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Oslavy Minických hasičů

K 1. 7. 2008 je účinná novela 
živnostenského zákona č. 130/2008 
Sb. Na nejzákladnější změny týkající 
se této novely jsme se zeptali vedoucí 
odboru obecního živnostenského 
úřadu paní Zdeňky Böhmové, DiS.

Jaké jsou nejdůležitější změny v ŽZ?
Ruší se živnostenské listy jako průkazy živ-
nostenského oprávnění a nahrazují se výpi-
sy z živnostenského rejstříku. Podnikatel již 
nebude muset mít na každou živnost zvláštní 
živnostenský list, všechna oprávnění budou 

Živnostenský zákon a jeho změna
ROZHOVOR  s... vedoucí odboru obecního ŽÚ Zdeňkou Böhmovou, DiS.PO kraluPech  

na kole
Kralupští radní už několik let 
prozíravě podporují výstavbu stezek 
pro pěší a cyklisty, vědomi si mnoha 
výhod, které cyklistika městu  
i samotným občanům přináší. 

napříč městem vede stezka pro pěší  
a cyklisty v délce zhruba 6 km. Stu-

die dalších dvou cyklostezek mají být ho-
tovy letos na podzim. Pokud bude vybudo-
vání stezek zařazeno do rozpočtu města, 
mohli bychom se v příštím roce dočkat 
jejich realizace.  (Pokračování na str. 6)

zapsána na jednom výpisu z živnostenského 
rejstříku. Živnostenská oprávnění vydaná 
před novelou zůstávají platná, právo provozo-
vat živnost se prokazuje dosavadním živnos-
tenským listem až do doby vydání prvního 
výpisu podnikateli.

Další změnou, která bude zajímat přede-
vším podnikatele, kteří provozují volnou živ-
nost (těch je nejvíce), je sloučení volných 
živností do jedné. Název nové volné živnosti 
je Výroba, obchod a služby neuvedené v pří-
lohách 1 až 3 ŽZ. Tato živnost obsahuje 80 
oborů.  (Pokračování na str. 7)

KALENDÁŘ AKCÍ
✔ 2. 9. Autogramiáda Ing. J. Stupky (str. 20)
✔ 4. 9. Radar v Brdech  (str. 4)
✔ 4. 9. Vernisáž E. Tomanové  (str. 19)
✔ 4. – 7. 9. Polabský knižní veletrh  (str. 12)
✔ 13. – 14. 9. Oslavy Minických hasičů  (str. 23)
✔ 13. 9. Máslovické vinobraní  (str. 14)
✔ 13. 9. Z Chodova do Kunratic  (str. 14)
✔ 14. 9. Experimentální pravěké dílny  (str. 16)
✔ 14. 9. Turnaj v kuličkách  (str. 31)
✔ 19. – 20. 9. Seifertovy Kralupy  (str. 15)
✔ 20. 9. Kralupská ťapka  (str. 31)
✔ 20. – 21. 9. Závody v in-line slalomu  (str. 30) 
✔ 25. 9. Vernisáž politické karikatury  (str. 21)
✔ 26. – 28. 9. Filmově hudební víkend  (str. 19)
✔ 28. 9. Svatováclavské slavnosti  (str. 21)
✔ 28. 9. MTB Kralupské kolo (str. 31)

Z historie sboru, program oslav a trasa průvodu na straně 23.

Rozhovor str. 19
Pavel rychtařík - člen České 

unie karikaturistů,  kreslíř vtipů  
a náš nový přispěvatel  
měsíční dávky humoru.

Reportáž str. 5
staré elektrospotřebiče do koše 

nepatří, ale kam s nimi?  
O nových popelnicích  

a možnostech třídění ve městě.

Sport str. 30
Přehledná tabulka s termíny zá-

pasů družstev fotbalové Fk Junior 
kralupy a Fk Čechie kralupy  

na domácím hřišti
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Prázdniny a čas dovole-
ných jsou za námi  
a vrháme se vstříc novým 
povinnostem. Doufám, 
že každý prožil čas svého 
odpočinku přesně pod-
le svých představ,  a že 
podzimní chvíle, ať už 
s babím létem nebo v do-
bě podzimních plískanic 
strávíte třeba přečtením 
našeho Zpravodaje nebo 
na akcích města. 

Jak jste si jistě všimli, zlepšuje se nejen grafika, ale 
snažíme se pro vás připravovat stále širší spektrum 
témat a informací. Aby se nám to dlouhodobě da-
řilo co nejlépe, museli jsme přistoupit na zdražení to-
hoto periodika. Doufám, že naše důvody pochopíte 
a zachováte nám i nadále svou přízeň.

Spolu s redakční radou jsme pro Vás připravily řa-
du pozvánek jak na sportovní, tak na kulturní udá-
losti.  Zářijovou hlavní událostí, stejně jako každo-
ročně, budou zcela jistě Seifertovy Kralupy. Městské 
muzeum pro Vás však nepřichystalo pouze tuto tra-
diční akci, ale řadu  doprovodných programů  
a výstav, které jistě stojí za zhlédnutí. 

Celkem významné jsou pak i oslavy 80ti let zalo-
žení Minických hasičů. Podrobnosti o všech připra-
vovaných setkáních se dozvíte právě na stránkách 
tohoto Zpravodaje.

V měsících říjnu a listopadu se již nyní můžete těšit 
na Oslavy mostu T. G. Masaryka a na Městský ples.

Přijďte se aktivně zúčastnit dění ve svém městě! 
Přijďte ukázat, že Vám nejsou lhostejné nejenom ho-
diny příprav organizátorů, ale ani život Vašeho měs-
ta. Každá akce je svým způsobem nezaměnitelná  
a neopakovatelná a pouze přítomnost každého 
z nás může kulturní i společenské dění obohatit  
a posunout o kousek dál.  

Vzpomenete si, kdy jste byli například na výstavě? 
A nemusí to být jenom výstava obrazů, ale třeba  
i psů, dřeva aj. 

Máte v čerstvé paměti aktivní účast na sportov-
ním klání? Že už je to pěkně dlouho? Tak pojďte pro 
to něco udělat! Pojďte si zacvičit, zatančit, zaběhat, 
projet se na kole a „provětrat si hlavu“. Pomůžete tím 
hlavně sobě.

Vážení čtenáři!
Doufám, že mě chytnete za slovo a uvidíme se spo-
lečně na některé z mnoha výše zmíněných setkání.
Školákům a studentům přeji dobrý vstup do školní-
ho roku a všem ostatním, aby se dařilo přinejmen-
ším tak jako dosud, nebo o trochu lépe.

Mgr. Zuzana Brožová
Šéfredaktorka Kralupského Zpravodaje

Vážení čtenáři,  
milí spoluobčané!

Aktuality

◆ Městské investice
– Zateplení pavilonu „B“ 
MŠ Gen. Klapálka prová-
dí firma Montako, s.r.o. 
za cenu 846 tis. Kč
– Opravu nátěrů ve spor-
tovní hale provedla fir-
ma RENOSPORT, s.r.o. 
za cenu 183 tis. Kč
– Stavbu chodníku na síd-
lišti Hůrka mezi ulicemi 
Hennigstorfská a Chelčic-
kého realizují Technické 
služby za cenu 469 tis. Kč.
– Oblíbené dětské hřiště 
„dopravák“ v Mikovické ulici 
obnovuje firma KARIM, s.r.o. 
z Hulína za cenu 456 tis. Kč.
– Novou třídu MŠ v prosto-
rech školy v Třebízského 
ulici postavila firma Rybář 
stavební, s.r.o. z Mělní-
ka za cenu 2,362 tis. Kč.
– Výběr všech dodavate-
lů se řídí zákonem o zadá-
vání veřejných zakázek a 
vnitřním předpisem MěÚ.

◆ Nová nájemkyně Taťá-
na Nováková bude v příze-
mí DPS provozovat porad-
nu v oblasti zdravé výživy 
a kraniosakrální terapii

◆ Rada města rozhodla 
o restaurování kamenné-
ho kříže s korpusem Kris-
ta u schodiště ke kostelu 

v Zeměchách. Do depozi-
táře bude uložena socha 
Jana Nepomuckého a bu-
de nahrazena replikou.

◆ Na pozemcích za síd-
lištěm v ulici 28. října 
v Mikovicích budou pro-
vedeny parkové úpravy, 
které tak doplní nově vy-
budované dětské hřiště.

◆ Město podpoří pořádá-
ní Mezinárodního mistrov-
ství ČR a finálového závodu 
ČP CILA CUP 2008 oddí-
lem SKI klub ve dnech 20. 
a 21. 9. 2008 a děkuje or-
ganizátorům za uspořádá-
ní zajímavé městské akce.

◆ V průběhu podzimu fir-
ma ACCON,s.r.o. zpracuje 
Akční plán čerpání prostřed-
ků z fondů EU a analýzu 
dotačních příležitostí. Bu-
de reflektovat strategic-
ké rozvojové dokumenty, 
aktuální potřeby města a 
poskytne zásobník projek-
tů k optimálnímu plánová-
ní finančních prostředků.

◆ Na podzim bude zahá-
jena první část revitaliza-
ce Hostibejku a bude nově 
vybudováno hřiště „Tomo-
vy parky“ za 293 tis. Kč.

◆ Na základě oznámení fy 
USK, s.r.o., zajišťující údrž-
bu silnic II. a III.třídy na úze-
mí města Kralupy nad Vlta-
vou bude v průběhu  
měsíce září probíhat  
rozsáhlejší oprava silnice  
č. II/101 – ulice Mostní 
– ulice Veltruská. Podrobné 
informace, včetně termínů 
prací naleznete na /www.
mestokralupy.cz/Mesto/Do-
prava/Uzavirky-objizdky.

◆ Rada města schválila zá-
měr vybudování cyklostezky 
na Dvořákově stezce. V nej-
bližších dnech budou obe-
slány odborné firmy na po-
dání nabídky na vypracování 
projektové dokumentace.

◆ Bylo schváleno vybudo-
vání multifunkční učebny 
(pro jazykovou a hudeb-
ní výuku) na základní škole 
Komenského. Pro tyto po-
třeby bude vyjmut byt čís-
lo 5 o velikosti 2+kk, plo-
cha 45,41 m2 ze správy 
MěBP pro potřeby školy. 

◆ Rada města schvaluje 
realizaci investičního zá-
měru a zpracování projek-
tové dokumentace na roz-
šíření počtu parkovacích 
míst v ulici Třebízského. 

stříPky z radnice města ◆ stříPky z radnice města

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.

Vydává MěÚ v Kralupech nad Vltavou, tel.: 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
Zodpovědná redaktorka: Mgr. Zuzana Brožová. Grafická úprava: Jan Doležálek.  
Redakční rada: Mgr. Šárka Drobná, Jindřich Havlík DiS, Mgr. Lenka Pavlíčková, Antonín Seidel a Eva Bartošová.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.  
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KaSS a kina Vltava vyhrazena.  
Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 29. srpna 2008.

Prodej pohlednic  
v informačním centru
Kromě turistických známek můžete v informač-
ním centru MěÚ nově zakoupit také pohlednice 
Kralup nad Vltavou a okolí.  Máte výběr z celé řa-
dy druhů:  nové i reedice  starých pohlednic, zim-
ní i letní. Jednotná cena za 1 pohlednici  je 3,- Kč.

Uzávěrka inZeRce i člÁnKů je 19. 9.
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Oznámení o vyhlášení  
výběrového řízení

Ředitel Městského bytového podniku 
v Kralupech nad Vltavou vyhlašuje dne 
29.8.2008  výběrové řízení na obsazení 

pracovního místa:

Charakteristika vykonávané práce: 
Účast na plánování a realizaci údržby  
a oprav bytového fondu města.
Předávání a přejímání bytů včetně spolu-
práce na přípravě související dokumentace. 
Zajišťování provozuschopnosti IT a další 
techniky u MěBP.

Další požadavky :
✓ min. SŠ vzdělání s maturitou (stavební 
zaměření výhodou)
✓ uživatelská a provozní znalost práce na 
PC (hardware i software)
✓ odpovědnost, samostatnost, schopnost 
dobré komunikace, pečlivost
✓ řidičské oprávnění tř. B

Místo výkonu práce: Kralupy n.Vlt, platové 
ohodnocení dle Nař. vl. č. 564/2006 Sb.  

Termín předpokládaného nástupu :  
ihned po ukončení výběrového řízení

Přihlášky s požadovanými doklady je 
nutno doručit nejpozději do 23.9. 2008  
na adresu :
Městský bytový podnik, Hálkova č.p. 991, 
278 01 Kralupy n.Vlt.. 
Obálku označte v levém horním rohu slovy:  
„VŘ –  technik údržby“.

Další případné informace Vám poskytne 
paní Alena Blechová, tel: 315 721 710.
Více informací na www.mestokralupy.cz

Technik údržby byTového fondu

15. srpna byla zkolaudována MŠ v ZŠ 
Třebízského. Na 1. září se tak chystá 
slavnostní otevření a uvítání nových 
„obyvatel.“

Po zimních zápisech do mateřských škol, 
kdy převyšovala poptávka kapacitní mož-

nosti kralupských školek o 70 míst, rozho-
dovali kralupští zastupitelé o zřízení nové 
třídy mateřské školy. Protože navíc skončil 
svoje působení stacionář v Lobečku, byl jen 
krok k rozhodnutí rady města a rychlému 
zahájení stavby nové třídy. Ideální prostory 
nabídla ZŠ Třebízského, která nevyužíva-
la celou svou kapacitu. Přízemní prostory 
v pravém křídle budovy se proměnily v re-
kordním čase na prostornou slunnou třídu 

pro 28 dětí. Troufám si říci, že nejhezčí ve 
městě. Organizačně je třída zařazena k MŠ 
U Jeslí a společně s novou třídou v MŠ 
v Mikovicích bude přínosem mladým rodi-
nám a jejich dětem.   MgR. ŠáRka DROBná

téměř nemožné se stává skutečností

Poslední dobou se hodně hovoří  
o územním plánu (dále ÚP) našeho 
města a jeho případné změně. Co ÚP 
přesně je a jak důležitým dokumentem 
je, jsme se zeptali Ing. Marka 
Czechmanna.

Co vlastně územní plán je a k čemu slouží?
Dle platného stavebního zákona je ÚP základ-
ní koncepční dokument obce k usměrňování 
jejího územního rozvoje, organizace území  
a jeho funkčního využití v zájmu obce.

ÚP stanovuje základní koncepci rozvoje 
území obce – tj. ochranu jeho hodnot, ploš-
né a prostorové uspořádání krajiny, koncepci 

Územní plán města

veřejné infrastruktury, vymezení zastavěné-
ho území, zastavitelné plochy, plochy vyme-
zené ke změně stávající zástavby, obnova 
znehodnoceného území, plochy pro veřejně 
prospěšné stavby, územní rezervy apod. 

ÚP se pořizuje na celé území obce  
a řeší toto území komplexně. Pořizovatelem  
je obec. ÚP je závazný pro rozhodování 
v území, pro vydávání veškerých územ-
ních rozhodnutí. ÚP je vždy koordinován 
s územním plánem velkého územního celku 
(např. kraj) a je mu podřízen.
Jak je to se správou územního plánu naše-
ho města?
Správcem ÚP města je úsek územního plá-
nování a rozhodování při stavebním úřa-
du. Vzhledem k tomu, že Kralupy jsou obcí  
3. stupně, má tento úřad širší působnost – tj. 
zajišťuje území nejen vlastního města, ale dal-
ších 18ti obcí od Ledčic po Postřižín, přes Voj-
kovice, Nelahozeves, Olovnice až po Dolany. 

Je možné územní plán měnit?
Vlastní ÚP Města Kralupy nad Vltavou byl 
vyhotoven v roce 2002. V roce 2005 byla 
odsouhlasena 1. změna, v současné době se 
schvaluje změna č. 2 a jsou připraveny pod-
klady pro změnu č. 3. Žádosti o změny ÚP 
přijímá stavební úřad, který žádosti zpracuje  
a předloží zastupitelstvu města k rozhod-
nutí. Zpracovatelem ÚP pro město Kra-
lupy je Ateliér UP-24, Ing. arch. Vlasta 
Poláčková, Praha. ÚP města je veřejně pří-
stupný zatím v papírové podobě na sta-
vebním úřadu. Po schválení změny č. 2 
bude územní plán v digitální podobě  
k dispozici na internetových stránkách 
města.

Trochu podrobněji o aktuální změně  
č. 2. Tato změna byla vyvolána množstvím 
žádostí občanů o změnu využití území. 
Z těchto žádostí po projednání v odborných 
komisích a jednotlivých odborech (dopravy, 
životního prostředí, výstavby apod.) byla 
zastupitelstvem doporučeno k zapracování 
do změny ÚP cca 10 žádostí. Z toho nejzá-
sadnější změny jsou v lokalitě „U nádraží“, 
kde jde o změnu využití části areálu bývalé 
Vitany, z výrobní sféry na smíšené využití,  
a vymezení několika nových ploch k rodin-
né zástavbě v Minicích.
Abychom nezapomněli na malé obce v našem 
správním obvodu. Jsou pro ně územní plány 
také důležité?
 I pro ně jsou ÚP k dalšímu rozvoji velmi 
důležité. V případě, že obce ÚP nemají, je 
možná nová zástavba pouze v intravilánu 
– tj. v zastavěném území obce. Mimo in-
travilán pouze na pozemcích, které přímo 
sousedí se stavebními pozemky. 

Je nutné uvést i to, že v případě kdy obec 
ÚP nemá, je velmi těžké čerpat jakoukoli 
dotaci z EU na rozvoj obce. ZBr.

ROZHOVOR  s... Ing. Markem Czechmannem, radním města

Nová třída školky  
v MŠ Mikovicích
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Pondělí: ..............stanoviště 1   lobeček – tenisové kurty ..........................................................14.00-14.50 hod.
  stanoviště 2   lobeček – nábř. J. holuba ........................................................15.00-15.50 hod.
Úterý: ..................stanoviště 3   lobeček – před ZŠ třebízského ............................................14.00-14.50 hod.
  stanoviště 4   Poděbradova ...................................................................................15.00-15.50 hod.
  stanoviště 5   cukrovar (hala) pouze 21.10.  ...................................................16.00-16.50 hod.  
  stanoviště 6   hostibejk kromě 21.10. ...............................................................16.00-16.30 hod.          
  stanoviště 7    lobeč, Purkyňovo nám. kromě 21.10. ................................16.35-16.50 hod.
Středa: ................stanoviště 8   u gymnázia .......................................................................................14.00-14.50 hod. 
  stanoviště 9   Mánesova ul.  ...................................................................................15.00-15.50 hod.
Čtvrtek: ..............stanoviště 10   lidové nám.  .....................................................................................14.00-14.50 hod. 
  stanoviště 11   Mlýnská ul.  .......................................................................................15.00-15.50 hod.
Pátek: ..................stanoviště 12   Minice – požární zbroj. ...............................................................14.00-14.50 hod.
  stanoviště 13   Zeměchy ............................................................................................15.00-15.50 hod.
ZÁŘÍ: ....................1. týden – 01.09. - 05.09. ............................................................................................................bioodpad
 3. týden – 15.09. - 19.09. .............................................................. rozměrný odpad z domácností
ŘÍJEN: ..................2. týden – 06.10. - 10.10.  ............................................................................................................bioodpad
 4. týden – 20.10. - 24.10. ...............................................................rozměrný odpad z domácností
LISTOPAD: ........2. týden – 03.11. -  07.11. .............................................................................................................bioodpad
 4. týden – 18.11. - 21.11. ................................................................ rozměrný odpad z domácností
PROSINEC: ........1. týden – 01.12. - 05.12.  .............................................................................................................bioodpad

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

rOZPis stanOviŠŤ  
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

vpolovině ledna letošního ro-
ku bylo na MěÚ otevřeno 

informační centrum pro veřej-
nost.  Jeho prvotním úkolem je 
zlepšení a zpřístupnění služeb 
úřadu veřejnosti. IC je součás-
tí Samostatného oddělení infor-
mačních služeb veřejnosti, kam 
od 1. června tohoto roku byla 
zařazena i podatelna MěÚ a te-
lefonní ústředna. Od ledna 2008 
pracovnice IC zodpověděly de-
sítky dotazů telefonických, pí-
semných i ústních. Nejčastější 
dotazy byly: platnosti OP, vyří-
zení cestovních dokladů, vítání 
občánků, časté jsou i dotazy tý-
kající se sociální oblasti, odboru 
dopravy či životního prostředí. V prvních 
měsících roku pracovnice zvládaly nápor ob-
čanů platící poplatky za komunální odpad. 
Dále se provádí ověřování podpisů a kopií 
listin, kterých bylo provedeno celkem: Lis-
tin – 2.082 ověření, podpisů - 2.495 ověření. 
Velice žádanou službou je vydávání ověře-
ných výpisů z centrálních evidencí, zejména 
z katastru nemovitostí či rejstříku trestů. Do 
konce července bylo vydáno 1.900 výpisů. 

Informační centrum poskytuje: 
● Možnost zapl. místních a správních popl.
● Ověřování listin a podpisů
● Vydávání ověřených výpisů ze systému 
CzechPoint
● Kopírování černobílé A3, A4
● Služby podatelny úřadu 
● Obsluhuje telefonní ústřednu
● Zpřístupňuje informace na informačních 
tabulích IC

● Poskytuje tiskopisy a návody  na 
životní situace  v působnosti od-
borů MěÚ
● Zodpovídá dotazy ústní, telefo-
nické i e-mailové
● Prodává Kralupský Zpravodaj
● Půjčuje DVD s Kralupským tele-
vizním vysíláním
● Příležitostný prodej vstupenek na 
kulturní akce 
● V prostorách IC jsou k dispozici 
k volnému odběru nejrůznější pro-
pagační materiály z okolí
● Umístěna pokladnička pro ve-
řejnou sbírku na obnovu kapličky 
v Lobečku

Nově:
Prodej velmi žádaných turistických známek 
a prodej pohlednic města.

