.nebo.
739 747 832

➥ Hledám.ke.koupi.menší.byt.
1+1,.2+kk.nebo.2+1.v.kralupech.
či.blízkém.okolí..Raději.cihlový,.
v.osobním.vlastnictví..Prosím.jen.
seriózní.nabídky..Děkuji...
tel: 603 932 205

➥ Pronajmu.byt.3+kk,.kralupy.
–.U.Cukrovaru,.nezařízený,.nájem.
6.000,-.kč.+.poplatky...
tel: 603 517 168

➥ Pronajmu.byt.2+1/L,.64m2,.
sklep..Zařízený,.kuchyň.plně.
vybavena,.myčka,.sporák,.lednice,.
pračka..tV.k.dispozici..klidná.lo-
kalita,.cihlový.dům,.2.p.,.parková-
ní.před.domem. tel: 731 491 978

➥ Pronajmu.pěkný.cihlový.byt.
2+1.s.výhledem.na.skály.v.Lib-
čicích.n..Vlt..Volný.od.1.11.09..
Výměra.59m2,.zvýšené.přízemí,.
možnost.garáže..Jen.seriózní.
zájemci.–.podmínkou...
tel: 603 932 205

➥ Pronajmu.byty.5km.od.Velvar:.
2+1.(90m2),.3+kk.(120m2),.jen.
nekuřáci..tel: 774 196 767, 
774 196 768

➥ Pronajmu.byt.1+kk.na.sídlišti.
Cukrovar.v.kralupech,.ihned.
volný..7..patro,.výtah,.sklepní.kóje,.
parkování.před.domem..Nájem.
7.000,-.kč.vč..poplatků.a.záloh.+.
vratná.kauce.ve.výši.7.000,-.kč..
Nová.plastová.okna..Zařízení:.
kuchyňská.linka,.lednice,.el..
sporák,.tV,.pračka.a.základní.
nábytek.v.obývací.části..kontakt:.
e-mail.petr.kollar@quick.cz.nebo.
tel: 724 694 783

➥ Pronajmu.garáž.v.mikovicích..
Cena.dohodou..tel: 724 557 714

➥ Vyměním.družstevní.byt.1+1.
v.Lobečku.za.družstevní.byt.2+1.
v.Lobečku..Zn:.DOPLAtEk...
tel: 739 702 099

➥ Prodám.zahradu.v.Lutovníku..
Cena.dohodou..tel: 777 798 184

➥ Prodám.zrekonstruovaný.byt..
2.+.kk.na.Cukrovaru...
tel: 606 623 194

➥ Prodám.do.OV.byt.2+1.(56,5m2.
–.možno.jako.3+kk)..byt.je.v.nově.
zrekonstruovaném.cihlovém.
domě.v.klidné.části.centra.
kralup..Cena:.1.650.000,-.již.bez.
dalších.poplatků.(100%.hypotéka.
na.byt.je.možná)..tel: 602 483 047

➥ Prodám.do.OV.byt.1+1.(42,5m2.
–.možno.jako.2+kk)..byt.je.v.nově.
zrekonstruovaném.cihlovém.
domě.v.klidné.části.centra.
kralup..Cena:.1.200.000,-.již.bez.
dalších.poplatků.(100%.hypotéka.
na.byt.je.možná)..tel: 602 483 047

➥ Prodám.rodinný.dům.3+1.
v.kralupech.mikovicích,.v.sou-
kromí.staré.zástavby..k.domu.je.
dvůr.s.garáží.a.velká.zahrada..
k.okamžitému.nastěhování.  
tel:736 288 684

➥ Prodám.byt.2+1.v.kralu-
pech-Lobečku,.56m2,.DV,.po.
kompletní.rekonstrukci-plastová.
okna,bezpečnostní.dveře,zděné.
jádro,alarm,nová.kuch.linka.
s.vestav.spotřebiči,nová.koupelna.
a.WC,vestavěná.skříň..Vybavení.
kuchyně.zůstává..Sklep.součástí..
Dům.zateplený..tel: 603 410 766