Otevírací hodiny: Po – Čt 8:00 – 18:00,  
Pá 8.00 – 14.00 (bez polední přestávky) 
v prostorách MěÚ Kralupy nad Vltavou,  
U Cukrovaru 1087, v přízemí vpravo.
 

na VaŠI náVŠtěVu Se těŠí

eVa BaRtOŠOVá a kOlektIV pRaCOVnIC IC

informační centrum půl roku od otevření

POZeMeK PrO Psy
MěÚ Kralupy nad Vltavou hledá vhod-
ný pozemek pro případné přemístění 
útulku pro psy. 

Nezbytnými podmínkami pro zřízení  
a provoz útulku je dle stávající legislativy: 
✓ přístupné klidné místo o výměře cca  
1 000 m2 vzdálené od zástavby minimálně 
100 metrů 
✓ vzdálenost od zdravotnických zařízení 
minimálně 500 metrů
✓ vzdálenost od vodních zdrojů a otevře-
ných toků minimálně 100 metrů
✓ zcela nevhodné jsou uzavřené objekty 
s nedostatečnou výměnou vzduchu a ne-
dostatkem světla

Pokud o takovém pozemku víte, dejte, pro-
sím vědět  paní J Venkrbcové (MěÚ Kralu-
py – Odbor RIaSM Tel.: 315 739 806)

RADAR V BRDecH
Nejvíce diskutované téma posledních  

měsíců. Přijďte si poslechnout přednášku  
senátora Jiřího Nedomy

4. září 2008 od 17hodin v malém sále v KaSSu 

Případné dotazy na tel: 603 257 946.
TerMíny sTánkových Trhů v Lobečku jsou 3. a 17. září.
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co a jak správně třídit? Můžete si vybrat. 
U novějších výrobků (na obalu nebo 

přímo na produktu) je uvedena přeškrtnu-
tá popelnice, to aby vám bylo nad slunce 
jasnější, že vysloužilý výrobek do popelnice 
nepatří. Nenechte se však zmást značkou, 
všechna elektrozařízení jsou recyklovatelná 
- i ta starší, na kterých tuto značku nenajde-
te. A povinností každého z nás je odvézt či 
odnést vysloužilý elektrospotřebič na místo 
k tomu určené (demontáž, ale nechte na 
odbornících, sami byste ze zařízení neměli 
nic vyndávat). 

A kam tedy občané našeho města mo-
hou své spotřebiče odevzdávat? Variant je 
hned několik.

1. Sběrný dvůr: V naší obci v ulici Libuši-
na 123 a otevřen je pro občany každý den 
od 9 – 17 hodin včetně sobot a nedělí. 

2. Prodejny elektrospotřebičů: Při náku-
pu nového, třeba i holicího strojku, od vás 
obchod musí vzít zpět starý výrobek, a to 
bezplatně. Někteří prodejci nabízí také bez-
platný odvoz starého rozměrného spotřebi-
če, pokud si u nich koupíte nový.

3. Opravny elektrospotřebičů: Také zde od  
vás mohou převzít elektroodpad. 

4. Velkou novinkou je sběr elektrospotře-
bičů do kontejnerů. Naše město je jedním 
z mála měst, které se do tohoto projektu 
zapojilo a zkrátilo tím občanům cestu k řád-
nému odložení jeho vysloužilého elektro-
spotřebiče. Do těchto kontejnerů se mohou 
odkládat pouze ty vysloužilé elektrospotře-
biče, které se vejdou do vhozového otvoru. 
Pro větší zařízení jako jsou lednice, televi-
ze, atd.,  budou muset občané využít jednu 
z výše uvedených možností. 

Drobné elektrické a elektronické zaříze-
ní je možné odkládat také  ve všech třech 
budovách MÚ. Zde jsou umístěny malé  
E-BOXY, do kterých se mohou vhazovat 
např. kalkulačky, mobilní telefony, drobné 
elektrohračky a jiné.

A jak to v praxi funguje? 
Když jste si například koupili novou kulmu, 
tu starou jistě odložíte na některé z výše 
uvedených sběrných míst. Odsud je odváží 
jedna z šesti organizací, které v ČR mají na 
starost sběr vysloužilých elektrospotřebičů. 
Přepraví spotřebiče do firem, co se přímo 
věnují recyklaci. Kulmu rozeberou a její 
velkou část předají do oběhu k dalšímu vy-
užití. Příklad kulmy neuvádíme náhodně, 

protože polovina všech kulem a také fénů 
zpravidla končí v popelnici. Zatím!

Ochota, nebo povinnost?
Je dobře, máte-li zájem neházet mnohdy 

nebezpečný odpad do kontejneru, ale i kdy-
byste neměli, je to vaší povinností. V záko-
ně o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném 
znění, je stanoveno, že každý spotřebitel 
musí třídit nefunkční elektrozařízení a sám 
zajistit, aby skončilo na místech k tomu ur-
čených. Řekněte si však jednou provždy ne. 
Ani cestovní fén nebo topinkovač do kontej-
neru prostě nesmí přijít. Navíc vám za tento 
prohřešek hrozí podle zákona o odpadech 
pokuta až do výše 20.000 Kč.

Není od věci vědět, že…
... až 80 % všech dílů v jednom elektrospo-
třebiči se zpětně využije. Některé výrobky, 
jako třeba počítače a mobilní telefony, se 
repasují: odborně vyčistí, zkontrolují, doplní  
o některé nové komponenty. Většinou se 
však přístroje kompletně demontují a násled-
ně recyklují podle materiálů; například ze 
skla obrazovek se vyrábí nové obrazovky.

Nezapomínejte, že elektrospotřebiče obec-
ně mohou obsahovat nebezpečné látky jako 
je kadmium, olovo, rtuť nebo šestimocný 
chrom. Nebezpečný je i freon u ledniček, 
u televizí a monitorů hrozí zase riziko vý-
buchu podtlakové obrazovky. Všechny elek-
trospotřebiče, které obsahují akumulátory 
(mobilní telefony, laptopy…), mohou v aku-
mulátorech ukrývat těžké kovy, zejména 
kadmium. Hrozí u nich také riziko samo-

staré elektrospotřebiče do koše nepatří!
Co uděláte, když vám doslouží pračka, lednička nebo televize? Necháte ji odvézt 
na sběrné místo. Prima. A když půjde o fén, mobil nebo třeba elektronický budík 
– bude i pak vaše odpověď stejná?

vznícení při zkratu více akumulátorů. 
Česká republika musí podle směrnice Ev-

ropské unie vybrat do konce roku 2008 nej-
méně 4 kilogramy elektroodpadu na jedno-
ho člověka za rok, jinak budou následovat 
sankce. Dnes se u nás toto číslo pohybuje 
lehce nad 2 kilogramy na osobu a rok, tak-
že není co dodat. 

Co myslíte, není důvodů, proč byste ne-
měli staré elektrospotřebiče házet do koše, 
víc než dost?

Seznam míst s nádobami na elektroodpad:
1. Jeronýmovo náměstí, Lobeč,
2. Sídliště V zátiší, druhé stanoviště  
separovaného sběru
3. ul. Chelčického 
4. Husova ul. – u autobusového  
a vlakového nádraží
5. Sídliště Cukrovar, první stanoviště sepa-
rovaného sběru 
6. Palackého náměstí, naproti MěÚ
7. Masarykova ul., Lobeček 
8. Třída legií, Lobeček, naproti budově JUDA
9. ul. Třebízského, Lobeček, první stanoviš-
tě separovaného sběru 
10. Zeměchy, ul. Josefa Janury – stanoviště 
separovaného sběru

MěÚ kRalupy n. Vlt., ODBOR ŽIVOtníHO pROStřeDí

Helena tRaxlOVá, aSekOl, a.S.

Vše, co ZBylo  
Z KRAlUpSKéHo liHoVARU
 V druhé polovině srpna letošního roku 
došlo ke konečné  likvidaci budov v are-
álu bývalého lihovaru.  Kralupský lihovar 
byl založen před první světovou válkou 
v roce 1912 na pozemku bývalé lučební 
továrny. Za čtyři roky by tedy oslavil  
100 let trvání. Ale již neoslaví, podobně 
jako řada dalších kralupských továren, 
na které nám již zůstávají jen vzpomín-
ky. Ty budou zachyceny v připravované 
knize Ing. Josefa Stupky pod názvem 
„Historie kralupského průmyslu, řemesel 
a živností“. Ing. J. Stupka
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(Dokončení ze str. 1)
„Nejenže má cyklistika nesporné přínosy pro 
naše zdraví a šetří životní prostředí, ale ve 
městě může značně odlehčit dopravní situa-
ci“, uvedla Jana Krátká, dispečerka Ekologic-
kého centra Kralupy nad Vltavou. V někte-
rých částech města nebo v dopravní špičce 
je cyklistická doprava rychlejší než auta  
i MHD. Ve městě je také kritický nedosta-
tek parkovacích míst, i v tomto směru má 
cyklista výhodu - na jednom parkovacím 
místě může pohodlně stát až 12 bicyklů. 
Navíc cyklisté představují zanedbatelnou 
hrozbu pro chodce (na rozdíl od motoris-
tů), zvyšuje se tedy i bezpečnost silniční-
ho provozu. 

Kromě cyklistické dopravy v Kralu-
pech nad Vltavou, kdy občané jezdí na ko-

le do práce, do škol, na nákupy atd., se  
u nás stále více rozmáhá cykloturistika. 
Na své si přijdou méně zdatní i nároční 
sportovci, stačí si vybrat tu správnou trasu. 
Také na Kralupsku se najde mnoho pěk-
ných míst, kam stojí za to vydat se na kole. 
Kromě známých tras do Veltruského parku 
nebo Dvořákovou stezkou k zámku v  Nela-
hozevsi se můžete vydat na další turisticky 
zajímavá místa v okolí, celkem je v mělnic-
kém okrese 300 km cyklotras. 

Cyklistika má samozřejmě i své nevýho-
dy. Za pěkného počasí se jezdí příjemně, 
ale pokud prší, fouká silný vítr nebo v zimě 
mrzne, vyráží na kole jen ti nejotrlejší. 

Pokud ještě váháte s používáním jízd-
ního kola pro dopravu ve městě, máme 
pro vás jeho další výhody: Ceny jízdních 

Jeho součástí bude nový silniční most 
přes Vltavu v místech “u trubkáče”, nová 

ulice přes oblast vhodnou pro vznik cent-
rálního městského parku a podjezd z ulice 
Nádražní do ulice Kaplířova s napojením na 
ulici Generála Klapálka.  
S tímto záměrem z územ-
ního plánu počítá i vítězná 
studie rekonstrukce centra 
města.

Sjezd do centra byl ale 
schválen. Nebylo by tedy 
vhodnější od této alternati-
vy upustit a místo nového 
silničního mostu vybudo-
vat “pouze” lávku pro pě-
ší a cyklisty, která by byla 
součástí nové (paralelní) 
městské cyklostezky? 

Centrum by jistě získalo 
napojením na chvatěrub-
skou cyklostezku (která je 
součástí cyklotrasy Praha 
- Drážďany) a Kralupy nad Vltavou by tak 
nabyly významu jako důležitá regionální 
cyklistická křižovatka.

Nemluvě o ulehčení přetížené městské 
dopravě a městskému životnímu prostředí, 
jelikož cyklistická doprava je zdaleka eko-

nomicky nejvýhodnější, relativně nejrych-
lejší a kromě chůze pěšky rozhodně neje-
kologičtější a nejzdravější způsob městské 
dopravy.

Nedílnou součástí nové cyklostezky  
a uvažované regionální funkce Kralup by 
byla nádražní zastřešená úschovna jízdních 
kol, rozšířená směrem na plochu současné-
ho nádraží MHD.

Myslím si, že k odlehčení přetížené měst-
ské dopravy by spíše než rozšiřování sil-

niční sítě o nové průtahy městem pomohlo 
mimojiné i velkoryse pojaté rozšíření sítě 
městských cyklostezek.

Cyklostezky jsou, co do rozsahu investic, 
často opomíjenou částí městské dopravy, 
stavěnou na úkor těžce preferované au-

Město pro auta nebo pro lidi?
Jako alternativa k nevybudování sjezdu 
z městského obchvatu do centra je  
v územním plánu ve výhledu po roce 
2015 uvažováno s novým silničním 
tahem skrz centrum. 

tomobilové dopravě. Často jsou budovány 
jako okrajový doplněk aby se neřeklo, jen 
tam kde to nepřekáží, či jako úlitba veřej-
nosti při prosazování jiných záměrů, což 
je nejspíš i případ plánované cyklostezky 
vedoucí přes budoucí most městského ob-
chvatu. Ale když už tam bude, nebylo by 
vhodné napojit ji spíše směrem do cent-
ra, než ji odvádět dolů k řece a směrem 
na Dolany (jak je uvedeno ve výkrese ob-
chvatu)?

Nová paralelní městská 
cyklostezka by spolu se spo-
jovacími příčkami jednak 
usnadnila běžné dojíždění 
obyvatel města do centra  
i celkový pohyb cyklistů po 
městě, a jednak napojením 
na cyklotrasu Praha – Dráž-
ďany jistě pomůže k rozví-
jení cestovního ruchu a tím  
i k oživení centra.

A prodloužení páteř-
ní městské cyklostezky až  
k areálu firmy NOWACO 
by nabídlo jejím kralupským 
zaměstnancům alternati-
vu vůči automobilu (tak ja-
ko zaměstnancům Kaučuku)  

a zlepšila by se i dostupnost k, v současné době 
zdevastovanému, hřišti Slavoj Mikovice a tím 
šance na oživení tohoto zapadlého kouta.

Více na www.kralupynadvltavou.cz,  
www.nakole.cz a www.centrum-kralupy.cz

MaRtIn kReBS

Po kralupech na kole kol, jejich opravy i údržby jsou přibližně 
dvacetkrát nižší než u motorového vozidla. 
Provoz jízdního kola je v podstatě zadar-
mo, nespotřebovává žádné pohonné hmoty. 
Kola jsou kdykoliv k dispozici, jejich par-
kování je bez problémů. Cyklista má zpra-
vidla lepší náladu než motorista. Při po-
hybu na kole se vyplavuje endorfin, který 
způsobuje dobrou náladu. Motorista tuto 
výhodu nemá, v městském provozu zaží-
vá převážně stres. Další výhodou je zdra-
vý pohyb cyklisty. Při jízdě na kole, byť 
mezi auty nadýchá několikanásobně mé-
ně škodlivin než motorista zavřený v autě,  
a to dokonce i navzdory intenzivnějšímu dý-
chání v důsledku zvýšené fyzické námahy. 
Jízdní kolo poskytuje soukromí, nezávislost 
a svobodu.

Cyklistická doprava je bezhlučná, čistá, 
trvale udržitelná, nevyžaduje zásoby fosil-
ních paliv, neohrožuje přírodu a krajinu. 

Jana kRátká
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Turistické znám-
ky Města Kra-
lup nad Vltavou 
máte možnost 
zakoupit  za 
25 Kč v infor-
mačním cent-
ru MěÚ Kralupy 
nad Vltavou.  Tu-
ristické známky zís-
kávají čím dál více na oblibě. Prodávají 
se nejen na známých hradech, zám-
cích, ale také v poměrně „neznámých“ 
obcích a památkách. Jde o dřevěné 
kolečko, na kterém je vypálen sym-
bol určitého turistického cíle. Na kra-
lupské známce je motiv mostu TGM 
s kostelem v pozadí.  

Je zajímavé, že turistické známky 
vznikly původně u nás a z naší repub-
liky se již vydávání tohoto suvenýru 
rozšířilo i na Ukrajinu, Slovensko, Ně-
mecko, Rakousko, Polsko a Maďarsko.  
Jsou předmětem sbírek a dokonce  
i soutěže, kde za určitých podmínek 
(počet nashromážděných známek) ob-
drží sběratel prémiovou známku.

Pro zajímavost: známka č. 1 patří 
Pradědu, známka č. 1057 městu Kra-
lupy nad Vltavou

Více informací o turistických znám-
kách naleznete na:
www.turisticke-znamky.cz eBa

(Dokončení ze str. 1)
Podnikatel, který byl oprávněn provozovat 
před novelou jakoukoliv živnost volnou, je 
po novele oprávněn provozovat živnost vol-
nou v plném rozsahu všech oborů. Je však 
žádoucí, aby se v tomto případě dostavil na 
obecní živnostenský úřad a sdělil, ve kterých 
oborech bude chtít podnikat. Toto doplnění 
je zdarma.

Platí stále příslušnost živnostenských 
úřadů podle bydliště podnikatele?
Neplatí, podnikatel si může vybrat, který 
živnostenský úřad navštíví. Jeho podnět bu-
de zpracován na kterémkoliv živnostenském 
úřadě v České republice.

Má podnikatel možnost učinit podání i jinde 
než na živnostenském úřadě?
Podnikatel má možnost využít kontaktní mís-
to veřejné správy – CZECHPOINT, kde mu 
podání zprostředkují. Nemůže však očeká-
vat kvalifikované podrobné informace jako 
by tomu bylo na živnostenském úřadě. Pod-
nikatel rovněž může využít elektronického 

podání z vlastního počítače. Datum zahájení 
využívání elektronického podání jednotného 
registračního formuláře je 1. 10. 2008.

Jaké jsou změny v povinnostech  
podnikatelů?
Povinnosti podnikatelů zůstávají v podstatě 
stejné, musí se však připravit na zpřísnění 
správního trestání za porušení jednotlivých 
ustanovení zákona. To co se dříve mohlo ře-
šit domluvou, se nyní bude řešit peněžním 
postihem. Živnostenský úřad je nyní povi-
nen uložit při zjištění jakéhokoliv porušení 
zákona pokutu. Pokud např. podnikatel bu-
de mít špatně označenu provozovnu, bude 
mu uložena pokuta dle zákona až do výše 
100.000 Kč. 

Změn je mnohem více než zde uvedených, 
týkají se jak obecného znění zákona, tak  
i jednotlivých živností. Případné otázky  
a nejasnosti je možné zodpovědět na tele-
fonních číslech 315 739 908, 315 739 907 
nebo na e-mailové adrese: zdenka.bohmova@
mestokralupy.cz

 ZBr.

Živnostenský zákon a jeho změna
ROZHOVOR  s... vedoucí odboru obecního ŽÚ Zdeňkou Böhmovou, DiS.

Rada města na jednání dne 5. 8. 2008 
schválila usnesením č. 08/21/5/03 
v souladu se zákonem č. 107/2006 
Sb. a sdělením MMR č. 214/2008 Sb. 
jednostranné zvýšení nájemného  
v bytech v majetku města pro rok 2009. 
Zvýšené nájemné za užívání bytů bude 
účtováno od 1. 1. 2009.   

s výší měsíčního nájemného budou nájem-
níci městských bytů seznámeni dopisem 

Městského bytového podniku v průběhu 
měsíce září 2008.  U nově přidělovaných 
bytů, tj. od září 2008  bude měsíční nájem-
né stanoveno již v úrovni nájemného pro 
rok 2009.

V měsíci srpnu 2008 byla zahájena priva-

tizace bytového fondu. Z výběrového řízení 
vzešla firma Hana Bauerová, která provádí 
úřední odhady domů vybraných do prv-
ní etapy. Nejčastěji frekventovaná otázka 
budoucích vlastníků domů je pochopitel-
ně cena nemovitosti. V tuto chvíli nejsme 
schopni na ní odpovědět. Ceny domů z prv-
ní etapy budou známy dle harmonogramu 
provádění odhadů v první polovině měsíce 
září 2008. Po té, v souladu se Zásadami 
prodeje bytových domů, souvisejících po-
zemků a objektů v majetku města Kralupy 
nad Vltavou, budou nájemníci – budoucí 
vlastníci nemovitosti, seznámeni dopisem 
o podmínkách prodeje a výši ceny nabíze-
ného bytového domu včetně souvisejících 
pozemků a objektů.     l. BeRIt

Bytové záležitosti města

PeTANgue hŘIšTě
Dne 4. září ve 13 hodin bude slavnostně otevřeno hřiště  

na petanque v DPs. 

Šárka Drobná jménem města Kralupy nad Vltavou děkuje společnosti 
Středočeské vodárny, a.s. a především jejímu řediteli Ing. Bohdanu Sou-
kupovi za sponzorský dar, který rozšíří možnosti trávení volného času ne-

jen seniorů, ale celé kralupské veřejnosti.

veřejné zasedání zasTuPiTeLsTva

města se koná 10. září 2008 od 17 hodin 
v kd vltava, seifertovo náměstí.

eVRopSKÝ TÝDen  
MoBiliTy 2008
Obdobně jako v loňském roce, i letos se na-
še město zapojí do mezinárodního projektu 
„Evropský týden mobility.“ Jedná se o osvě-
tovou kampaň upozorňující na problémy se 
stále narůstající automobilovou dopravou,  
a zároveň nabízející možnosti a výhody udr-
žitelných druhů přepravy. Mnohá evropská 
města již pochopila, že prostor v ulicích patří 
nejen autům, ale také chodcům, cyklistům  
a veřejné dopravě. Ulice mohou být opět 
místem setkávání, místem pro život. A tomu 
má Evropský týden mobility pomoci.  
V letošním roce se kampaň zaměří na téma: 
„Čistý vzduch všem“, tedy na zlepšení kvali-
ty ovzduší v městském prostředí. Těšíme se 
na viděnou při doprovodných akcích – jak 
jinak, samozřejmě na ulici!
 Za ekOlOgICkOu kOMISI

JInDřICH HaVlík

Turistické známky  
našeho města
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PŘIPrAVuJeMe:
Město Kra-
lupy nad Vl-
tavou pořádá 
dne 18. října 
oslavu k výro-
čí 80ti let od 
otevření mostu T.G. Masaryka. 
(více informací v příštím čísle)

Můžete, prosím, struč-
ně představit Vaši spo-
lečnost?
Společnost MERO 
ČR, a.s. je jediným 
přepravcem rody do 
České republiky. Je 
majitelem dvou ropo-
vodů – české části ro-
povodu Družba a ce-
lého ropovodu IKL. 
Ropovodem Družba 
se přepravuje ropa 
z východní Evropy, 
nejčastěji ruská sir-
natá ropa pro zpra-
cování v rafinériích v Litvínově a v Pardu-
bicích. Ropovodem IKL se přepravuje ropa 
z Německa, kam proudí jiným ropovodem 
ropa z Kaspické oblasti, Blízkého východu  

Představujeme MERO ČR, a. s.
Společnost Mero ČR, a. s. je velmi důležitou a strategickou firmou v našem 
regionu. O působení firmy, jejích projektech a o nastavení spolupráce s městem 
Kralupy nad Vltavou jsme si povídali s mluvčí společnosti.

a severní Afriky. Je to ropa s vyšším obsa-
hem parafínu pro rafinérii v Kralupech.

Kromě toho je společnost MERO správ-
cem státních ropných rezerv a pro další 

POdZiMní PáteČní Žurnály lékařů
05.09 .................dr. homolová ...............trojanova ul.  .........................315 722 401
12.09. ................dr. Švejdová ...................kaučuk......................................315 718 007
19.09. ................dr. Čvančarová .............Felixova vila ...........................315 725 210
26.09. ................dr. hájková .....................veltrusy ....................................315 781 156 
03.10. ................dr. herber .......................nerudova 686 ......................315 721 771
10.10. ................dr. hettychová .............vrchlického ul.  .....................315 726 160
17.10. .................dr. homolová ...............trojanova ul.  .........................315 722 401
24.10. ................dr. horák .........................lobeček ...................................315 726 221   
31.10. .................dr. Mikušová..................kaučuk......................................315 718 016

zákazníky. Tyto zásoby jsou skladovány 
v obřích nádržích na Centrálním tankoviš-
ti v Nelahozevsi. 

Kolik nádrží v této chvíli společnost vlastní?
Společnost nedávno dobudovala 14. zásob-
ník a v této chvíli mají všechny zásobníky 
skladovací kapacitu 1,300.000 m3, což je 
státní rezerva asi na 95 dnů.

Nedávno společnost slavila důležitý mezník. 
O co se jednalo?
V červnu letošního roku jsme zaznamenali 
významnou událost: tou bylo přepravení již 
25 miliónů tun ropy ropovodem IKL. 

Kolik zaměstnanců pracuje pro Vaši společnost 
a podílí se na chodu tak významné firmy?
V současnosti  je to 111 osob.

spolupracuje Vaše firma také s městem Kra-
lupy nad Vltavou? 
Ano, v současné době je již domluvena dlou-
hodobá spolupráce s městem na vybraných 
projektech. O jaké konkrétní plány se jedná, 
zatím ale nechci uvádět, protože předání 
projektu občanům Kralup chystáme společ-
ně s představiteli města na adventní čas.

DěkuJI Za ROZHOVOR, ZBr.

ROZHOVOR  s... mluvčí společnosti MeRO ČR, a. s. Janou Šmejckou

✘ Chcete si najít stabilní zaměstnání?
✘ Jste osoba se zdravotním postižením nebo 
jiným znevýhodněním?
✘ Chcete pracovat mezi lidmi bez posti-
žení?
✘ Potřebujete při hledání vhodného pra-
covního místa a při jeho udržení pomoc? 
(Například pomoc s vytipováním vhodné-
ho pracovního místa, pomoc při jednání 
se zaměstnavateli, při uzavírání pracovní 
smlouvy, zapracování apod.) 
✘ Potřebujete získat nové dovednosti, které 

Podporované zaměstnávání na trhu práce
Vám budou při hledání práce a jejím udr-
žení užitečné? (například vybrat si vhodný 
inzerát, hledat práci prostřednictvím inter-
netu, sestavit životopis, absolvovat pohovor 
se zaměstnavatelem, hovořit o svém znevý-
hodnění, řešit konflikty na pracovišti, navá-
zat vztahy se spolupracovníky apod.)

V případě, že jste na předchozí otázky 
odpověděli kladně, pomoc můžete najít  
v občanském sdružení FORMIKA. Bliž-
ší informace najdete na www.formika.org 
nebo na telefonních číslech 271 910 016  
a 775 350 117. Písemně se můžete obrátit na 
formika@formika.org nebo na FORMIKA, 
o.s., Filipova 2013, 148 00 Praha 4.

FORMIka, občanské sdružení
Ilustrační foto
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Obec Zlosyň se skládá z jedné místní 
části.

Počet obyvatel: 403
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

6 km.
Dostupnost: Asi 1 km od obce probíhá 

dálnice D8 (E55). Na kraji obce je křižovatka 
silnice 101 směřující z  Vojkovic do Veltrus  
a silnice směřující ze Zlosyně do Úžic. Nej-
bližší železniční zastávkou je stanice Úžice 
(cca 2,5 km) na trati Kralupy n.Vlt. - Nerato-
vice. Autobusové spojení: Mělník – Kralupy 
nad Vlt., Praha-Kobylisy – Kralupy n. Vlt. 

Zajímavosti obce (příroda, historie,…): 
Nadmořská výška je 179 m.n.m. Obec leží 
při úpatí Dřínovského vrchu vysokého 241 
m.n.m. se Zlosyňským hájem na východě. 
Háj je uznanou bažantnicí. Porosty jsou smí-
šené, borové a bukové, na okrajích s akáty. 

Další části správního území obce jsou vět-
šinou intenzivně zemědělsky využívány, jed-
ná se o úrodné naplaveniny a štěrkopísky. 
Přímo v obci je návesní rybník, napájený 
podzemní vodou Dřínovského vrchu. Jižní 
část katastru obce spadá do povodí potoku 
Černávka, který ústí do Labe, a severní část 
do povodí Kozárovického potoka, který je 
přítokem Vltavy.

Obec se nachází ve starobylé sídelní oblas-
ti českého Polabí, která byla osídlována již 
od neolitu. První písemné záznamy o obci 
jsou z  r. 1316. Podle záznamu z roku 1654 
pravděpodobně vyplývá, že obec byla velmi 
poničena za třicetileté války. Po válce došlo 
k obnově obce, vznikl barokní velkostatek 
se špýcharem. Špýchar je nyní v soukro-
mém vlastnictví se záměrem na přeměnu 
v apartmány. Ve 20. stol. se začala rozvíjet 

výstavba mimo původní náves, především 
v jižní části obce. 

V obci nás určitě zaujme kaplička posta-
vená v roce 1942, která stojí na místě staré-
ho pomníku. Kapličku postavil s přáteli na 
počest narození svého syna Vratislava pan 
František Herout. Postavena je podle návrhu 
Ing. Jana Hrubého z Kralup nad Vlt. Plas-
tiku uvnitř kapličky zhotovil tehdejší učitel 
ve Zlosyni pan Josef Krejčík. Heroutovi se 
o kapličku starají dodnes, na její opravu při-
spěli sponzorským darem. Vladimír Herout 
(také syn Františka Herouta) je místním sta-
rostou. 

Občanská vybavenost, IS, podnikání: 
V obci najdeme 1 pohostinství. ZŠ byla 
zrušena, děti dojíždí autobusem do Veltrus. 

Budova bývalé školy 
slouží dnes jako úřa-
dovna OÚ, funguje 
zde také knihovna  
a tělocvična. Na škol-
ní zahradě je tenisové 
hřiště. Obci samozřej-
mě nechybí fotbalové 
hřiště. Inženýrské sí-
tě jsou vybudová-
ny všechny: elektri-
ka, plyn, kanalizace 
(ČOV) – dokončení 
v prosinci 2008, vo-
dovod. Po dokončení 
kanalizace se obec 
chce zaměřit na opra-
vu komunikací. 

Firmy v obci: Hotel Oáza – HAMET (lé-
čebna pro pacienty s Alzheimerovou choro-
bou), Družstvo cementářů, AGROFARM CZ, 
Elektro zabezpečovací systémy.

Společenský život a aktivity občanů: 
V obci funguje několik spolků: TJ Sokol, 
myslivecké sdružení Zlosyň-Úžice-Dřínov, 
sdružení rybářů. Sokolové pořádají pravidel-
ně ples a sportovní aktivity. Rybáři se starají 
o rybník a jeho okolí. Pořádají závody pro 
děti. Obec připravuje pro děti zábavné dny 
(dětský den, mikulášskou nadílku,…), pro do-
spělé taneční zábavy, dny piva, atd.

 l.p.

ZloSyŇ

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

Kaplička

Pohled na obec

Nová výstavba
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Inzerce

    pOřáDá ❍ pOřáDá ❍ pOřáDá ❍ pOřáDá
v centru kralup od října 2008 do června 2009
jazykové kurzy s plně kvalifikovanými českými i zahraničními lektory
a malými skupinkami  pro každý stupeň pokročilosti

✱ odpolední/večerní kurzy angličtiny – 1x týdně 120 minut (lze i 2x týdně)
 nově také nabízíme: 
 – angličtina pro školní děti od 8 let 
 – angličtina bez stresu (mimo učebnu – v čajovně, restauraci, v přírodě)

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

a dále můžete využít :

✱ internetový kurz angličtiny s individuálním tempem učení – vhodný  
     i jako doplněk jiného kurzu 

✱ pobytové kurzy v ČR pro dospělé i děti – v době letních a jarních 
     prázdnin (jarní prázdniny 2009 – angličtina a lyžování v Harrachově)

✱ kurzy v zahraničí (kdykoli a kdekoli)

Jazyková škola
EASY ENGLISH®

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

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

Kancelář: Lutovítova 810, 
Kralupy n. Vlt.

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

Logistická společnost Wincanton Česká republika, s.r.o., se sídlem 
U Dýhárny 1177, Kralupy nad Vltavou hledá novou (-ého) kolegyni 

(kolegu) na pozici: 

FInanČní ÚČetní
požadavky:   

✗ středoškolské vzdělání s maturitou, 
✗ znalost účetní a daňové legislativy,alespoň základní znalost 
angličtiny (obchodní fráze, psaní e-mailu),
✗ znalost MS Excel, znalost MultiCash a Helios výhodou, 
✗ jednoduché finanční analýzy v Excelu
✗ flexibilita, samostatnost

pracovní náplň
✗ účtování přijatých a vydaných faktur, vystavování faktur,
✗ účtování o investicích (pořízení, zařazení,odpisy,vyřazení),
vedení pokladny,
✗ účtování banky a zpracování platebního styku,
✗ účast při zpracovávání měsíční závěrky

nabízíme
✗ Možnost získání praxe v nadnárodní společnosti
✗ Kurzy anglického jazyka na pracovišti

V případě zájmu prosím kontaktujte pí.Michaelu lachmanovou , 
tel.: 315744494,

mobil: 775634863, životopisy posílejte  
na e-mail: michaela.lachmanova@wincanton.cz.

Rakouská společnost Salesianer Miettex ČR  spol. s r.o. 
zabývající se servisním pronájmem textilií, 

hledá pracovníka na celý pracovní úvazek 
na místo

řIDIČ/SklaDník 

požadujeme:
řidičský průkaz skupiny C. Dále pak spolehlivost, 
iniciativu, pečlivost a schopnost samostatně 
zpracovávat zadané úkoly.

nabízíme:
zaškolení, odpovídající platové ohodnocení, příspěvek 
na stravné, firemní pracovní oblečení, příspěvek na 
dětské rekreace a dětské tábory, věrnostní bonusy  
a další výhody.

Sídlo společnosti je v prostorách průmyslové prádelny 
NES s.r.o. (Lobeček 1161, Kralupy nad Vltavou).

InFORMaCe: 315 724 221
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trOJanOva ulice, kdysi důležité místo
Většina kralupáků zná názvy hlavních kralupských ulic v centru města jako je 
ulice, Husova, Jungmannova, Žižkova, ale jen trochu vzdálenější ulice od středu 
města již zná málokdo. Mezi takové ulice patří i ulice Trojanova.

t rojanovu ulici najdeme v blízkosti 
kralupského nádraží. Je to spojovací 

ulice mezi ulicí Nádražní a Libušiny. 
Bývala to kdysi důležité místo s řadou 
továren. Na jednom konci ulice byl„ Prv-
ní spolkový cukrovar v Kralupech“ zalo-
žený v roce 1869, který byl v roce 1923 
přeměněn na závod Maggi. Na druhém 
konci ulice stál od roku 1911 velký zá-
vod Arnošta Ehrmanna, kde se vyrá-
běly součástky  pro zemědělské stroje. 
Naproti byl závod elektrikáře Rudolfa 
Trikala, který byl na začátku dvacátých 
let minulého století pověřen elektrifikací 
města Kralup.

Tolik k místopisu a historii této zapad-
lé kralupské ulice. Ale bez zajímavosti 
není ani název ulice. Po kom vlastně 
bylo toto místo pojmenováno. Když by-
la ke konci 19. století nebo na začátku  
20. století dostavěna některá z kralup-
ských ulic, označil ji obecní úřad jmé-
nem některé význačné historické, kul-
turní nebo politické osobnosti. Trojan 
patřil do skupiny poslední.

petice císaři a jako  hlavní řečník byl ur-
čen poslanec F.A. Brauner z Roztok otec 
malířky Zdeňky Braunerové. Ten však 
odmítl a do deputace k císaři byl mís-
to něj zvolen Trojan. Až do rozpuštění 
říšského sněmu patřil Trojan mezi členy 
svatováclavského výboru a aktivní členy  
delegací. To se mu ale po potlačení revo-
luce nevyplatilo a musel se skrývat před 
zatčením. Uchýlil se proto do Kralup na 
statek Jodlů. S profesorem Janem Jodlem 
se dobře znal.

Trojan se později stal notářem v Rakov-
níku a v letech 1867 až 1870 vzal do své 
rodiny dceru Karla Havlíčka Borovského. 
„Dcera národa“, jak byla Zdeňka Havlíčko-
vá nazývaná se však vlastenecky smýšle-
jícímu Trojanovi a vlastně celému národu 
příliš neodvděčila. Vzala si rakouského 
důstojníka poručíka Kvido Bataglia. Ale 
to již jsme se dostali od Trojanovy ulice  
a Dr. Trojana do jiných oblastí naší minu-
losti. Ing. JOSeF Stupka

Pohled od nádraží

Zajímavosti

nová kniha o kraLuPech

Pražské nakladatelství Paseka vy-
dalo další knihu v edici Zmizelé Če-
chy – tentokrát o Kralupech nad Vlta-
vou. Edice chce upozornit na minulou 
tvář českých měst v proměně času, 
na které se podíleli naši předkové.

Nová kniha „Zmizelé Čechy“ – Kra-
lupy nad Vltavou“ z pera Ing. Josefa 
Stupky, má 58 stran a 144 zajímavých 
a v mnoha případech ještě nepublikova-
ných fotografií. Představuje další přínos 
pro regionální literaturu našeho kraje.

Dr. Alois Pravoslav Trojan (✱1815 – V1893), 
byl význačnou osobností v politickém ži-
votě 19. století. Byl tím, koho označujeme 
jako vlastence.  Narodil se v blízké Knovízi 
u Slaného a a znal se dobře s Karlem Hyn-
kem Máchou z právnické fakulty, kde oba 
studovali. Když v roce 1836 Mácha studia 
práv dokončil, Trojan mu opatřil  místo tzv. 
amanuensise (nižšího soudního úředníka) 
u bratra své matky justiciára Durase v Li-
toměřicích. Jak známo, Litoměřice se staly 
Máchovi osudnými.

Trojan pocházel ze starého mlynářského 
rodu usídleného na knovízském mlýně od 
roku 1778. Trojanovi byli patrně příbuz-
ní s Trojany na mlýně na Okoři. Franti-
šek Trojan, syn okořského mlynáře, koupil 
v roce 1774 mlýn v Mikovicích.  V roce 
1784 umístil na štítovou stěnu půdy kar-
tuš s letopočtem a svými iniciálami. Mlýn 
stojí dodnes a je od roku 1921 v majetku 
mlynářů Varhaníků.

Trojan byl neohrožený politik hájící čes-
ké zájmy na zemském a říšském sněmu. 
V revolučním roce 1848 byla vypracována 
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Ze dvaceti měřených lokalit byla mimo 
jiné jmenována také blízká obec Dolany, 

kde byly naměřeny jejich zvýšené koncen-
trace. Reportáž končí závěrem, že bezpro-
střední nebezpečí nehrozí a že stav ovzdu-
ší v Dolanech bude za finanční pomoci 
Středočeského kraje dále sledován. Pokusili 
jsme se zjistit více.

Perzistentní organické látky (používá se 
pro ně zkratka POP - v angličtině Persistent 
Organic Pollutants) jsou toxické látky, které 
jsou  lidem a ostatním živočichům nebez-
pečné již ve velmi malém množství. V jejich 
seznamu najdeme mnohé nechvalně zná-
mé názvy chemikálií, jako např. chlorova-
né pesticidy (DDT), dioxiny, furany a poly-
chlorované bifenyly (PCB). Jejich hlavním 
charakteristickým rysem, po kterém ostatně 
nesou i jméno, je perzistence, což znamená, 
že dlouhodobě setrvávají v prostředí, jejich 
poločas rozpadu je několik měsíců až  řada 
let. Další vlastností je schopnost akumula-
ce v biologických systémech (v živočišných 
tucích) a schopnost přenosu v atmosféře na 
velmi dlouhé vzdálenosti. Mezi jejich nejvý-

znamnější nežádoucí zdravotní účinky patří 
poruchy reprodukce, ovlivnění hormonál-
ních a imunitních funkcí a zvýšené riziko 
nádorových onemocnění. Většinou vznikají 
činností člověka, při spalovacích procesech 
nebo výrobě různých pesticidů, ale kupo-
divu mohou někdy vznikat i samovolně  
v přírodě např. při sopečné činnosti. 

A jak je to s výsledky měření v Dola-
nech? Požádali jsme o vyjádření Prof. RNDr. 
Ivana Holoubka, CSc. z Centra RECETOX 
Masarykovy univerzity v Brně, který nám 
sdělil: 

V rámci tzv. Stockholmské úmluvy je pro-
váděno dlouhodobé sledování koncentrací 
persistentních organických polutantů ve 
volném ovzduší. V obci Dolany byly na-
měřeny vyšší hladiny polycyklických aro-
matických uhlovodíků, než jinde ve Stře-
dočeském kraji nebo v ČR. Ty vznikají při 
spalování jakékoliv organické hmoty ( ať už 
se jedná o odpad, uhlí nebo propagovanou 
biomasu). Tento příklad ukazuje, že největší 
problém představují malá sídla, která nejsou 
plynofikovaná, což je problém související 

Perzistentní látky v ovzduší na Kralupsku
Současná doba obohatila náš jazyk o mnohé nové výrazy. Možná jste sledovali  
13. 8. v pořadu Události v regionech reportáž o měření perzistentních 
organických látek v ovzduší ve Středočeském kraji. 

především s cenou uhlí a plynu, a který 
má i sociální aspekt.

Naměřené koncentrace nepředstavují 
akutní ohrožení zdraví obyvatel obce, ale 
ukazují, že by v obci tento problém měl 
být z dlouhodobého hlediska řešen. Vyš-
ší hladiny těchto látek totiž trvale měříme 
vždy v zimním období v souvislosti s inten-
zivním topením v nejrůznějších tepelných 
zařízeních. A vzhledem k provozním pod-
mínkám jsou malá domácí topeniště právě 
hlavním zdrojem emisí těchto látek. Dalším 
zdrojem může být například volné spalová-
ní odpadu na veřejném prostranství. Díky 
podpoře Krajského úřadu Středočeského 
kraje bude měření na vybraných lokalitách 
v kraji pokračovat. 

A závěr? I když naměřené koncentrace 
nepředstavují ohrožení zdraví obyvatel Stře-
dočeského kraje z dlouhodobého hlediska, 
měl by se každý snažit přispět k tomu, aby 
škodlivin, vypouštěných do ovzduší, bylo 
co nejméně. To především znamená nespa-
lovat odpad, ať už domovní nebo ze zahrá-
dek, v kamnech nebo otevřených ohništích  
a podle možností se snažit přejít na některý 
ze způsobů ekologického vytápění. 

Ing. FRantIŠek BaRtOŠ

DISpeČeR ekOlOgICkéHO CentRa

 5. ročník výstavy pro všechny milovníky krásných knih a literatury

Polabský knižní veletrh 2008
Kde: Výstaviště Lysá nad Labem
Kdy: 4. – 7. září 2008 od 9 – 17 hodin

v edle produkce českých nakladatelů 
(např. Computer Press, Portál, Blug, Jo-

ta, Olympia, Mladá fronta…), přivezou širo-
kou nabídku titulů knihkupci (Kanzelsber-
ger…) a antikváři (Jihočeské antikvariáty…) 
a rovněž některé instituce zabývající se 
knižní kulturou (Spolek českých bibliofilů, 
Středočeská vědecká knihovna, Národní 
knihovna…). Spektrum nabídky bude obo-
haceno rovněž o didaktické hračky, podpo-
rující logické myšlení a dětské čtenářství 
(Estelar…). 

Dále se budou konat křty knižních novi-
nek, besedy s autory, autorská čtení. Před-
staví se rovněž ilustrátoři. Pozitivní noviny 
připravily literární pořad se svými autory, 
např. Jarmilou Moosovou, Stanislavem Oli-
vou, Janem Krůtou či Stanislavem Rudol-
fem.

Cena veletrhu za mimořádný přínos pro 
českou literaturu bude letos udělena spiso-

vatelce – pohádkářce Marii Kubátové (v mi-
nulém roce ji získal básník Jiří Žáček) – po 
předání ceny bude následovat křest její nové 
knihy pro celou rodinu Tři šupiny vánoční-
ho kapra, beseda a autogramiáda.