➥ Prodám.vchodové.plast..dveře.
vč..zárubně,.2.ks.bílé.a.hnědé,.
částečně.prosklené,.cena..4800.
kč.a.8800.kč..Dále.různá.plastová.
okna.a.zahradní.bránu.a.branku.
vč..sloupků.a.pletiva.-.levně..Vše.
nové,.přebytky.ze.stavby..Přivezu.
zdarma..tel: 777 106 709

➥ Prodám.silniční.kolo.Author.
3307,.2.roky.staré,.najeto.3000.
km,.velikost.rámu.560.(pro.
175-186.cm),.osazení.Shimano,.
závodní.pedály,.tachometr,.košíky.
na.lahve..PC:.24.tis.,.nyní:.10.tis..
tel: 728 681 908

➥ Prodám.polohovací.lehátko.
Soft.Relax.Chicco..Vhodné.pro.
děti.od.narození.do.9kg..Záruka.
do.07/2010..Cena.900,-.kč..Dále.
prodám.dětskou.autosedačku.
Inglesina,.modro-šedá.barva,.
od.0-13kg,.málo.používaná,.jako.
nová,.cena:.1.500,-.kč..Na.požá-
dání.zašlu.mailem.fotky...
tel: 604 276 829

➥ Prodám.skládací.postýlku..
kovová.konstrukce,.látkový.potah.
–.tmavě.modrý.s.medvídky.
Cena:.800,-..tel: 606 538 563

➥ Prodám.Ford.Focus.1,8.tD(naf-
ta),.r.v.2000,.stříbrná.metalíza,.
AbS,.klimatizace,.airbagy,.pravi-
delný.servis.(faktury.k.dispozici)..
Perfektní.stav..Cena.dohodou..
Chvatěruby..tel: 777 659 216

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

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==

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

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

Pila.–.pořez.dřeva,.prodej.palivového.dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

ADVENT NA ZÁMKU NELAHOZEVES
28. a 29. 11. 2009, 9 - 17 hod.

Prohlídky zámecké expozice, adventní koncerty v Rytířském sále, vánoční dílny 
nejen pro děti, prodej rozmanitých řemeslných výrobků s vánoční tématikou, 
speciality zámecké kuchyně a posezení v zámeckém sklepení.

Vstupné do zámku zahrnuje 
prohlídku nebo koncert:
Dospělí 100 Kč
Studenti a senioři 50 Kč
Děti do 15 let zdarma

ZÁMEK NELAHOZEVES
tel.: 315 709 111
e-mail: info@lobkowiczevents.cz
www.lobkowiczevents.cz, www.lobkowicz-collections.org
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společnost                           
si vám dovoluje nabídnout 
POsleDNí MOžNOsT VýhODNé KOuPě POzeMKOVých PaRcel, 
uRčeNých K VýsTaVbě RD V KRaluPech N/VlT - lObečKu.
jedná se o zbývající tři pozemky o velikostech: 1032 m2, 750 m2 a 811 
m2 za mimořádnou cenu, která platí do konce tohoto roku. cena za m2 
pozemku je 1.269,-Kč.
Pozemky jsou bez is, do konce roku bude vydáno územní rozhodnutí na 
výstavbu osmi RD.
Vzhledem k tomu, že se jedná o svépomocný projekt, stavebníci neplatí 
třetí stranu při vybudování přípojek k is. Podrobné informace k projek-
tu, rozpočtům na vybudování is, časovém harmonogramu a územnímu 
rozhodnutí, získáte na tel: 603 875 447, nebo v kanceláři domurealit.cz 
Riegrova 196, Kralupy nad Vltavou.

dále společnost 
hledá realitního Makléře
požadujeMe: sš vzdělání, praxe v realitním oboru výhodou, výborné 
prodejní, komunikační, vyjednávací a prezetační dovednosti, silnou ori-
entaci na klienta, profesionání a asertivní vystupování, mobilitu v rámci 
regionu a časovou flexibilitu.
NaBíZíMe: perspektivní a odpovědnou práci ve velké a stabilní spo-
lečnosti, příjemné pracovní prostředí, stálou pracovní příležitost  
s možností odborného růstu a vzdělávání, zajímavé a motivační platové 
ohodnocení.

strukturovaný životopis a průvodní dopis zasílejte na adresu 
pekarkova@dumrealit.cz

Inzerce