Zajímavostí pro návštěvníky určitě bu-
de model nové, v poslední době v médiích  
a mezi politiky tolik diskutované budo-
vy Národní knihovny – zlaté chobotnič-
ky, včetně doplňujících informací. Model 
je vystavený se souhlasem architekta Jana 
Kaplického. Více informací na www.vll.cz

MěsTsKá KNIhOVNA  
Kralupy nad Vltavou

Připomínáme, že v rámci cyklu 
“Zábavný rok s knihovnou”
pokračujeme 2. kolem. 

Téma na září: naše hrady a zámky.

Podrobné informace najdete v Měst-
ské knihovně i na našich stránkách
www.knihovnakralupy.cz 

Upozorňujeme na rozšíření provozní 
doby od 1. září 2008:
oddělení pro děti:
Pátek   12.30 – 17.00
oddělení pro dospělé:
Sobota  8.00 – 11.00
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na místo se dosta-
neme bez nesnází 

autem (kolem 45 km), 
kdo jste zdatní cyklis-
té na kole (větší část 
cesty je možno absol-
vovat po značených 
cyklotrasách), nebo 
vlakem (přes Kladno 
do stanice Stochov). 
Přijedete-li vlakem, tak 
sejdete od nádraží do-
lů z kopce k motores-
tu Slovanka a na ne-
daleké křižovatce se dáte vpravo 
podle směrovek do Lán, které 
již vidíte v dálce před sebou. 
Asi po půlhodině se dostane-
me na okraj obce, kde můžeme 
(na kruhové křižovatce) odbočit 
vpravo k nedalekému místnímu 
hřbitovu, na kterém je hrob prv-
ního čs. prezidenta T. G. Masa-
ryka a členů jeho rodiny. Pak 

1. Dožínky – slavily se ve všech zeměděl-
ských krajích, kde se pěstovalo obilí. Vět-
šinou se z pole na ozdobeném voze vezl 
poslední snop (svazek obilí), kterému se 
také říkalo baba, děd, nevěsta, konopička, 
barbora nebo žebrák. Býval ozdobený kvě-
tinami a pentlemi. Lidé se vezli na voze, 
část šla vedle vozu a zpívalo se. Věnec uvitý 
z různých druhů obilí se pak předal hospo-
dáři s přáním štěstí, zdraví a dobré úrody 
v příštím roce. Následovalo pohoštění a tan-
covačka. V některých krajích nechávaly po-
slední klasy na poli neposečené, kterým se 
říkalo stodola, panenka nebo dědova brada. 
Věnec z obilí si hospodář většinou ponechal 
do příštího roku, měl prý kouzelné účinky. 
Obilí připravené na jarní setbu se míchalo 
s několika zrnky z věnce, a navíc ještě z po-
sledního snopu předchozí úrody.

2. Dočesná – Slavnost podobná dožínkám 
ovšem s jinou plodinou, s chmelem. Chme-
lové věnce se také schovávaly, většinou za-
věšené na vysoké tyči na dvoře statku, jindy 

Zářijové svátky a obyčeje
Stejně jako k srpnu i k podzimu patří sklizeň. A se sklizní bývají spojené výrazy, 
které mnoho z nás již někdy slyšelo, ale patrně nezná jejich pravý výraz.

v budově statku. Česáčům byla vyplácena 
vydělaná mzda, bývali to většinou sezónní 
zaměstnanci. 

Kdysi se vařívalo v Čechách jiné pivo, 
bylo hustší, proces kvašení byl odlišný od 
dnešního. Pivo se mohlo jíst lžící z misek, 
říkalo se, že se pivo „žere“, tudíž odtud je 
náš „ožrala“.

3. Vinobraní – Ještě na počátku středo-
věku v Čechách nebylo víno častým ná-
pojem, pila se tu spíše medovina. Až díky 
kněžím, kteří potřebovali mešní víno v kos-
tele, se víno prosadilo i nás. Po sesbírá-
ní posledních hroznů se všichni, kteří na 
vinici pracovali, ozdobili révou a vydali 
se do kvasírny. V čele průvodu šel vinař 
s posledním trakařem plným hroznů. Ná-
sledovalo pohoštění a zábava. Ve Znojmě 
jsou oslavy doprovázeny alegorickým prů-
vodem krále Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny.

Svatý Václav (28. září) – Je patronem 
českého státu již od 11. století. Byla mu 

zasvěcena koruna českých králů a s jeho 
jménem chodili čeští vojáci do bitev. Po-
hledy na jeho osobu se často rozcházejí, 
někdo ho považuje za zachránce Čechů, 
rytíře, který čeká v hoře Blaník, aby za-
chránil náš národ. Byl křesťanem, proto 
se mohl stát mučedníkem a světcem, po 
vraždě pravděpodobně zinscenované jeho 
vlastním bratrem. Jiný pohled ho může 
představit ale jako osobu, která ustoupila 
bez boje německé říši a platila nemalý po-
platek za mír Tribut pacis. Ihned po jeho 
smrti ve Staré Boleslavi patrně v roce 935 
nebo 936 začali kněží podporovat jeho kult. 
Byl pohřben v rotundě sv. Víta na Praž-
ském hradě, z ní pak vznikla pozdější ba-
zilika a za Karla IV. dnešní katedrála. Už  
v 10. století ho považovali lidé za svatého. 
Byly napsány legendy o jeho životě a smrti. 
Jeden ze tří zvonů v kostele v Kralupech 
nad Vltavou nese také jeho jméno, druhý se 
jmenuje po jeho babičce Ludmile a třetí má 
jméno sv. Vojtěcha. V mnoha městech se 
konají ještě v dnešní době svatováclavské 
slavnosti s alegorickými průvody, šermíř-
skými souboji, hudbou, tancem atd. Kdysi 
se konaly slavnostní mše, lidové veselice, 
poutě a posvícení. Sv. Václav byl pokládán 
také za patrona vinařů a sládků.

l.p.

lány, oblíbené místo T. G. Masaryka
Výlet na září nás zavede do nepříliš vzdáleného areálu 
lánského zámku s parkem. Ten, jak známo slouží pro 
reprezentační účely a jako letní sídlo prezidentů republiky.

se vrátíme zpět a pokračujeme 
původním směrem, podél budov 
školního statku ČZU k zámku. 
Cestou míjíme v bývalém špý-
charu Muzeum T. G. Masaryka 
(otevřeno denně kromě pondělí). 
A již jsme u zámeckého areálu, 
před kterým je parkoviště. 

Předchůdcem zdejšího zám-
ku byla středověká tvrz, kterou 

koupil císař Rudolf II. a nechal 
přestavět na lovecký zámeček. 
Dalšími majiteli byly šlechtic-
ké rody Valdštejnů a Fürsten-

berků. Za nich získal 
zámek zhruba dnešní 
podobu. V r. 1921 zá-
mek koupil stát pro 
reprezentační účely 
hlavy státu. A poté ve  
20. letech minulého 
století proběhla posled-
ní přestavba zámku  
a nejbližšího okolí. 

Zámecký park má 
rozlohu přes 100 hek-
tarů. Je přístupný 
v období zhruba od 

dubna do konce října vždy od 
středy od neděle. Hned za vstu-
pem do parku si můžeme pro-
hlédnout zajímavé skleníky se 
subtropickými rostlinami, fontá-
nou a množstvím květin. V par-
ku je mnoho příjemných zákoutí 
a laviček, kde je možno v klidu 
posedět, odpočívat a obdivovat 
zámek, který tvoří dominan-

tu celého areálu. Na východní 
straně park ohraničuje zajímavá 
ohradní zeď s okrasnými prvky. 
Poblíž, skryto mezi stromy, je 
také jezírko s ostrůvkem a dře-
věnou lávkou. Hned vedle zám-
ku stojí zámecký kostel Jména 
Ježíš. Ten je veřejnosti přístup-
ný (v době naší návštěvy byl 
vchod do kostela samostatným 
vstupem z přilehlé komunikace, 
nikoliv přímo z parku). Zámek 
sám přístupný není. 

Na park navazuje lánská obo-
ra (oplocená, není přístupná ve-
řejnosti) a začínají zde rozsáhlé 
křivoklátské lesy. V Lánech mů-
žeme navštívit dále i Muzeum 
sportovních a historických vozů 
(otevřeno od dubna do září den-
ně, v ostatní době jen vybrané 
dny v týdnu), které se nachází 
v bývalém nákupním středisku 
přímo v obci.

Příjemnou procházku v par-
ku můžete spojit s houbařením 
v nedalekých křivoklátských le-
sích. Plné košíky přeje Eba.

Zajímavosti

Lány
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Pozvánky a zajímavosti

�2. sezóna Kruhu přátel prahy – rok 2008

Královskou oboru, zvanou též Stromovka, založil v roce 1268 král Přemysl 
Otakar II. pro chov jelenů a jiné zvěře. Nechal v ní postavit lovčí hrádek, ko-
naly se zde též rytířské turnaje. Při válečných konfliktech byla obora několi-
krát zpustošena, ale potom vždy obnovena. Největší období rozkvětu nastalo za 
panování císaře Rudolfa II. Obora se rozrostla až k Císařskému mlýnu, došlo 
k renesanční přestavbě letohrádku. Pro chov vodního ptactva a ryb vybudoval 
Rudolf II. nové rybníky a k zásobování rybníků vodou z Vltavy nechal proko-
pat pod Letenskou plání 1100 m dlouhý tunel, tzv. Rudolfovu štolu. Je to jedna 
z nejvýznamnějších technických památek Prahy. Největší škody utrpěla obora 
ve čtyřicátých letech 18. století ve válce o dědictví rakouské, kdy se změnila ve 
vojenské ležení nepřátelských armád. Zvěř byla vybita, stromy vykáceny, obora 
měla být zrušena. Českým stavům se podařilo prosadit její obnovu, tentokrát 
jako přírodní park Stromovka. V roce 1804 byla zpřístupněna veřejnosti. Část 
Stromovky byla v roce 1891 přeměněna na výstavní plochu pro Zemskou jubi-
lejní výstavu, dnešní Výstaviště. Povodeň v roce 2002 způsobila ve Stromovce 
značné škody. Její stopy jsou už téměř zahlazeny. Panorama bitvy u Lipan vy-
tvořil malíř Luděk Marold se svými spolupracovníky v roce 1898. Výška obrazu 
je 11 metrů a délka činí 95 metrů.

Výbor kruhu přátel Prahy Vás zve na vycházku   
Z Chodova do KunratiC Za váClavem iv. 

 Kdy? V sobotu 1�. září 2008
odjezd z kralupského nádraží v 8.�� hodin do stanice praha – Masarykovo 

nádraží. Dále metrem ze stanice Hlavní nádraží do stanice chodov. Sraz 
všech je v 10 hodin u východu z metra chodov směr Kunratický les. Budete 

potřebovat 2 jízdenky na městskou dopravu. navštívíme nový hrad u 
Kunratic, který je zříceninou královského gotického hradu.  

Akci připravila: Milena Vovsová

Dále Vás Výbor Kruhu přátel Prahy zve na vycházku do
  KrálovsKé obory

 Kdy? V sobotu �. října 2008
odjezd z kralupského nádraží v 8.�� hodin do stanice praha – Bubeneč. 
Můžete se připojit též v 9.20 hodin na Krupkově náměstí. Dostanete se 

tam metrem A do stanice Hradčanská, pak autobusem č. 1�1 s výstupem 
na Sibiřském náměstí. po zhlédnutí nejzajímavějších patií Královské obory 

navštívíme na Výstavišti pavilón panorama bitvy u lipan.  
Akci připravila a nashledanou se těší Ing. Věra Závodská

pRAnoSTiKA NA ZÁŘÍ
V pranostikách často nacházíme čísla 7, 40, 100. Je mnoho teorií, jak se tato čísla do pranostik 

dostala. Je však jasné, že znamenají zintenzivnění děje a také jeho delší trvání.
Některé výroky nemůžeme vztahovat jen k jednomu dni př. Medardova kápě – 40 dní kape. 

Může totiž začít pršet i několik dnů před, nebo po jeho svátku. 
Čísla ovšem mohou mít i magický význam jako v pohádkách nebo v legendách (př. 3 dcery, 

mudrci atd., 7 havranů, 9 hor, 40 loupežníků).

co nÁM ŘÍKAjÍ pRAnoS-
TiKy nA MěSÍc ZÁŘÍ?
1. září – Svatý Jiljí jasný – podzim krásný.
8. září – Jaké počasí o Panny Ma-
rie Narození, takové bude 8 neděl.
16. září – Svatá Ludmila deštěm obmyla.
21. září – Je-li na Matouše pěkný den, 
mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
28. září – Svatý Václav v slun-
ci září, sklizeň řepy se podaří. 
Svatý Václav víno chrání, po něm bu-
de vinobraní. Sv. Václav zavírá zem.

29. září – Má-li Michal mnoho žaludů, 
přijde brzy zima a bude mnoho sněhu.
30. září – Na sv. Jeronýma stě-
huje se k nám už zima.

co nÁM RADÍ pŘÍRoDA?
✱ Pěkné růže v zahradách věš-
tí pěkný podzim a pozdní zimu.
✱ Divoké husy na odle-
tu – konec babímu létu.
✱  V jakém počasí jde jelen k říji, v ta-
kovém se o Michalu vrací (29.9.).

Třeba se divokým husám ještě nebude chtít opouštět naše hranice, a my si ozdobíme 
pokoj vázou plnou růží, a užijeme si tak krásný a slunečný podzim.

Jelen si snad k milostným hrám vybere jasnou oblohu a teplo. A ti, kteří věří  
pranostikám si tak budou moci vzít dovolenou od 29. 9. alespoň na týden. Přeji  
nám všem spoustu sluníčka. l.p.
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Městské muzeum

11.9. čtvrtek, 17.00

vernisáž výstavy „Martin Patřičný – Dřevo“, 
výstava trvá do 26.10.

14.9. neděle, 10.00 – 16.00 

Experimentální pravěké letní dílny pro veřejnost

16.9. úterý a středa 17.9.; 9.00 – 12.00, 
13.00 – 16.00

Experimentální pravěké letní dílny pro školy

Městské muzeum – program na Září 2008
kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

23.9. úterý, 24.9. středa a čtvrtek 25.9.; 
9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

Experimentální pravěké letní dílny pro školy

- 20.9., sobota, od 16.00

XIII. ročník Festivalu poezie a přednesu Sei-
fertovy Kralupy: vernisáž obnovené Pamětní 
síně Jaroslava Seiferta
- křest knihy „Kralupy pro Jaroslava Seiferta“
- vyhlášení výsledků autorské literární soutěže

Krásné dřevo Martina Patřičného

Jan Racek
Po čtyřleté přestávce se výstavní sál muzea 
zaplní dřevěnými objekty tohoto známého 
umělce. Martin Patřičný představí svoji no-
vou tvorbu z posledního období, která znalce 
jeho díla opět překvapí některými novými po-
stupy a technikami. Období hledání a nachá-
zení cest již patří do minulosti. Dnes Patřičný 
tvoří dřevěné obrazy formou intarzie nebo 
skládání jednotlivých segmentů z různých 
druhů dřev, odlišných svou barvou a textu-
rou. Své objekty případně doplňuje určitými 
reálnými předměty nebo kolážemi. V podání 
Martina Patřičného se dřevo stává krásným 
dřevem. Vernisáž výstavy v městském muzeu 
bude ve čtvrtek 11. září v 17 hodin, výstava 
trvá do 26. října.
Tři akce k poctě Jaroslava Seiferta

Jan Racek
V rámci již XIII. ročníku festivalu poezie  
a přednesu Seifertovy Kralupy 2008 se 

v prostorách městského muzea odehrají hned 
tři kulturní události. 
   Především bude otevřena obnovená pa-
mětní síň jaroslava seiferta, která moder-
ně a v nových souvislostech představí život a 
dílo tohoto velkého českého básníka. Kromě 
tradičních panelů a vitrín zde na návštěvníka 
bude čekat i soudobá technika, zprostředkující 
kromě obrazových a textových materiálů i mlu-
vené slovo, a to nejen Seifertovy básně v před-
nesu našich předních recitátorů, ale i zcela 
unikátní záznam jeho hlasu. Poděkování za fi-
nanční podporu obnovy expozice patří Minister-
stvu kultury ČR, poslanci Parlamentu ČR Janu 
Moravovi, Fondu kultury Středočeského kraje, 
Městu Kralupy nad Vltavou a především dce-
ři básníka paní Janě Seifertové-Plichtové a její 
rodině za všestrannou spolupráci a podporu.

V souvislosti s tím bude prezentována a po-
křtěna kniha „kralupy pro jaroslava sei-
ferta“, která v doplněném výběru shromažďuje 
jeho básnické a prozaické dílo ve vztahu k na-
šemu městu a širšímu regionu. Výbor je ilustro-
ván historickými nebo soudobými fotografiemi 
míst vzpomínek a inspirací. Nechybí ani stručné 
pojednání o minulosti města a soudobých akti-
vitách především ve vztahu k památce Jarosla-
va Seiferta. Kmotry knihy budou starosta města 
Petr Holeček, dcera básníka Jana Seifertová 
– Plichtová a textař Michal Horáček. 
   V rámci podvečera rovněž dojde k vyhlá-
šení výsledků autorské literární soutěže, 
vyhlášené při letošním ročníku festivalu. Ukáz-
ky z oceněných prací a Seifertova díla přečte 
herec Jiří Klem. Klavírní recitál bude patřit na-
šemu přednímu interpretovi Borisi Krajnému.
   Všechny uvedené akce se v sále muzea 
odehrají v sobotu 20. září od 16 hodin.

těŠíMe Se na VaŠI náVŠtěVu

O co se vlastně jedná? Připravili jsme pro Vás ex-
periment navazující na úspěšný projekt: „Pojďte 
s námi do pravěku“ určený hlavně žákům základ-
ních i středních škol.

Že se Vás to netýká, že je to určeno pouze pro 
školáky a studenty? Ano, ale tentokrát nejen pro 
ně. Jak to celé vlastně vzniklo? Náš školský sys-
tém je založen na biflování spousty dat, z nichž 
valnou část během let zapomeneme. Stejné je to 
i s učením o pravěku naší země.

Žáci se učí  názvy jednotlivých  etap pravěku, 
jména  archeologických  kultur. Občas zajdou do 
muzea nebo na nějakou  výstavu.V dalším školním 
roce většinu z toho kvanta informací žáčci zapo-
menou. Jak to však udělat, aby si děti z  návštěvy 
muzea  odnesly co nejvíce? Tento problém trápil  
i pracovníky Městského muzea  v Kralupech.

Škola hrou, to přeci říkal již učitel národů Jan 
Amos  Komenský. A tak se objevil nápad zřídit 

v muzeu pro děti  něco jako „kus pravěku doo-
pravdy“. A první projekt „Pojďte s námi do pra-
věku“ byl na světě. Ve sklepě postupně vznikla  
„napodobenina“ pravěku. Tam si mohli žáci vy-
zkoušet  primitivní  tkalcovský stav, zařízení na 
vrtání  otvoru do kamenné sekerky,  rozdrtit obilí 
na mouku, utkat proužek látky a další pradávné 
rukodělné práce.

Takový způsob výuky dějepisu měl mezi dětmi 
velký úspěch. Začaly se hlásit  školní třídy  a to 
nejen z Kralup a nejbližšího okolí, ale i z Mělní-
ka, Beřkovic, Velvar a Kladna. Všichni odcházeli 
spokojeni, obohaceni o nové poznatky, ale hlavně 
si vyzkoušeli vlastní dovednosti.

Pro velký zájem ze stran pedagogů  i školní 
mládeže, se pracovníci  muzea rozhodli, úspěšný 
program rozšířit. Navázali spolupráci s oddílem 
„MAMUTI“ z Prahy, který se zabývá experimen-
tální archeologií již řadu let. Chtějí společně na-

bídnout dětem, ale nejen  jim, něco nového. Tak 
vznikl tento šesti denní projekt, který bude otevřen 
v září tohoto roku.

Neděle 14. září 2008 od 10.00-16,00  bude 
patřit široké veřejnosti. Každý návštěvník  si bude 
moci vyzkoušet, pod odborným vedením muzejní-
ků a  členů oddílu MAMUTI,  činnosti typické pro 
život v pravěku. Jedná se o různé  výroby, které 
zatím neměly možnost vyzkoušet děti ani dospělí 
(např. výrobu keramiky, textilu, zbraní, šperků, 
přípravu potravy a další zajímavá překvapení).    

Přijďte se svými dětmi zkusit  své dovednosti, 
nebo se jen podívat, jak šikovní byli naši předko-
vé a co všechno museli zvládat, aby mohli přežít 
– a to bez našich nepostradatelných moderních 
vymožeností... 

Na Vaši návštěvu v „LETNÍCH PRAVĚKÝCH 
DÍLNÁCH“ se těší kralupští muzejníci.
 VáClaV FenCl

eXPeriMenTáLní PravĚké LeTní díLny
NEO

BVYKLÁ
 

POZV
ÁNKA většinou vás, milí čtenáři, na těchto stránkách zveme na vernisáže nových výstav v našem muzeu. 

dnes však učiníme výjimku. Pozveme vás na:
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kino VLtAVA kralupy – ČeRVeneC - SRpen 2008

náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 kralupy nad Vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2008: Máj, projekt 100, tobruk, Seznamte se s Davem, Rudý baron, aerofilm uvádí..., Mumie: 
Hrobka Dračího císaře, Zohan: krycí jméno kadeřník, Hellboy 2: Zlatá armáda, nestyda, Wall-I, Zapomenutý ostrov, Rolling Stones

Vysvětlivky:
15 .............mládeži do 15 let nepřístupno
12 .............mládeži do 12 let nepřístupno

T ............... české titulky
D ...............dabing
ŠÚP .......... širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

 kurz negaTivního MyšLení

1. po 20.00
Kursten a tenke negativt, Nor., 79 min., 12, T, 70,-Kč

Přijďte se podívat, jak se bojuje proti nevítané invazi 
pozitivní energie pomocí alkoholu, marihuany  
a brutální upřímnosti! Český lev za nejlepší zahra-
niční film pro rok 2007.

 kuLičky

2. – 4. út-čt 20.00
ČR, 75 min., 80,-Kč

Povídkový film o tom, jak ženy manipulují s muži.  
O drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schop-
nosti se obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve služ-
bách, o tom jak využít empatie...

 akTa – X: chci uvĚřiT

5. - 7. pá-so 20.00  
The X-Files: I want to believe, USA, 105 min., ŠÚP, 
12, T, 80,- Kč

Druhý celovečerní film podle jednoho z nejoblíbeněj-
ších seriálů vysílá populární agenty Muldera a Scul-
lyovou za další paranormální záhadou.

 neuvĚřiTeLný hulk

8. – 10. po-st 20.00
The Incredible Hulk, USA, 112 min., ŠÚP, 12, T, 
80,- Kč 

Když se naštve, nebudete ho mít rádi. V občanském 
životě je Bruce Banner sympatický vědec s křehkou 
duší, ve stavu zuřivosti šílené monstrum, které bez-
myšlenkovitě ničí vše kolem sebe. Komiksový svět 
ho zná pod přezdívkou Hulk.

 obrazy sTarého svĚTa

11. čt 20.00
Projekt 100, Československo, 73 min., 60,- Kč

Nevšední dokument citlivě a s pochopením kreslí 
podoby starých vesničanů, žijících zdánlivě na okraji 
společnosti, v podmínkách hraničících s bídou, ale 
ve vlastním svébytném světě.

 WaLL-i 

11. – 14. čt-ne  17.30
Wall-E, USA, 103 min., ŠÚP, D, 80,- Kč

Na pusté Zemi, kde už nežijí lidé a ani nic jiného, 
jako zázrakem přežil jeden uklízecí robot, plnící jed-
noduché poslání: lisovat odpadky. A tu se zjeví ona, 
EVA - průzkumná sonda, do které se zamiluje a pro-
žije s ní vesmírnou love story. 
Animovaný hit letošního léta.

 MuMie: hrob dračího císaře

12. - 17. pá-st 20.00
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, USA, 
111 min., ŠÚP, D, 90,- Kč  

Zapomeňte na olympijskou Čínu. V této filmové Číně 
s právě probudilo zlo a má podobu vzkříšené mumie 
prvního čínského císaře a dobrodruh Rick O’Con-
nel má obě mačety/pistole/automatické pušky plné 
práce.

 uMĚní PLakaT

18. čt 20.00
Kunsten at græde i kor, Dánsko, 106 min., 12, T, 
70,- Kč

Převelice černá dánská komedie o mimořádně dys-
funkční rodině. Nejlepší skandinávský film roku 
2007, dánská nominace na Oscara za nejlepší ne-
anglicky mluvený film pro rok 2007.

 hancock 

19. – 21. pá-ne 20.00
USA, 92 min., ŠÚP, D, 80,- Kč

Hancock(Will Smith) je sice superhrdina, ovšem jeho 
dobré skutky se zpravidla tak nějak vymknou, takže 
není divu, že je jeho popularita mezi obyvateli L. A. na 
bodu mrazu. Napraví mu reputaci odborník na PR?

 baThory

22. – 24. po-st 20.00
ČR, 140 min., ŠÚP, 12, 80,-Kč

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

 LeT’s dance 2 

25. čt 20.00 
Step up 2 to streets, USA, 98 min., 12, T, 80,- Kč

Hip-hopová romance odehrávající se na elitní taneč-
ní akademii. Film se zapsal do srdcí diváků skvělou 
taneční choreografií.

 once

26. pá 17.00 
Filmově hudební víkend kina Vltava 
Irsko, 87 min., 12, T, 50,- Kč

Potkali se na ulici v Dublinu: on muzikant, ona imig-
rantka. Hudební film Johna Carneyho s hudbou Gle-
na Hansarda, frontmana skupina The Frames,  
a křehce citlivým zpěvem Markétky Irglové.

 MaMMa Mia!

26. pá 20.00
USA, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč

Tento způsob léta... se Vám může zdát být velmi 
šťastným, protože Meryl Streepová a spol. se baví  
a baví Vás v muzikálu podle písniček legendární 
Abby. Film roztančil diváky při poslední projekci na 
MFF Karlovy Vary.

 ediTh Piaf

27. so 17.00
Filmově hudební víkend kina Vltava 
Fr./VB/ČR, 141 min., ŠÚP, 15, T, 50,- Kč

Byla svou vlastní planetou, světem, v němž rozum 
neměl své místo a vášeň jako stravující plamen se-
žehla všechno. Marion Cotillardová exceluje v roli 
ikony francouzského šansonu.

 MaMMa Mia!

27. so 20.00
usa, 108 min., šÚP, T, 80,- kč

 sWeeney Todd: ĎábeLský hoLič z fLeeT sTreeT

28. ne 17.00
Filmově hudební víkend kina Vltava 
Sweeny Todd: The demon barber of Fleet street, 
USA, 116min., 15, T, 50,-Kč

Všichni potřebují dobře oholit – a někdy se při tom 
ušetří spousta hrobů. Johnny Depp jako holičský 
mstitel v krvavém muzikálu T. Burtona.

 MaMMa Mia!

28. ne  20.00
USA, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč

 Paříži, MiLuji TĚ

29.9. – 1.10. po-st 20.00
Paris, je t’aime, Fr. / Licht. / Šv. / Něm., 120 min., 
T, 80,- Kč 

V tomto povídkovém filmu se sešli světoznámí reži-
séři, aby Vám ukázali Paříž způsobem, jaký tu ješ-
tě nebyl. Natočen lidmi stejně kosmopolitními jako 
město samo.

 hank & Mike

2. čt 20.00
Hank and Mike, Kanada/USA, 86 min., 12, T,  
70,-Kč

Dva kámoši Hank a Mike jsou velikonoční zajíčci. 
Jednou za rok roznášejí vajíčka dětem. Makají pro 
Velikonoční s.r.o. Tedy až do okamžiku, kdy nový šéf 
označí Velikonoce za svátky druhé kategorie a oni se 
stanou nezaměstnanými. Co s tím???

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

Alexej jAn RyS (nAR. 19�1)
původním povoláním řidič se po složité životní 
situaci uchýlil na Kokořínsko a začal pracovat 
se dřevem a objevovat jeho krásu. Říká  
o sobě „Jsem naprostý amatér“. O tom, jak se 
mu daří naplňovat motto výstavy – „Krása dře-
va hladí a léčí duši“ – se přijďte přesvědčit  do 
malého sálu KD Vltava. Výstava začíná 8. září.

SEIFERTOVy KRALUPy
Na pietní zastavení na hřbitově je možné 
využít autobusu, který bude odjíždět   
ve 13,45 hod. od Dvořákova gymnázia  
v Kralupech n.Vlt. a ve 14 hodin od budovy 
Městského úřadu v Kralupech n.Vlt. Dopra-
va zpět je zajištěna po skončení akce.

kD VLtAVA kralupy – program na Září 2008
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 80 kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
pokladna kina otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení, tel. 315 726 101

neděle 7., 14., 21., 28. od 17.00 a 20.00

zákLadní Taneční kurzy  
sPoLečenské výchovy a Tance 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský. 
Vstup jen ve společenském oděvu.  30,-

8. - 22.

výsTava dřevĚných obrázků 
Alexej Jan Rys 
Krása dřeva hladí a léčí duši
Otevřeno: pondělí - neděle od 14 do 18 hodin.
Dopoledne na požádání v kanceláři KaSS.

středa 17. ve 20.00

koncert na zahradě KD Vltava
(v případě nepříznivého počasí v malém sále)
Trijo s MarTinou Trchovou 
Nenechte si ujít společný autorsko-interpre-
tační projekt tří hudebníků: Martiny Trchové, 
Patrika Henela a Michala Pospíšila. 
M. Trchová je písničkářka a šansoniérka  
a na českých pódiích se objevuje již osmým 
rokem, P. Henel je vynikající hudebník, absol-
vent kytarové třídy Milana Tesaře na konzer-
vatoři J.Ježka v Praze a M. Pospíšil je zku-
šeným jazzovým kontrabasistou a zvuk jeho 
nástroje a styl hry přesně zapadají do zámě-
ru obou autorů, kteří se podílejí na naplnění 
programu Trija.  
(více na www.trchova.cz/trijo.php) 70,-

čtvrtek 18. v 16.30

malý sál 
Milada Matuchová:  
kráTké Pohádky na Přání 
Pořad pro nejmenší diváky sestavený z oblí-
bených pohádek „O šípkové Růžence, „O čer-
vené Karkulce“ a „Prasátka a zlý vlk“. Krás-
né barevné loutky umocňují dětský zážitek. 
Přijďte se pobavit se svými dětmi.
Účinkuje Divadélko Hračka Praha. 30,-

pondělí 22. v 19.00

malý sál 
zTroskoTaT a zvíTĚziT!
Cestopisná přednáška s filmovým promítáním 
mořeplavkyně, lékařky a spisovatelky  
MUDr. Karin Pavloskové. 

V roce 2007 se vydala na plavbu kolem 
světa na dvanáctimetrové plachetnici „Tka-
nička“ přes Tichý oceán, uprostřed Indické-
ho oceánu ztroskotala na útesech, ale Karin 
Pavlosková spolu s jachtařem Petrem Mu-
žíkem plula dál, na děravé lodi a bez moto-
ru, jen s málem technického vybavení ujeli 
6000 km. Náročná plavba získala v „Royal 
Yacht Club of South Afrika“ prestižní ocenění 
a v roce 2007 získala Karin cenu „Osobnost 
roku“, udělovanou Českou asociací námořní-
ho jachtingu. V roce 2008 se zúčastnila jako 
lékařka mezinárodní expedice plavby na troj-
stěžníku do Antarktidy. 

Přijďte si poslechnout další zajímavosti 
z jejího cestování po světových mořích. 40,-

čtvrtek 25. v 19.30

božena šimková: 
viLa s vĚcnýM břeMeneM 
Příběh detektivní komedie se odehrává ve 
dvacátých letech minulého století, ale docela 
dobře by se mohl stát i dnes, protože každá 
doba má své dobráky i darebáky, podvede-
né i podvodníky... a jak říká Agháta Christie: 
„Lidská povaha se nemění.“ 

PřIPRAVUJEME NA říJEN: 

04. 10. Z pohádky do pohádky – 
O Chytré princezně 

12. 10. Z pohádky do pohádky – 
 Ježibaby z Babína 
11. 10. Dvořákův pohár – 
 soutěž ve sportovním tanci 
16. 10. Koncert skupiny Rangers band – 
 stolová úprava
21. 10. Penzion Ponorka – 
 francouzská komedie 
 (L.Vaculík, J.Révai a další)

Účinkují: Gabriela Vránová, Petr Štěpánek, 
Milena Steinmasslová, Rudolf Stärz, Milada 
Bednářová, Zdeněk Košata. Režie: Jiří Frehár 

důchodci: 170,- ostatní 190,-

úterý 30. v 18.00 

koncert legendární dvojice 
eva a vašek 

Zbytek vstupenek v prodeji hodinu před za-
čátkem koncertu u pokladny. 190,-

 INZERCE

kontejnery kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

AVIA, LIAZ,
SCANIA až 16 tun.

Telefon, fax, záznamník
315 727 053

kOntaktuJte náS

Gabriela Vránová
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s Neználkem  
v Opárenském údolí
Na středu 2. července si RC Neználek 
přichystalo pro maminky s dětmi výlet 
do Opárenského údolí. Obloha slibo-
vala teplý slunečný den a na kralup-
ském nádraží se sešly čtyři maminky 
a pět dětí ve věku od 22 měsíců do 
čtyř let. Společná jízdenka vyšla na 
docela příjemnou cenu a už se nase-
dalo do rychlíku směrem na Lovosice. 
Odtamtud ještě pár stanic do Opárna 
a už se před malými i velkými výletní-
ky rozprostřel les. Děti se ihned vydaly 
z kopce dolů a už zkoumaly bublají-
cí potůček. Potůček se stal místem 
nejednoho zastavení, když děti stále 
sbíraly kamínky, klacíky, šišky či lís-
tečky a házely je na vodní hladinu, 
aby pozorovaly, jak je proud unáší 
pryč. Účastníky výletu čekala cesta 
lesem do Malých Žernoseků a nikdo 
nedovedl odhadnout, jak dlouho bu-
de výšlap malým turistům trvat. Děti 
ovšem všechny mile překvapily, neboť 
nadšeně svižně šlapaly, místy i běžely. 
V Malých Žernosekách následovalo 
oddechnutí na hřišti a někteří si zašli 
koupit zmrzlinu. Zpáteční cestu zajis-
til osobní vlak, který skupinku odve-
zl, tentokrát již bez přestupu, zpět do 
Kralup, kde se všichni rozloučili. Děti si 
domů odnášely příjemné zážitky  
a jistě se jim po pochodu na čerstvém 
vzduchu i dobře spinkalo. Nechcete 
jet příště na výlet s Neználkem také?

k. nytROVá

hlavním filmem hudebního víkendu je 
americký muzikál Mamma Mia! Očeká-

vaný letní trhák jehož celkem prostý příběh 
postavili producenti na písničkách legendár-
ní skupiny ABBA a dokonalém hereckém 
obsazení – jmenujme Meryl Streep, Pierce 
Brosnana či Colina Firtha, vypráví příběh 
dívky, která na svatbu pozve tři potenciál-
ní otce, aby právě tady zjistila, který je ten 
pravý. Jak řekl spoluproducent snímku Tom 
Hanks: „Stejně jako já, budete mít chuť po 
deseti minutách vstát a začít zpívat. Je to 
velmi nakažlivé.“ Muzikál zhlédly od své 

premiéry  v ČR tisíce návštěvníků. Přijďte 
i vy a zaposlouchejte se do písniček, které 
řada z nás notoricky zná a uvidíte, že si je 
pak ještě dlouho do noci budete broukat.

Předskokany a současně „filmy o páté“ pak 
budou již zmíněné filmy Once, Edith Piaf  
a Sweeney Todd: Ďábelský holič z Flet Street. 
Tyto tři podvečerní pochoutky můžete vidět 
za příjemných 50 Kč. A věřte, že z atmosfé-
ry, která na Vás v kině dýchne, budete zcela 
jistě lépe naladěni, než když investujete do 
DVD pochybné kvality v papírové pošetce 
na pultech PNS.  VltaVa

Narozen ve znamení Vah 1977 v Praze.

Kdy a kde jste začal kreslit humorné posta-
vičky a příběhy?
Mé první pokusy s obrázky začaly vznikat 
už na ZŠ. První vtipy jsem zvládl ve vyš-
ších ročnících, ale nebylo to ono. Postupem 
času a neustálým zdokonalováním se člověk 
začne vykreslovat a zlepšovat.

Kde čerpáte inspiraci?
Školou vtipu se pro mě stal časopis Dikob-
raz a po revoluci Trnky – Brnky. Inspiraci 
ale čerpám v každé situaci a rád kreslím 
vtipy k různým příležitostem – ke svat-

bám, narozeninám, výročím, ale i jen tak 
pro radost.

Pamatujete si, kdy byl otištěn Váš první kres-
lený vtip?
Ano, v roce 2003 v časopise Trnky – Brnky. 
Tím začala spolupráce s lidmi kolem tohoto 
časopisu a dodnes se účastním zajímavých 
zájezdů, výstav a kreslířských akcí po celé 
republice.

Kreslení vtipů není ale Váš jediný koníček?
Je to můj největší koníček, ale mezi další se 
řadí vandrování, vodáctví, všeobecně sport 
a hlavně můj věrný Velorex. ZBr.

ZVEME VÁS DO KRALUPSKÉ GA-
LERIE VK37 (LOBEČ, PURKYŇOVO 
NÁM.228) NA VÝSTAVU AKADEMIC-
KÉ MALÍŘKY EMÍLIE TOMANOVÉ, 
KTERÁ SE KONÁ KU PŘÍLEŽITOS-
TI NEDOŽITÝCH 75.NAROZENIN 
TÉTO VÝZNAMNÉ ČESKÉ GRA-
FIČKY. VERNISÁŽ – ČTVRTEK 4.9. 
OD 19 HODIN. PRODEJNÍ VÝSTAVA 
POTRVÁ DO 4.10.2008. DĚKUJEME 
MĚSTU KRALUPY, KTERÉ PŘISPĚ-
LO NA PROVOZ GALERIE V ROCE 
2008. KLOUČKOVI

ROZHOVOR  s... pavlem Rychtaříkem, členem České unie karikaturistů

vtiPy jsou mým největším koníčkem

Filmově hudební víkend
Od 26. – 28. září připravilo kino Vltava filmově hudební víkend pro své diváky. 
Můžete se těšit na nejnovější film - Mamma Mia!, ale i filmy z doby nedávné: Once 
- 26.9., Edith Piaf – 27.9. a Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street - 28.9. 
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Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají
V ZÁŘÍ 2008 

 významných životních jubileí.

9� let kučera Jaroslav
8� let Podzimek Miloslav
 Majerová Marie  
 lachmanová evžena
 svobodová Marie
80 let sypecký ladislav
 Jírů hana    
 Petržílka Jiří
 Provazník václav
 spěváčková růžena
 Zdrůbková Marie
 Černá helena
Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

Zájezd lze platit 2. 9. od 13 hodin v sa-
lonku penzionu na Cukrovaru. Ve  

14 hodin tamtéž pak proběhne autogramiáda 
nové knihy Ing. J. Stupky. Kniha se jmenu-
je „Zmizelé Čechy“ – Kralupy nad Vltavou  
a vydalo ji nakladatelství Paseka. Do života ji 
uvede redaktor jmenovaného nakladatelství 
Stanislav Škoda. Knihu lze koupit v míst-

sdružení rodáků a příznivců města
ním knihkupectví, ale i na autogramiádě za  
249 Kč. Knihou budete nadšeni. Těšíme se 
na shledání a prosíme o zachování přízně!

Pokud jste po dovolené a vyšla podle Va-
šich představ, blahopřejeme, pokud se na 
dovolenou chystáte, ať splní Vaše očekává-
ní a pokud jen tak posedáváte a kritizujete 
kolemjdoucí, věřte, že i to je činnost, která 
může být pozitivní, pokud jde o kritiku 
konstruktivní a to bývá až na malé výjim-
ky, vždycky.

HeZké létO přeJe Za VýBOR „RODáků“ VŠeM. 

B. FaBIánOVá

24. září Vás zveme do Litoměřic, na 
výstavu Zahrada Čech. Odjezd je  
v 9 hodin z Minic po známé trase.  
Cena zájezdu je 100 Kč.

na jednu z našich schůzek zavítala pa-
ní Eliška Krejčová, kralupská rodačka  

a velká sportovkyně. Je to bývalá mistryně 
světa a Evropy ve stolním tenise. Ještě nyní 
ve svých jednaosmdesáti letech dokázala 
přivézt stříbro z mistrovství světa seniorů, 
ze kterého se nedávno vrátila. Moc krásně 
nám vyprávěla o celé své kariéře a přines-
la ukázat nejcennější medaile. Moc a moc 
jí za to děkujeme a přejeme hodně zdraví  
a elánu do dalších sportovních let.

Během prázdnin jsme uspořádali dva po-
znávací zájezdy. Ten první „šumavský“ byl 
tak krásný, že se nedivíme panu Jelínkovi, 
který Šumavu miluje a často nám o ní zpí-
vá. Počasí nám přálo a všude, kde jsme se 
zastavili (Sušice, Čeňkova Pila, Kvilda, Je-
zerní slať, Kašperské Hory) se nám líbilo.

Městský klub důchodců
Z Kvildy máme i pěknou historku. Zašli 

jsme se občerstvit do místní pekárny, oči 
zabloudily na voňavé pečivo, ale když jsme 
se podívali na ceny, velká chuť nás brzy 
přešla. Jedna naše členka si neodpustila 
poznámku, že mezi námi máme výborného 
pekaře, pana Hrušovského, ale ten nám na 
každou schůzku přináší výborné koláčky, 
ovšem bez horské přirážky. Všichni uznale 
pokývali hlavou a radostně se zasmáli.

Druhý zájezd byl do Hronova a jeho oko-
lí. Podívali jsme se do rodného domu Aloi-
se Jiráska, do Adršpašských skal a dalších 
krásných míst ve východních Čechách.  
I tento zájez se všem velmi líbil i přesto, že 
nás bolely nohy ještě několik dní.

Tak to jsou klípky z našeho klubu. Na dal-
ší měsíc připravujeme různá nová setkání, 
zájezdy a samozřejmě pokračujeme v našich 
oblíbených ručních pracích.

ČlenOVé MkD

Prázdniny a doba dovolených skončily 
a v Městské klubu důchodců se 
ohlížíme za uplynulými měsíci.

Ivo Loskot
Dne 15.6.2008 jsme si připomněli první 
výročí úmrtí, kdy nám odešel syn, otec, 
přítel Ivo Loskot z Kralup nad Vltavou. 
Nezapomeneme. Rodina Loskotova

VZPOMÍNKY

Oldřich Rynt
19. srpna 2008 by se dožil 100 let pan Oldřich Rynt  
z Kralup – Mikovic. S láskou vzpomínají synové  
Oldřich a Pavel s rodinami a syn Václav.

Bohumil Vojna
Dne 10.8.2008 tomu bylo 5 let co nás 
navždy opustil náš milovaný tatínek, dě-
deček a pradědeček pan Bohumil Vojna. 

Stále vzpomíná rodina.

Obec Koleč se nachází 11 km od Kladna 
na jedné ze spojovacích cest Kralupy 

nad Vltavou – Kladno. V obci je barokní 
zámek z počátku 18. stol., který je dnes 
v žalostném stavu. V nedávné dražbě získal 
zámek Nadační fond Koleč, v němž má po-
loviční podíl obec a druhou polovinu vlast-
ní jeho zakladatelka M. Jakubíčková.

Nadační fond by rád zámek opravil  
a povznesl, a proto prosí všechny, kterým 
není osud okolních památek lhostejný,  
o pomoc.

Pomoc je možné poskytnout nejenom fi-
nancemi, ale hlavně materiální výbavou na 
stavbu, přímou dobrovolnou prací na místě 
nebo jakoukoliv osobní angažovaností. Ví-

me, že nás čeká mnoho práce, ale věříme 
že se nám záchrana tohot zámku podaří, 
pokud se najdou lidé, kteří v začátcích naší 
práce pomůžou. Rádi bychom po nutných 
opravách využívali zámecký park pro po-
řádání kulturních akcí, například koncertů. 
Nejedná se však o pouhou záchranu zám-
ku, ale v budoucnu chceme najít i řešení 
pro objekt formou vybudování penzionu 
pro důchodce.   

Bližší informace je možno získat na 
www.zamekkolec.ic.cz, na tel: 603 881 787, 
na obecním úřadě, nebo na místních poš-
tách.

naDaČní FOnD kOleČ

(pOSleDní naDěJe pRO ZaCHOVání ZáMku)

Zámek v kolči prosí o pomoc!!!BLAHOPŘÁNÍ
Dne 20.září 2008 oslaví 50 let společného života 

manželé Jindřiška a Ladislav Prokopcovi.
Hodně zdraví, lásky a pohody na další cestě živo-

tem jim ze srdce přejí dcery s rodinami.

Zámek v Kolči
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co je „kocourkovského“ v naší velké  
i malé politice? Co je „kocourkovského“ 

v našem každodenním životě? Na tyto otáz-
ky odpoví čeští kreslíři a karikaturisté, kteří 
ze svých kreseb vytvořili soubor trefných 
reflexí situací a jevů, jimž lze bez nadsázky 
přiřknout, že jsou svou povahou dílem pra-

vého kocourkovského myšlení a jednání.
Výstavu U nás v Kocourkově uspořáda-

lo město Libčice nad Vltavou ve spoluprá-
ci s Českou unií karikaturistů a s městem 
Kralupy nad Vltavou.  Finančně ji podpořil 
Krajský úřad Středočeského kraje.

teRMín a MíStO  
kOnání VýStaVy: 

✓ Libčice nad Vltavou - 
obřadní síň MěÚ, 13. až 19. 
září 2008. 

(Slavnostní derniéra vý-
stavy bude 19. září 2008 
v 16.30 v prostoru výstavy.)
✓  Kralupy nad Vltavou - 
Kulturní a spol. středisko 
Vltava, 25. září až 10. října 
2008. (Slavnostní vernisáž 
výstavy bude dne 25. září 
2008 od 17 hodin).

Nenechte si ujít exklu-
zivní zážitek vzácného se-
tkání s Kocourkovem! 

lenka MORaVCOVá

rakvere je dost velký na to, aby tam 
přijelo třiadvacet souborů z půlky Ev-

ropy a aby se v doprovodném programu 
našlo místo i pro vystoupení jednoho di-
vadla z Čech. Letos toho našeho, kralup-
ské Scény.

Jak na nás přišli? Doporučilo nás několik 
lidí z organizace Artama, kteří jsou čas-
to zvaní do porot na divadelní přehlídky, 
a kteří nás někde viděli vystupovat. Na-
še hororové představení Naseto, které je 
pantomimické a tedy nepotřebuje žádný 
překlad, mělo úspěch i loni na Jiráskově 
Hronově.

Kromě doporučení jsme dostali i rady 
od souboru, který byl v Rakvere před ná-
mi. Zažádali jsme o grant a všude nám 
vyšli vstříc (Ministerstvo kultury, město 
Kralupy) a dokonce se našli i soukromí 
sponzoři (Nowaco).

Konečně začaly přípravy logisticky nejná-
ročnější akce v historii Scény. Půjčili jsme 
si dva mikrobusy a naskládali do nich své 
věci, jídlo, kulisy a dětské plínky. Rozdě-

ÚsPěChy OrIeNTálNíhO TANCe

Na konci června proběhla v Berlíně každo-
roční prestižní mezinárodní soutěž v orien-
tálním tanci, konkrétně ve stylu Raks Sharp. 
Českou republiku velmi úspěšně reprezen-
tovaly tanečnice a lektorky Centra Orientál-
ního Tance a odvezly si fantastická ocenění:
Kategorie amatér  – 3. místo: Věra Lněnič-
ková (Kralupy nad Vltavou)
Kategorie skupiny – 2. místo: Matahari (Praha)

Druhá soutěž, kterou skupina Matahari (jejíž 
členkou je i Věra Lněničková z Kralup) na-
vštívila, byla také na konci června, tentokrát 
v Praze. Sešly se zde profesionální orien-
tální tanečnice a taneční skupiny z mnoha 
zemí Evropy a pražskému publiku předsta-
vily opravdu neopakovatelná vystoupení. 
Nejlepší však bylo pouze jedno, a to vystou-
pení právě skupiny Matahari, které patřilo 
zaslouženě 1. místo a pohár vítězů. 

kterak náš divadelní soubor vystupoval v Estonsku
Rakvere je estonské město, které leží asi sto kilometrů severozápadně od Talinu a dvacet km od finského zálivu. Je velké 
asi jako Kralupy a kromě toho, že je tam zřícenina hradu, dva kostely a na kopci nad městem dlouhými ostrými rohy rozhání 
mraky bronzová socha býka, koná se tam každé léto mezinárodní divadelní festival Baltoscandal. 

lili jsme se do posádek a ráno v neděli  
29. června na svátek Petra a Pavla jsme za-
mávali menší skupince divadelníků, kteří se 
(většinou kvůli dítkám) do Estonska dostali 
později letadlem nebo vlastním autem.

S hlavní výpravou jel i známý milovník 
divadla a starosta Kralup Petr Holeček. 
Cestu do Rakvere jsme si trochu prodlou-
žili. Spali jsme jednou v polském kempu 
a podruhé na litevském poli. Viděli jsme 
stmívání v Krakowě, krakowské staré měs-
to večer,  i jeho dopolední zácpu, přecpané 

silnice před Varšavou, které se ani nesna-
žily tvářit jako dálnice a monotóní krajinu 
za Varšavou. Ale taky neskutečně krásné 
stmívání v naprosto placaté krajině, lido-
vé umění Litevců, památnou a úchvatnou 
horu křížů u města Siauliai, staré město 
v Rize, hrozně moc čápů a husté lesy. Třetí 
den večer jsme dorazili do cíle. 

Ještě nám zbývaly dva dny do pátečního 
vystoupení, tak jsme dělali výlety: do Ta-
linu, do přírodní rezervace, k moři a taky 
k Rakverskému starostovi (bude z toho no-
vé partnerství Kralup? Po naší zkušenosti 
můžeme Rakvere srdečně doporučit).

A pak byl pátek, den D, konečně jsme 
předvedli to, kvůli čemu jsme jeli dva tisíce 
kilometrů. Stálo těch třicet minut na jevišti 
za to? Tak o tom nepochybujeme. 

Večer po představení k nám přišla sku-
pinka Estonců, přinesli dárek – kyblík jab-
lek a pomerančů. My jsme měli ještě ně-
jaké české pochoutky, konečně se hodila 
i kytara. Byl z toho velkolepý piknik na 
rozloučenou.  M. CeCHlOVSká

Výstava humoristických kreseb a karikatur

u nás v kocourkově

Srdečně Vás zveme na další ročník...

...SVAToVÁclAVSKé 
SlAVnoSTi

Dne 28. září 2008, od 12.00 hodin

Na Palackého náměstí v Kralupech.

Pořádá místní organizace ČSSD a Mladí  

sociální demokraté Kralupy nad Vltavou.

Divadelní soubor Scéna  
v Estonsku
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Inzerce

BIO potraviny
Doplňky výživy Sunkins
přírodní kosmetika urtekram
Fair trade
pí-voda

www.mabon.cz
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užívejte si nakupování s HWC clubem!
klub, který se Vám vyplatí!
Přijďte si pro členskou kartu a získáte:
– Slevy 25% - 35%
– Nad 1000,-Kč další slevy 
– Akční nabídky, bonusy, slevové šeky, možnost výdělku

V nabídce: kosmetika pleťová, tělová, dekorační, speciální, bytová, potravní 
doplňky a další vysoce kvalitní produkty (Lander, Codina,..)

nově otevřené prodejní místo v kralupech nad Vltavou!
párty klub (naproti penny) - po a St – 17.00 – 19.00, tel: 723029347

Mezinárodní logistická společnost 
FIEGE s.r.o.
 

HleDá SklaDníky do nového distribučního centra  
v Úžicích u Kralup nad Vltavou.

- Požadujeme: základní vzdělání, ŘP na VZV (příp. zaškolíme)
- Nabízíme: HPP, odpovídající ohodnocení, stravenky, příspěvek na dopravu, 
dvousměnný provoz s volnými víkendy

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

pOZVánka na BeSeDu
Co je irisdiagnostika a jak strava dokáže ovlivnit zdraví člověka.

17.9. v 18 hod – „Studio Sabri“  (OD Hůrka 1.patro)

Monika Roubková a Radmila Koňariková
(případené dotazy: tel: 603 572 559, 602 666 474)

 ZVeMe VáS k nákupu DO naŠí pRODeJny
 ŽeleZářStVí a pRaCOVníCH ODěVů

Otevírací doba po - pá 8:00 - 18:00
neděle 8:00 - 12:00

Ven s.r.o.
V Růžovém údolí 555
kralupy nad Vltavou
telefon: 315 733 301-2

www.ven-sro.cz info@ven-sro.cz
* jednorázovou slevu lze uplatnit po předložení kuponu na našich prodejnách

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

✱ žehlení
✱ úklid kanceláří  
     a administrativních objektů
✱ úklid činžovních domů
✱ úklid restaurací a obchodů
✱ úklid bytů a rodinných domů

✱ úklid po rekonstrukcích  
     a stavbách
✱ čištění koberců
✱ mytí výloh a oken
✱ úklid zdravotnických  
     a potravinářských zařízení

JnV - SeRVICe Úklidový servis a služby v domácnosti
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TRASA pRůVoDU
Trasa průvodu povede od křižovatky ulic Velvarská a 28.října (bývala tam 
Statuje) kolem čerpací stanice přes železniční přejezd dále po ulici Pražská 
k otočce autobusů MHD, kde se průvod otočí a půjde zpátky s krátkým 
zastavením u pomníku padlých ve světových válkách. Poté půjde dál po 
Pražské až před potraviny Hvězdička, kde odbočí v pravo do ulice Na vrš-
ku a k Požárnímu domu, kde bude končit. 

sbor dobrovolných hasičů v Minicích je 
podstatně mladší, než výše zmiňované 

sbory, nicméně jeho členové svým nadše-
ním a pracovitostí dokázali z ničeho vybu-
dovat fungující organizaci, která dosáhla 
mnoha úspěchů a po 80ti letech stále plní 
odkaz s nímž byla založena.

Minická organizace dobrovolných hasičů 
byla založena 7. října 1928 z podnětu pánů 
Josefa Dandy a Františka Macala.

V průběhu let se počet členů jak přispíva-
jících, tak činných měnil a v současné době 
má sbor 90 členů z toho 45 činných, 10 mla-
dých hasičů a 35 členů přispívajících. K po-
žárům a jiným katastrofám vyjíždí zásahové 
družstvo čítající 18 mužů, které je zařazeno 
do jednotky požární ochrany města.

Je zřejmé, že kromě likvidace požárů měli 
v průběhu let a dosud mají dobrovolní hasiči 
řadu dalších povinností a velkou měrou se 
podílejí i na kulturních a doprovodných akcí 
obce. Hasiči se starají o údržbu techniky, ko-
nají námětová cvičení, organizují brigády na 
opravách zbrojnice, dříve se prováděli preven-
tivní prohlídky v domácnostech. Pořádali se 

oslavy MDŽ, prvomájové průvody, posvícen-
ské zábavy, dětské dny a soutěže pro mladé 
požárníky. Každý rok se pořádala taneční 
zábava, organizovaly se víkendové zájezdy 
na jižní Moravu, pro děti se připravují dětské 
dny a ukázky techniky např. v rámci Dnů 
města Kralup. Pro členy oddílu Mladých hasi-
čů je každé prázdniny organizováno sjíždění 
řeky na nafukovacím člunu Matylda. 

Letitou tradici má každoroční pořádání 
Dětského karnevalu, který se těší stále velké 
oblibě jak u malých dětí, tak u rodičů.

Největší a bezesporu nejnáročnější zásah 
v dějinách sboru dobrovolných hasičů v Mi-
nicích byla povodeň v roce 2002. Hasiči 
se například podíleli na ukotvení remor-
kéru poblíž mostu T. G. Masaryka, který 
byl posléze odborně odstřelen, na evakuaci 
Penzionu pro seniory na sídlišti Cukrovar, 
na evakuaci občanů ze sídliště Cukrovar, 
na evakuaci obyvatel ze zatopeného síd-
liště Hůrka, na čerpání a vyklízení sklepů 
v mnoha zaplavených ulicích, na čerpání 
obřího jezera ve Veltrusech u kláštera spolu 
s příslušníky americké armády.

Kromě zásahů a kulturních a společen-
ských akcí se hasiči účastní i řady soutěží 
v požárním sportu pořádanými okolními 
sbory. A to v mužských, ženských i mlá-
dežnických kategoriích. Za některé z nich 
jmenujme O pohár starosty města Kralup 
– letos byli Miničtí na 3. místě, Memoriá-
ly, soutěž mládežnických družstev Plamen 
nebo Floriánkovo uzlování.

Za posledních deset let došlo v Domě po-
žárníků k úpravám za nemalého přispění 
členů sboru. Kromě zateplení stropů došlo 
k rekonstrukci topení z elektrických akumu-
lačních kamen na ústřední plynové topení.

Z finančních prostředků schválených 
MÚ Kralupy n.Vlt. byla realizovaná přelož-
ka kanalizace, osázení svahu za budovou 
zbrojnice okrasnými dřevinami, zateplení 
a rekonstrukce vrat v malé a velké garáži 
a instalace stožáru na sušení hadic. 

Velký dík patří všem členům sboru dobro-
volných hasičů v Minicích za jejich činnost. 
Další poděkování pak MěÚ v Kralupech za 
dobrou spolupráci a všem, kteří Minické 
podporují. B. tylš, ZBr

80 let dobrovolných hasičů z Minic
Zdejší region by se dal označit jako kolébka hasičského hnutí v Čechách, vždyť 
první český hasičský sbor byl založen již roku 1864 v nedalekých Velvarech. 
Rovněž sousední sbor dobrovolných hasičů v Kralupech n.Vlt. má dlouholetou 
historii a nedávno oslavil 120 let od svého založení.

sVATý FlOrIáN
Jeho památka je oslavována 4. května. V lidovém po-
dání ochránce před velkou vodou i suchem. Patronem 
všech hasičů, kominíků, kovářů a všech kdo pracují  
s ohněm. Je patronem proti požárům a vodě.

1/ „Bakus“, rok 1974
2/ mládež na vozidle Jeep Dodge rok 1964
3/ starší žáci, r. 1974 vedoucí Oudran Jaroslav 
4/ družstvo na soutěži ve Chvatěrubech 1990

1 2

3
4
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Výtvarné dílny pro děti a jejich rodinné  
příslušníky pro školní rok 2008/2009 
(tyto dílny vznikly za grantové podpory  
MěÚ Kralupy n. Vlt.)
Vážení rodiče,
na naší škole  budou od září 2008 pravidelně 
probíhat výtvarné dílny. Novinkou bude to, že 
bychom chtěli, aby společně s dětmi do dílen 
přicházeli i rodiče, prarodiče, tety, popř. další 
rodinní příslušníci. Dílny budou přístupné pro 
všechny z Kralup a okolí. Sledujte nadále naše 
webové stránky, během září se objeví termí-
ny a náplně dílen. V případě zájmu, si klikem 
stáhněte a vyplňte elektronickou přihlášku, 
která je umístěna na úvodní straně webových 
stránek –www.zsgenklapalka.wz.cz a zašlete ji 
na níže uvedenou emailovou adresu.
Veškeré další informace na emailové adrese: 
lipsovazs@seznam.cz
Na shledání se těší Mgr.Lada Lipová

šKOlA V NOVéM
Během prázdnin proběhla ve škole první eta-
pa výměny oken. V hlavním pavilonu velkou 
změnu poznají děti z II. stupně i každý kolem-
jdoucí. Nejsou totiž rozjasněné pouze učebny, 
ale i fasáda celé budovy.

(viz.foto)

ZlePšuJeMe KlIMA šKOly... 
Již podruhé se budou šesté třídy seznamovat 
na zářijovém adaptačním pobytu v Louňovi-
cích pod Blaníkem. V týdnu plném her poznají 
žáci lépe nejen sebe, ale i nové kamarády.

Dobrou atmosféru z loňského „adapťáku“ 
přenesou sedmáci i do tohoto školního roku. 
V jednom dni navážou na dobré předprázd-
ninové vztahy kooperativními a sociálními 
hrami.

Tradiční školy v přírodě pokračují výjezdem 
tříd 4.B a 5.C do krásné přírody v Jizerských 

ZŠ gen. klapálka

ZŠ třeBíZSkéHO

DěTI A učITel
Blíží se nový školní rok a většina učitelů se 
určitě těší na „svoje“ děti. Na konci školního 
roku jsou učitelé unavení, i když se to někdy 
někomu nezdá, je to práce vyčerpávající. Ale 
stačí pár týdnů a už přemýšlí: „Co asi dělá 
Adélka? A jak se má asi Pepa? Doufám, že 
jsou všichni v pořádku.“ 

Učitel, zvláště ten, který učí menší děti, 
s nimi tráví hodně času. Každý den prožívají 
společně celé dopoledne, poznávají se nejen 
ve třídě, chodí společně ven, jezdí na výlety.

Někdy si učitelé neuvědomují, co všechno 
jim děti dávají. Dospělí často propadají svým 

náladám, starostem, strachům. Ale když uči-
tel ráno vstoupí na pracoviště, tedy do své 
třídy, vítá ho dvacet, nebo ještě více, usmě-
vavých tvářiček. Děti mají téměř pořád dob-
rou náladu, jsou přátelské, veselé, a i když to 
někdy dospělí nevidí, tak se snaží vyhovět. 

Jasně, učitel má ve škole učit děti. Ale po-
kud má oči a srdce otevřené, může se od dě-
tí učit také. To, co už dávno zapomněl. Údivu 
nad vším krásným, laskavosti, dobré náladě, 
tolerantnosti, nekritičnosti, nadšení.

Takže děti, moc se na vás těšíme a přeje-
me vám, abyste se se svými učiteli cítily dob-
ře a v bezpečí.  MgR.lenka FOuČkOVá

Jako partnerská a vysílající organizace 
projektu Mobility 2008 z Programu ce-

loživotního učení Leonardo da Vinci zpra-
covaného firmou InBIT ČR, s.r.o. a schvá-
leného Národní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy připravuje ve spolu-
práci se vzdělávací společností InBIT gGm-
bH Sachsen pro 9 žáků 4. ročníku oboru 
středního vzdělání s maturitní zkouškou 
mechanik elektronik na podzim letošního 
roku odbornou stáž v moderním školicím 
středisku v německém městě Hartha.

V rámci celého projektu absolvuje 57 žá-
ků pěti oborů ze čtyř různých středních 
odborných škol praktikum ve třech regio-
nálních zastoupeních německé vzdělávací 
společnosti InBIT gGmbH. Zahraniční zku-
šenosti jednotlivých účastníků budou zdo-
kumentovány v certifikátu vydaném hosti-
telskou organizací a v Europassu mobility, 

který obdrží účastníci po skončení stáže.
Pro naše žáky je cílem projektu zpro-

středkování praxe a zásady programování. 
Programování se budou žáci učit v uni-
kátně vybavených prostorách ve středisku 
InBIT Hartha na systému LOGO+, zvýší 
své znalosti v oblasti digitální techniky  
a programů. Získané teoretické informace  
o tvorbě programů a jejich analýze pak bu-
dou následně aplikovat v praktické výuce.

Úkolem stáže je co největší praktičnost 
výuky a seznámení se stylem práce a orga-
nizačními metodami. Stáž by měla ovlivnit 
motivaci žáků ke studiu a celoživotnímu 
vzdělávání a posílit image školy na veřejnos-
ti i vůči sociálním partnerům. Poznávání 
specifik německého, resp. českého systému 
odborného vzdělávání je součástí monitoro-
vacích návštěv i závěrečného hodnotícího 
workshopu.

Účastníci stáže získají cennou zahranič-
ní pracovní zkušenost, která umožní zvýšit 
jejich šance na zaměstnatelnost na evrop-
ském trhu práce. Šíření informací o pro-
jektu a jeho výsledcích přispěje k zvýšení 
atraktivnosti technického odborného vzdě-
lávání, které je v současné době v ČR v útlu-
mu. Důležitým specifickým cílem projektu 
je zvýšení přitažlivosti středního odborného 
a učňovského školství. 

V průběhu stáže zajistí zahraniční part-
ner školitele, který bude zodpovídat za od-
bornou část. Vedle něj je žákům po celou 
dobu stáže k dispozici kvalifikovaná soci-
ální pedagožka, která pro žáky připravuje 
víkendové aktivity, které s nimi společně  
i absolvuje. InBIT Berlin, Sachsen a Thürin-
gen zabezpečují doprovodný sportovní  
a kulturní program. MgR. J. MaZOuRkOVá

Střední odborná škola a Střední  
odborné učiliště v Kralupech n.Vlt.

leonardo da Vinci 
 projekt Mobility 2008

SOŠ & SOu

Program celoživotního učení
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i ve druhém pololetí školního roku se žáci 
6. – 8. tříd zapojili do řešení japonských 

hlavolamů Sudoku, Ken-ken a Kakuro. Kaž-
dý týden byl pro soutěžící připraven nový 
hlavolam. Někteří žáci řešili jeden nebo dva 
hlavolamy, ale našli se i tací, kteří řešili 
všechny tři hlavolamy. 

Celkem se do soutěže zapojilo 50 žáků. 
Konečné hodnocení vypadá takto:

řeŠení japonských 
hlavolamů

Všem zúčastněným blahopřeji a těším se 
v tomto školním roce na nové zápolení. 

MgR. Jana nOVákOVá

Slavnostní zahájení 1. třídy na ZŠ Komen-
ského nám. proběhne dne 1. září 2008  
v 9.30 hodin.

ZŠ kOMenSkéHO

ZŠ ReVOluČní

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípra-
vě a realizaci exkurze žáků 8. ročníků  
do Hřenska  a těšíme se příští rok opět ně-
kde na shledanou. MgR. Jana nOVákOVá

Soutěž Poř. Jméno a příjmení Třída

Sudoku

Ken-ken

Kakuro

1. Simona Krčková 8.A

1. Kristýna Borecká 8.A

2. Kateřina Veselská 6.B

3. Kateřina Šiková 8.A

1. Kateřina Šiková 8.A

2. Jakub Hanč 6.B

3. Petr Nový 8.A

1. Kristýna Borecká 8.A

2. Petr Nový 8.A

3. Jakub Hanč 6.B

seKuNDáNI Z KOMárNA  
A KrAluP Ve MšeNě
Děkujeme městu za podporu projektu a za 
finanční přispění k ubytování studentů se-
kundy ze spřáteleného gymnázia L. Šuleka 
v Komárně, kteří přijeli v červnu na přátel-
skou návštěvu. Během této poznávací ná-
vštěvy se studenti zúčastnili některých akcí 
v rámci Dnů Kralup a pobytového výletu do 
Mšena.

Projekt bude příští rok pokračovat výjez-
dem Čechů na Slovensko.

       MagDa ŠleHOFeROVá 2.g

DVOřákOVO gyMnáZIuM

aktuální seznam ZÚ a přihlášku nalezne-
te také na www.ddmkralupy.webz.cz.

Kromě oblíbených zájmových útvarů jsme 
pro Vás na letošní školní rok připravili ně-
kolik novinek.

Pro naše nejmenší je určeno Cvičení ro-
dičů s dětmi pod vedením paní M. Pupí-
kové. Malí cvičenci se budou scházet vždy 
ve středu od 15.45 v sálku DDM.

Děti od 6 let se mohou hlásit do Drama-
tického kroužku, který v pondělí od 15.30 
povede Mgr. B. Vrzáčková.

Pro malé i větší šikulky nabízíme Výtvar-
ně–řemeslné útvary M. Pechačové. Budou 
se konat vždy ve čtvrtek a dětem zde bude 
nabídnuto mnoho zajímavých technik.

Pro starší děti a mládež od 9 do 18 let je 
určen zájmový útvar Hip-hop a street dan-

ce, který v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin 
povede P. Krbec.

Poslední novinkou jsou Hry a soutěže 
v přírodě s Radkou Hupkovou a Lenkou 
Hupkovou. Obě také budou vedoucími zno-
vu otevřeného zájmového útvaru Míčové 
hry. V obou zájmových útvarech bude den 
a hodina schůzek upřesněna.

Prosíme zájemce o místa v zájmových 
útvarech DDM, aby vyplněné přihlášky ode-
vzdali v kanceláři DDM co nejdříve.

Informace o jednotlivých akcích, které 
DDM pořádá, můžete během celého školní-
ho roku získávat na www stránkách DDM, 
v Kralupském Zpravodaji, v kabelovém in-
formačním vysílání a na letáčcích v DDM, 
MŠ, ZŠ, SŠ, MěÚ atd.

gaBRIela JunáŠkOVá

co je nového v DDM?
DůM Dětí a MláDeŽe

Informace o činnosti  a přihlášky do zájmových útvarů získáte v DDM od 1. září.  
Od tohoto data je také otevřen Klub Sluníčko pro rodiče s dětmi od 1 měsíce do 
6 let. Zájmové útvary s dostatečným počtem přihlášených dětí budou mít první 
schůzku v týdnu od 22. září. V tomto týdnu budou také otevřeny ostatní kluby DDM.

FArNí ChArITA KrAluPy
Kurzy, kroužky a další informace od září 2008

Výuka cizích jazyků
angličtina
Středa ................................... 08.30 – 10.00 začátečníci ........................Charita Kralupy (u Penny Marketu)
Středa ................................... 10.00 – 12.00 pokročilí ............................Charita Kralupy 
Pátek .................................... 09.00 – 10.30 začátečníci ........................Fara Minice
němčina
Středa ................................... 08.30 – 10.00 Charita Kralupy 
francouzština
Čtvrtek .................................. 08.30 – 10.00 pokročilí ............................Fara Minice
 10.00 – 11.30 začátečníci ........................Fara Minice

Počítačové kurzy
Středa ................................... 17.00 – 19.00 začátečníci ........................Charita Kralupy 
Po ukončení kurzu pro začátečníky můžete pokračovat v kurzu pro pokročilé. Pro zahájení je potřeba 
naplnit kapacitu (5 – 7 uchazečů). V opačném případě nebude kurz otevřen.

Dopolední a odpolední kluby
dopolední klub klubíčko 
Pondělí – Čtvrtek .................. 8.45 – 11.45 .............................................Charita Kralupy (u Penny Marketu)
Během tohoto dopoledne bude dětem poskytnuta svačinka. Klubíčko je určen pro děti od 4 do 6 let. 
Děti se zde budou formou hry učit základním dovednostem např. stolování, zavazování bot, dny v týdnu, 
jednoduché obrázky atd.
odpolední klub rep-sun 
Pondělí ................................. 14.30 – 16.30 řemeslné dílny  ..................Charita Kralupy (u Penny Marketu)
Úterý ..................................... doučování v odpolední klubu
Středa ................................... 15.00 – 18.00 Hip-hop .............................ZŠ praktická
Kroužek břišního tance – den bude upřesněn až v průběhu měsíce září.

Veškeré kroužky v odpoledním klubu jsou zdarma!!!
Ceny kurzů, informace k počítačovým kurzům i k dopoledním a odpoledním klubům poskytne  
na tel: 606 613 018 pí. Kučerová.

Farní charita Kralupy hledá lektora tance (hip- hop) na DPP. 

Jednou týdně 3 hod. v odpoledních hodinách. 

Je možný i student. Inf: 606 613 018 pí. Kučerová
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ZVeMe VáS DO galeRIe
V KRALUPECH – LOBČI

PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ 228

NAPROTI KŘIŽOVATCE NA HOSTIBEJK

VeRnISáŽ
4.9.2008 V 19.00 HOD

ak. Mal. eMílIe tOManOVÁ /GRAFIKA/

ŽIVÝ HUDEBNÍ DOPROVOD

EVA FLÍDROVÁ –PIANO

GALERIE A KAVÁRNA OTEVŘENA
PO-PÁ15:00–18:00, SO-NE 15:00–20:00

TEL.: 315 721 877  GSM: 724 250 190   www.galerievk37.cz 

PRODEJNÍ VÝSTAVA, KTERÁ SE KONÁ 
KU PŘÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH 75. NAROZENIN AUTORKY, POTRVÁ DO 4.10. 2008

AUTošKolA
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

cena: 9.�00 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po Praze, parkování, tankování. 
Pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.  
Praktický výcvik je prováděn na voze Škoda Octavia ii 1,6i.
lze platit i na splátky.
v ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 kč).

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

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

ReFeRenTSKé šKolenÍ ŘiDičů

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

Je povinné ze zákona. Platí jeden rok!
nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na vámi domluvené 
místo.

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

Úřední den středa 1� – 1� hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz

A. Malíř a ilustrátor, zakladatel novodobé-
ho českého malířství. Vytvořil romantický 
obraz slovanského života.

B. Kralupský kulturní pracovník, knihov-
ník, inspektor na dráze.

C. Český král, tradičně vnímaný jako „hu-
sitský král“, znovu sjednotil zemi a zajistil 
jí ekonomickou prosperitu a mezinárodní 
respekt.

D. Legendární česká kněžna, manželka 
Přemysla Oráče, dcera Kroka, sestra Kazi 
a Tety.

E. Nejvýznamnější český básník a spi-
sovatel 2. poloviny 19. století. Jeho dílo je 
mezníkem mezi národním obrozením a no-
vě se formující moderní českou literaturou 
20. stol.

F. Stal se dvakrát starostou Kralup nad 
Vltavou. Byl jmenován prvním čestným ob-
čanem Kralup nad Vltavou, byl také spo-
luzakladatelem prvního peněžního ústavu 
v Kralupech. 

G. Manžel legendární kněžny Libuše  
a zakladatel rodu Přemyslovců.

H. Přední český politik 19. století, vůdce 
konzervativní staročeské strany.

CH. Nejvýznamnější český historik, za-
kladatel novodobého českého dějepisectví, 
vůdčí politická osobnost epochy národní-
ho obrození.

I. Český básník a prozaik. Autor dekla-
movánek a humoresek.

J. Český skladatel především církevní 

slavná jména a kralupské ulice III.
hudby, pokrokový učitel, osamělý český 
písmák a buditel.

K. Jeden z největších českých vědců, lé-
kař, biolog, fyziolog. Učinil celou řadu obje-
vů a položil základy buněčné teorie.

1. ul. Libušina – Libuše, 2. ul. Máneso-
va – Josef Mánes (1820-1871), 3. Masnerova 
stezka – Prokop Jindřich Masner (1895-1906),  
4. Nábřeží J. Rysa – Jan Rys (1869-1956),  
5. ul. Nerudova – Jan Neruda (1834-1891), 
6. ul. Palackého – František Palacký (1798-
1876), 7. ul. Poděbradova – Jiří z Poděbrad 
(1420-1471), 8. ul. Přemyslova – Přemysl 
Oráč, 9. Purkyňovo náměstí – Jan Evan-
gelista Purkyně (1787-1869), 10. ul. Riegro-
va – František Ladislav Rieger (1818-1903), 
11. ul. Rubešova – František Jaromír Ru-
beš(1814-1853), 12. ul. Rybova – Jakub Jan 
Ryba (1765-1815)

 (správné odpovědi: A2, B4, C7, D1, E5, 
F3, G8, H10, CH6, I11, J12, K9)

Poznámka redakce: Ulice Rybova získala 
možná své jméno spíše po zdejším mlyná-
ři, na tento poznatek přišel nedávno pan  
Ing. J. Stupka. l.p.

Opět budeme pokračovat v našem „ nekonečném“ kvízu. Stále ještě pobudeme 
v první místní části našeho města. Zkuste si tedy poradit s dalšími indiciemi  
a spojte je se jménem slavné osobnosti a kralupské ulice.

Přemyslova ulice
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BEZ čErný – sbírají se kvě-
ty (červen), plody (srpen, září), 
listy (červen, červenec). Různě 
připravené čaje z květů se pou-
žívají jako prostředek projíma-
cí, potopudný, při nachlazení, 
chřipce, žaludeční a střevní 
kolice, k uvolnění plynatosti, 
menstruačních a neuralgických 
bolestech, při migréně, proti vy-
sokému tlaku, močopudný pro-
středek, při ledvinových cho-
robách, při bolestech v krku, 
krvácení dásní, jako obklady 
na otoky. Odvar ze sušených 
plodů je vhodný pro diabetiky. 
Obklady z listí přikládáme na 
bolestivé záněty kloubů, při rev-
matismu.
BruSnICE BOrůVKA – mladé 
listy (červen – září), plody (čer-
venec – srpen). Různě připra-
vené čaje z listů se připravují 
pro diabetiky. Vaří se čaje ze 
sušených plodů proti průjmu. 
Odvary z listů jako obklady na 
kůži s plísňovým onemocně-
ním. Borůvkový kompot se po-
dává jako dietní součást stravy 
při chronickém střevním kata-
ru a při různých onemocněních 
s průjmy. Čerstvá šťáva z plo-
dů působí dobře při nachlazení 
k výplachu úst, nosu, na afty  
a opary, při odstranění zápachu 
z úst. 
CElEr – listy (červen – září), 
semena (srpen – září), bulva (ří-

jen). Čerstvá hlíza rozstrouhaná 
posiluje žaludek. Odvar z hlí-
zy léčí omrzliny. Všechny části 
rostliny se vyznačují silnou mo-
čopudností, nať a kořen jsou bo-
haté na vitamíny. Semena s od-
varem křenu působí močopudně 
a vyhání močové kameny.
CIBulE – sbírá se v srpnu až 
v září. Ve formě šťávy se může 
dávat do čaje a působí protizá-
nětlivě. Je účinným prostředkem 
proti kašli, zahlenění, chrapotu, 
zánětu průdušek a angíně. Ko-
lečka cibule se přikládají po bod-
nutí hmyzem. Obsahuje množ-
ství vitamínů (C, B, A ,E). 
čEKAnKA OBECná – kvetoucí 
nať (červenec – září), kořen (zá-
ří, duben). Odvar z kořene nebo 
z natě podporuje chuť k jídlu, 
působí močopudně a žlučo-
pudně, vyhání močové a ledvi-
nové kameny, upravuje stolici  
a čistí krev. Čaj z kořene působí 
dobře při žlučníkových potížích  
a chorobách močového měchý-
ře, po žloutence. 
čESnEK KuCHyňSKý – cibul-
ky (září – říjen). Má dezinfekční 
vlastnosti, je doporučován proti 
vysokému krevnímu tlaku, skle-
róze, stárnutí, při zánětu prů-
dušek, astmatické bronchitidě. 
Obsahuje vitamíny A, B, C, E  
a další.
čOčKA JEDlá – semena (červe-
nec). Odvar z čočky působí projí-

High performance 
aircraft International.,s.r.o.

Lobeček 732, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel: +420 315 724 548, fax: +420 315 742 292

e-mail: hpai@mbox.cz

Firma vyrábějící letadla přijme 
vyučené letecké klempíře s praxí  
v oboru a 1 svářeče na TIG přístroji 
s příslušnými zkouškami. Poža-
dujeme cit pro letecký materiál.

Nástup možný ihned, bližší in-
formace podá slečna Volšičková 
na uvedeném telefonu, životo-
pis možno zasílat na uvedenou  
e-mailovou adresu.

rostliny, které léčí a pomáhají
mavě a změkčuje břicho. Vařená 
čočka v octě slouží jako obklad 
na různé otoky. Doporučuje se 
otylým při odtučňovací kúře, ne-
mocným cukrovkou, při chudo-
krevnosti a měknutí kostí.
DIVIZnA VElKOKVětá – květ-
ní koruny bez kalichů (červenec 
– září). Přidává se do čajových 
směsí na uvolnění hlenů. Čaj 
působí proti kašli, rýmě, zá-
nětu průdušek, bronchitidě, je 
potopudná. Kloktá se při zá-
nětlivých procesech v ústech. 
Tinktura pomáhá proti bolestem 
hlavy, nespavosti, závrati revma-
tismu. Diviznový olej má léčit 
vředy, otoky a zmírňovat bolesti 
vyvolané křečovými žilami.

V dnešní době se opět začíná-
me vracet k lidovému léčitelství 
pomocí léčivých rostlin. Návrat 
je podněcován určitě i zdražo-
váním léků, ale také spoustou 
možností na trhu (obchody se 
zdravou výživou, v lékárnách, 

v různých wellness centrech 
např. při návštěvě solné jes-
kyně můžeme koupit spoustu 
léčivých čajových směsí nejen 
z našich krajin) a určitou mód-
ností návratu k přírodě (zdů-
razňování přírodní kosmetiky 
atd.). Jednou z levných a také 
možná zábavných cest je pro 
nás, když si můžeme vyrobit 
takový čaj nebo odvar sami. 
Musíme mít ovšem správný 
recept a také zaručené ingre-
dience, abychom pak nemuse-
li spěchat na pohotovost. Na 
dnešním trhu najdeme určitě 
spoustu odborné literatury na 
toto téma např. Hoffmannová-
Jebavý: Rostliny v domácí lékár-
ně. V každé rodině se určitě ta-
ké najde nějaký ten ozkoušený 
recept na rýmu a nachlazení 
tradující se od prababiček. Rá-
di uvítáme nějaký ten ověřený 
receptík od kralupského bylin-
káře, nebo bylinkářky. l.p. 

kovošrot-korbelś brothers unhošť:
29. srpna, 20:00, zahájení hudební sezony

dj koki 73: 30. srpna, 21:00, Disco 80 – 90 let
The funus – byl pes: 19. září, 21:00, Bigbeatová párty

hardeggy: 20. září, 20:00
Lety Mimo: 27. září, 21:00
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Sběratelé

Jak jste se dostal k leteckému modelářství?
V roce 1937, když mi bylo 5 let, jsem na-
vštívil letecký den, kde vystupovali vojenští 
akrobaté. A od té doby jsem chtěl být vojen-
ským pilotem. Za války v tehdejším Protek-
torátu bylo létání zakázáno a leteckým nad-
šencům zbyla jen modelařina. Začal jsem 
zhotovovat papírové modely, později létající 
modely z tehdy dostupných materiálů. Po 
válce jsem svůj sen uskutečnil. Byl jsem vy-
cvičen jako plachtař, parašutista a záložní 
vojenský pilot instruktor. Dodnes se věnu-
ji letecké historii, především českosloven-
skému leteckému odboji za druhé světové 
války. Nikdy jsem se nesmířil  s tím, jak 
se minulý režim zachoval k našim váleč-
ným hrdinům, z nichž 560 padlo a ti, kteří 
přežili, byli označováni za zrádce národa  
a končili ve vězení. Řadu z nich jsem znal 
osobně a měl jsem tu čest počítat se mezi 
jejich přátele.
Kolik vlastníte leteckých modelů?
Zhotovil jsem asi 550 modelů. K mé sbírce 
patří také velké množství různé dokumen-
tace a fotografií především týkající se čes-
koslov. leteckého odboje II. světové války. 

Jsou dva základní druhy sběratelů

Bohužel jsem o řadu materiálů přišel při 
povodni v r. 2002.
Jak modely skladujete?
Pochopitelně s tímto množstvím je sklado-
vání obtížné a zabírá mnoho místa. Kolem 
50 modelů jsem tudíž předal do letecké síně 
hotelu Duo Plukovníka Horala v Praze. 
Jaké máte nejmenší /největší modely? Který 
model byl nejsložitější na sestavení?
Modely jsou zhotoveny v měřítku 1:50 při 
zpracování ze dřeva a bambusu, v měřítku 
1:48 při zpracování z plastu. Nejsložitější 
jsou modely z prehistorie  letectví světové-
ho i našeho.
Jak dlouho pracujete na průměrně složitém 
modelu?
Pokud se jedná o model z plastu, tak  
3 neděle, pokud ze dřeva a bambusu, tak  
i několik měsíců.
Pokračuje někdo z rodiny ve Vašem koníč-
ku?
Mám 4 vnuky a nikdo v této činnosti ne-
pokračuje.
Děláte modely podle vlastních návrhů, nebo 
se dají sehnat na trhu ve formě stavebnice? 
Kolik stojí výroba  modelů, jaká je obvyklá 
cena stavebnice?
Dřevěné modely jsou dělány podle přes-
ných výkresů a stojí mě stovky hodin prá-
ce. Modely z plastu jsou lisovány ve formě 

ROZHOVOR  s... antonínem Strejčkem, leteckým modelářem

Velká spousta z nás se pokoušela utvořit si nějakou sbírku. Někomu tato touha zůstala po celý život, jiný rychle skončil 
stejně, jako rychle začal. Existují dva základní druhy sběratelů. Jedni sbírají již hotové předměty, uloží si je, prohlížejí, 
ukazují je návštěvám atd. Ti druzí mají však svůj koníček obtížnější, zabírající spoustu času, prostoru, peněz  a dlouhé hodiny 
práce, protože předměty, které sbírají, sami tvoří. Tento koníček se jim stává pak velmi důležitou součástí jejich života, 
skoro až životním posláním. 

a 1 stavebnice stojí od 100 Kč do 2000 Kč 
+ doplňky.
Kolik lidí v Kralupech dělá tento koníček? spo-
lupracujete mezi sebou?
Vedle svého zaměstnání v n.p. Kaučuk  
a aktivní letecké činnosti v Aeroklubu Kra-
lupy n. Vlt. jako instruktor  motorového 
létání jsem vedl dětský letecko-modelářský 
kroužek 25 let. Za tu dobu mi prošli pod 
rukama celé generace modelářů, ale žádný 
nebyl ochotný pokračovat v mé práci, která 
je opravdu dost náročná.
Pořádal jste již v Kralupech n. Vlt. výstavu 
leteckého modelářství? Nechystáte se usku-
tečnit nějakou v blízké době?
Za 45 let jsem uskutečnil především v Kra-
lupech přes 31 leteckých výstav s různou 
tématikou. V loňském roce jsem zhotovil 
pamětní desky kralupskému občanu, piloto-
vi Československé 311 bombardovací peruti 
ve Velké Británii, který zahynul při havárii 
letounu Wellington v květnu 1941, Plukov-
níku in memoriam Stanislavu Zeinertovi. 
Jedna deska je v Městském muzeu, druhá 
v ZŠ Komenského a třetí v jeho rodišti 
v Neuměřicích.

Chtěl jsem, aby tato moje historická sbírka 
byla zachována v Kralupech n. Vlt., které 
mají mnohaletou leteckou historii.

DěkuJI VáM Za ROZHOVOR, l.p.

Kralupští sběratelé 1. díl

Ze soukromé sbírky 
Antonína Strejčka
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Úspěšná reprezentace Středočeského kraje i města Kralup nad Vltavou

Basketbalistky i basketbalisti úspěšně reprezentovali
Kralupské basketbalistky  
i basketbalisti letos v červnu úspěšně 
reprezentovali město na turnaji ve 
francouzském městě Elne a to pod 
vedením prezidentky klubu Radany 
Hniličkové a trenérek Terezity 
Čermákové, Renáty Procházkové  
a Ivany Šlehoferové.

Při příležitosti tradičního sportovního 
zájezdu do francouzského partnerského 

města Banyuls sur Mer, kterého se letos zú-
častnila celkem 4 družstva kralupských bas-
ketbalistů, a to mladší minižákyně, mladší 
žákyně, ženy a muži, jsme se zúčastnili jed-
nodenního turnaje v Elne. S hrdostí musíme 
konstatovat, že všechna kralupská  družstva 
vyhrála. A to i přesto, že družstvo žen neby-
lo v kompletní sestavě a ve velmi vyrovna-
ném utkání s druholigovým profesionálním 
družstvem Perpignanu za hlasité podpory 
diváků obrátilo skóre ve svůj prospěch jen 
30 vteřin  před koncem utkání. 

Také družstva našich mladých nadějí 
předvedla velmi vynikající  herní výkon, 

když porazila ve své kategorii výběry tam-
ního regionu. Muži své soupeře porazili 
s přehledem sobě vlastním.

Radost z výher umocnila i přítomnost sta-
rosty Kralup pana Holečka, který byl společ-
ně s překladatelkou paní Hráškovu a  paní 
MUDr. Felixovou  přítomen mezi diváky. 
Krásný zážitek byl také umocněn přijetím 

celé delegace u pana starosty Banyuls s/M 
pana Reda na radnici a aktivní účastí na 
slavnostech patrona města sv. Jana s alego-
rickým průvodem sportovců zakončeným 
nádherným ohňostrojem na moři.

Fotogalerii a informace o BK Kralupy Ju-
nior naleznete na internetových stránkách 
www.bkkralupyjunior.estranky.cz.

ŽHaVé nOVInky V SOkOle

OSlaVa „nOVéHO kaBátu SOkOlOVny“
V RáMCI „Dne pRO ZDRaVí“

sobota 4. října 2008 – od rána až do rána
akCe pRO ŠIROkOu VeřeJnOSt  
I RODIny S DětMI

Věnujte část svého volna a přijďte si okusit no-
vé a připomenout známé cvičení např. vodní 
aerobik v bazénu, pilates, jóga, orientální ta-
nečky, flexi-bary, gymbaly, zdravotní cvičení, 
aerobik s FIT FOR YOU, afrotance,

SPORTOVNÍ VŠEHOCHUŤ PRO MUŽE.
Na Sokolišti proběhne závod orientačního bě-
hu, turnaj dvojic v petanque a nohejbale.

Doprovodné akce – masáže i přednáška  
o zdraví nebudou chybět.

Hlavním bodem „DNE PRO ZDRAVÍ“ bude 
slavnostní otevření rekonstruované Sokolov-
ny. Čestný host poslanec Parlamentu ČR Jan 
Morava a další hosté.
Všichni příznivci Sokola jsou srdečně zváni.

Večer bude patřit těm, kteří si rádi zavzpo-
mínají na dovolenou u moře spojenou se cvi-
čením „se Sokolem v Chorvatsku“.

Ale také všem, kteří cvičili v červnu na So-
kolském sletu v Podještědí. Na programu - 
promítání a foto.

Táborák s písněmi a dobrotami, pokud po-
časí dovolí.

Nocleh v tělocvičně lze objednat.

 Pro lepší organizaci, prosíme, hlaste svoji 
účast předem na emailu: katka.prochazkova@
seznam.cz nebo na telefonu 602 454 288, kde 
získáte podrobnější informace www.sokol.
kralupy.cz.

neneCHte SI uJít V SOkOle!

Začínáme cvičit druhý týden v září ve zcela 
„novém kabátě“ naší velké tělocvičny.

Rozvrhy a kontakty k přihlášení jsou na ná-
stěnkách TJ Sokol Kralupy a na internetové 
adrese: www.sokol.kralupy.cz.

pOZVání DO nOVýCH ODDílů
a/ SPORTOVNÍ KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU
(pro chlapce a dívky od 10ti let)

b/ spolupráce s FIT FOR YOU – také dětský 
aerobik

c/ samostatná hodina cvičení nejen s FLE-
XI-BAREM

pOZVánka
TJ Sokol Kralupy Vás zve na oblíbené
CVIČení VODníHO aeROBIku,
které se koná od 2.9. 2008 v kralupském ba-
zénu.

Cvičíme třikrát v týdnu: 
– úterý - čtvrtek – neděle.

Cvičení je určeno pro všechny věkové kate-
gorie a je považováno za jedno z nejzdravěj-
ších druhů pohybu.

Přijďte se přesvědčit. Těšíme se na Vás.
Podrobnější informace na www.sokol.kra-

lupy.cz., nebo na telefonu 602 454 288.

přIpRaVuJeMe

STáLE LáKAVěJŠÍ STRAŠIDELNÉ  
ODPOLEDNE NEJEN PRO TY NEJMENŠÍ 
SE BLÍŽÍ 

Bude se konat v pátek 17. října od 16 hodin 
v areálu Sokoliště.

Více informací v říjnovém čísle Zpravodaje 
nebo na našich nástěnkách.

Čekají Vás tajemná překvapení a soutěže.

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD U PřÍLEŽITOSTI 
OSLAV 80. LET KRALUPSKÉHO MOSTU
se uskuteční v sobotu 18. října 2008  
od 13 hodin.

Přijďte si připomenout atmosféru roku 
1928, kdy byl Masarykův most slavnostně 
otevřen.

Dobové kostýmy jsou více než žádoucí.
Srdečně zve hlavní pořadatel město Kra-

lupy spolu s TJ Sokol Kralupy.            
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pOZVánka na DOMáCí ZápaSy DRuŽSteV Fk JunIOR kRalupy (DOROSt) 
a Fk ČeCHIe kRalupy (MuŽI) na StaDIOnu Fk ČeCHIe (třeBíZSkéHO)

pODZIM 2008

Sobota  ........30. 8.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............FC Velim
Neděle ......... 31. 8.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............FK Brandýsek
Sobota ........... 6. 9.  ............ 17.00 ............. „A“ Muži...................FK Pšovka B
Neděle ............7. 9.  ............ 17.00 ............. „B“ Muži ..................AFK Vraňany
Sobota ..........13. 9.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............Union Čelákovice
Neděle ......... 14. 9.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............AFK Loděnice
Sobota ......... 20. 9.  ............16.30 ............. „A“ Muži...................Sokol Dolní Beřkovice
Neděle ..........21. 9.                Volno
Sobota ..........27. 9.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............AFK Kolín
Neděle ......... 28. 9.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............FK Pšovka Mělník
Sobota ......... 4. 10.  ............16.00 ............. „A“ Muži...................SK Mšeno
Neděle ......... 5. 10.  ............16.00 ............. „B“ Muži ..................Sokol Dřínov
Sobota ........11. 10.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............FK Hořovicko
Neděle ....... 12. 10.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............TJ Sokol Libiš
Sobota ....... 18. 10.  ............15.30 ............. „A“ Muži  ..................Slovan Horní Beřkovice
Neděle ........19. 10.  ............15.30 ............. „B“ Muži  .................Eletis Lužec B
Sobota .......25. 10.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............SK Kosmonosy
Neděle .......26. 10.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............TJ Obříství
Sobota ..........1. 11.  ............14.00 ............. „A“ Muži...................Sokol Čečelice
Neděle ..........2. 11.  ............14.00 ............. „B“ Muži ..................Viktoria Všestudy
Sobota ..........8. 11.  .............10.15 ............. „A“ Dorost ...............Český Lev Beroun
Neděle ..........9. 11.  .............10.15 ............. „B“ Dorost...............TJ Sokol Nové Strašecí
Sobota ........15. 11.  ............13.30 ............. „A“ Muži...................FC Lobkovice A

„A“ Dorost – Krajský přebor, „B“ Dorost – I. A třída skupiny A
„A“ Muži – Okrasní přebor, „B“ Muži – IV. třída skupiny B

Sobota ..........  6. 9.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......SK Slaný
Středa ...........10. 9.  ... 16. 30 18.10.  .........Žáci ......FK Hořovicko B
Sobota ......... 20. 9.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......Slovan Velvary
Sobota ......... 4. 10.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......Kablo Kročehlavy
Sobota ....... 18. 10.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......FK Brandýsek
Sobota ..........1. 11.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......TJ Spartak Rožmitál
Sobota ........15. 11.  ..... 9. 30 11.10.  .........Žáci ......SK Rakovník B

Žáci FK Junior Kralupy – I. A třída skupiny A
POZOR! – ŽÁCI HRAJÍ NA HŘIŠTI FK KAUČUK (V Olších))

Pořadatelé počítají s tím, že se 
jako každoročně závodů zú-

častní kromě kompletní české in-
line slalomové špičky i závodníci 
ze zahraničí, především Němec-
ka. Loňský ročník tak svou účastí 
ozdobila mj. Maria Vogl, mistryně 
Evropy z let 2006 a 2007, pravdě-
podobně současná nejlepší závod-
nice na světě.   

Každý, kdo někdy jel na inli-
ne bruslích, okusil problémy s je-
jich zastavením. Tuší tak, jak je 
asi složité se na nich pustit z re-
lativně prudkého kopce, jenž je 
okořeněn dva metry vysokým 
startovacím můstkem a poset při-
bližně 40 slalomovými brankami, mezi ni-
miž je potřeba se proplést (obdobně jako 
při slalomu na lyžích). Je obdivuhodné, že 
se na trať pouští osmileté děti i více jak 
padesátiletí nadšenci. A teprve jízda těch 
nejlepších Vás přesvědčí o tom, kam až 

sahají možnosti jízdy na těchto bruslích.
Kralupští patrioti pak ocení, že na startu 
nebudou chybět ani reprezentanti pořáda-
jícího SKI klubu Kralupy, Jiří Kružík ml.  
a Marcela Homoláčová, oba v kombinézách 
české reprezentace, kam již řadu let patří. 

evropská špička v inline slalomu v Kralupech!
Chcete vidět nejlepší evropské závodníky ve svém sportu v akci? Máte jedinečnou 
možnost, neboť o víkendu 20.- 21. září 2008 se bude v Kralupech nad Vltavou 
konat mezinárodní mistrovství České republiky v inline slalomu.

Zvědavi budeme také na výkony Jakuba 
Kružíka, který se v letošním roce úspěšně 
vypořádává s přechodem ze žákovské ka-
tegorie mezi dospělé.

Závody budou pořádány lyžař-
ským klubem SKI klub Kralupy  
a pod záštitou starosty Kra-
lup nad Vltavou Petra Holečka  
a hejtmana Středočeského kraje  
Ing. Petra Bendla. Budou se konat 
tradičně v Lobči v Hálkově ulici. 
Pořádání závodů sebou přinese 
nutnost úplné uzavírky této ulice, 
a to od křižovatky s Hostivítovou 
na spodním konci až po pravoto-
čivou zatáčku na jejím horním 
konci (tj. nad křižovatkou s ulicí 
Ježkovou), a to po dobu konání 
akce.  Po oba dva dny je proto 
s tímto potřeba počítat.

Závěrem bychom chtěli podě-
kovat hlavním sponzorům akce, kterými 
jsou  především Město Kralupy a dále firmy 
Nowaco, Fontána PM, C-Car, Kros, MIKO 
a ROBO servis.

MaRtIn Štěpán

SkI kluB kRalupy

Mistryně Evropy Maria Vogl 
na trati loňského závodu
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Pozvánky

pOZVánka na tuRnaJ V CVRnkání kulIČek V kRalupeCH
zábava i sport pro každého bez rozdílu věku

Srdečně zveme všechny na 2. turnaj v kuličkách,
který Se bude konat 14. 9. 2008 OD 14 HODIn

200 m od vyhlídky na hoStibejku.

Turnaj se uskuteční za finanční podpory Města Kralupy nad Vltavou. Hlavní cenou bude sada hands free 
k mobilnímu telefonu, v kategorii dětí pak hračky, kuličky a další.

Každý účastník obdrží sladké uvítání.

První turnaj v kuličkách se konal v květnu 2008 a všichni účastníci strávili příjemné nedělní odpoledne,  
ke kterému přispělo krásné počasí.

Nejlépe se umístili v kategorii dospělých: Zbyněk Fojtík z Prahy, Svatoslav Štěrba z Kralup nad Vltavou  
a Jozef Úlehla z Prahy. 

V kategorii dětí se nejlépe umístili: Milan Stopka, Jana Grigelová a Tereza Durdoňová,  
všichni z Kralup nad Vltavou. Nejmladším účastník byl Honzík Štěrba (6 let),  

který  skončil na 4. místě v kategorii dětí.

VýsleDKy FK JuNIOr KrAluPy: 

1. kolo 
Starší dorost (Krajský přebor)  
Junior – SK Rakovník 3:3 (1:3)  
Branky za Junior: Vondráček, 2x Pešek  

Mladší dorost (Krajský přebor)  
Junior: SK Rakovník 1:3 (0:1)  
Branky za Junior: Stinka  

2.kolo 
Starší dorost  (Krajský přebor)  
Junior – FK Brandýs n/Labem 3:1 (0:1)  
Branky za Junior: Růně, Polák, Růně.  
Po 2. kole jsou starší dorostenci na 4. místě 
2 body za prvním.  
 
Mladší dorost (Krajský přebor)  
Junior – FK Brandýs n/Labem 0:4 (0:2)

„MTB Kralupské kolo“
                3.ročník
Termín: neděle 28.9.2008
Pořadatel: KČT MTB Kralupy n.V.
Trasa: okruhy v lese pod základnou KČT a koupalištěm
Prezentace: základna KČT v Kralupech n.Vlt., Ke 
Koupališti 182 - do 9.45 hodin
Kralupské kolo: závod je určen pro děti a mládež od  
4 roků (ročník 2004) do 20 let (ročník 1988) podle kategorií
Kategorie:  ročník 2002 – 2004 (nejmladší žákyně a žáci)
 ročník 1998 – 2001 (mladší žákyně a žáci)
 ročník 1993 – 1997 (starší žákyně a žáci)
 ročník 1988 - 1992 (dorostenky a dorostenci)
Délka trasy:  děti 4-6 let bez rozdílu pohlaví  700 metrů  
  mladší žáci a žákyně 7-10 let   2150 metrů 
 starší žáci a žákyně 11-15 let   6450 metrů 
  juniorky 16-20 let  6450 metrů 
 junioři 16-20 le 10600 metrů 
Start: pod tenisovými kurty 1. skupina – 10.00 hodin, ostatní dle dojezdu 1. skupiny po 
vyhlášení vítězů 
Cíl: pod turistickou základnou KČT
Klasifikace: klasifikovaný bude každý závodník (závodnice), který (-á) absolvuje daný 
počet okruhů, bude mít umístěno startovní číslo na kole a cyklistickou přilbu po celou 
dobu závodu na hlavě.
Kola: doporučujeme horská, treková či krosová kola
Podmínka účasti: účastníci budou mít po celou dobu závodu na hlavě cyklistickou přilbu 
a upevněné startovní číslo 
Ceny: první tři v každé kategorii
Kontaktní osoby: 
Košťák Milan, mobil: 607 186 044; tel.: 315 723 934 po 18 hodině.;  
Milan.Kostak@kaucuk.cz
Ing.Vejrosta Zdeněk, mobil: 736 506 821, tel.: 315 727 491 po 18 hodině;  
Zdenek.Vejrosta@kaucuk.cz 

Akce Kralupské kolo se koná za podpory města Kralupy n.Vltavou

český kynoLogický svaz
Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou-Strachov

  
pořádá dne 20. září 2008

1. ročník pochodu se psem

„kraLuPská ŤaPka“
Program:
8.30 – 9.15 hod. – sraz účastníků na cvičišti
9.30 hod. –  turistický pochod /na trase úkoly pro Vás i Vaše pejsky/

Po skončení pochodu: zábavné odpoledne na cvičišti /coursing, malá psí 
výstava, různé soutěže, podoba pán a pes, pes šikulka, vyhlášení nejmenší-
ho a největšího psa, tombola atd./

Občerstvení zajištěno.  
Změna programu vyhrazena.  
    
Podmínkou k účasti je očkovací průkaz s platným 
očkováním.
Akce se nesmí zúčastnit kupírovaní psi, nemocní 
a agresivní.
Majitel ručí za psa a škody způsobené psem.
Pořadatel neručí za ztrátu či újmu na zdraví psa.

startovné: psovod a pes – 100 Kč

kde nás najdete: Kralupy n.Vlt. – Lobeček, za městským koupalištěm po 
panelové cestě k budově bývalého „strachovského statku“.
Více informací a přihláška na našich internetových stránkách:  
www.zkokralupystrachov.estranky.cz

Přijďte prožít hezký den se svým čtyřnohým kamarádem nebo i bez něj jen tak.
Srdečně Vás zvou členové nově vzniklé ZKO č. 735 Kralupy n.Vlt. – Strachov.

ponDělÍ
19:00-20:00

DAnce AeRoBic
LENKA

rychlejší cvičení  
s tanečními prvky

cvičení pro formování postavy  
a zpevnění svalů, protažení  

a relaxace

STŘeDA
19:00-20:00

BoDySTAlinG
SLÁVKA

cvičení pro formování postavy  
a zpevnění svalů, protažení  

a relaxace

čTVRTeK
18:00-19:00

ZDRAVoTnÍ cVičenÍ
MARCELA

vhodné pro všechny věkové  
kategorie

pŘijďTe Si ZAcVičiT  
S ASpV
nA DVoŘÁKoVo 
GyMnÁZiUM

CENA: 20 Kč / 1 hod.  
(permanentka 500 Kč/pololetí)
VCHOD ZADEM!!!!!
Cvičit začínáme 8. září 2008
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pRaCOVník/-Ce ODDělení 
ZákaZnICkéHO SeRVISu

Mezi vaše hlavní úkoly bude patřit:
✘ objednávání zboží na sklad a kontrola dodacích termínů
✘ optimalizace zásob skladu a kontrola včasného vyskladňování
✘ zápis a vyřizování reklamací zákazníků
✘ vystavování dodacích listů a s tím spojené náležitosti
✘ komunikace se zákazníky a částečně i dodavateli

požadujeme:  
✘ znalost NJ na konverzační úrovni
✘ uživatelské schopnosti práce na PC (Word, Excel, internet)
✘ ochotu učit se novým věcem a odolnost vůči stresu

nabízíme: 
✘ zajímavou práci v perspektivní firmě
✘ zaškolení
✘ finanční ohodnocení odpovídající dané pozici
✘ příspěvek na stravné
✘ příspěvek na dětské rekreace a dětské tábory
✘ věrnostní bonusy

nabídky se strukturovaným životopisem 
zasílejte na adresu:

SALESIANER MIETTEX ČR
Vodárenská 1161

278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel.: 315 724 221

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

Kosmetický salon
Věra Týřová

ošetření, masáže, depilace, líčení...

Párty klub, 
Chmelova 550, Kralupy nad Vltavou 278 01

mobil 728 736 006

Inzerce
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ZBAVTe Se STARoSTÍ!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZdarMa vám vypracujeme cenovou nabídku  
na zpracování vašeho účetnictví.

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

 s námi se modrých pruhů nemusíte bát.

kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (Od říp)
kralupy nad vltavou
315 724 620

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

přIJMe:

✘ pracovníka na pozici prodavač pro firemní prodejnu ve Zdibech, výhodou praxe 

v obchodě, požadujeme zodpovědnost, PC, ŘP sk. B.

✘ skladníka pro pracoviště v Klecanech, Parkerova 617, požadujeme VZV, ŘP sk. B,

praxe výhodou. 

✘ pracovnici na pozici mistrová šicí dílny pro výrobu potahů matrací, pracoviště 
Klecany, Parkerova 617.

náStup MOŽný IHneD. 
Nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: hubackova@purtex.cz, 

tel: 284 021 811, 606 388 321. 

Perspektivní a stabilní zaměstnání společnost se zahraniční účastí

iniTiAl ecoTex s.r.o.
přijme pro nově budovaný závod  

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

Technik elektrotechnických zařízení
náplň práce: údržba elektrotechnických zařízení a strojů,  

pravidelná a preventivní údržba, zajištění bezproblémového chodu technologií
pracovní doba: jednosměnný provoz

plat: 22 – 26.000,- kč

provozní údržbář – zámečník
náplň práce: údržba technologických zařízení a strojů, pravidelná a preven-

tivní údržba, zajištění bezproblémového chodu technologií
pracovní doba: jednosměnný provoz

plat: 19 – 22.000,- kč

švadlena
náplň práce: opravy a úpravy pracovních oděvů

pracovní doba: jednosměnný provoz
plat: 14 – 15.000,- kč

Informace: Josef Duben, tel: 733 125 932

Kuřecí křídla ..................................................32,90/kg
Kuřecí čtvrtky .................................................39,90/kg
Kuřecí stehenní řízky ....................................89,90/kg
Kuřecí prsa s k. ..............................................94,90/kg
Krůtí paličky ...................................................49,90/kg
Krůtí plátek s k ..............................................82,90/kg
Koktejlové párky  ...........................................49,90/kg
Špekáčky ........................................................59,90/kg
Vídeňské párky ..............................................99,90/kg

těšíme se na Vaši návštěvu.
nabídka platí od 29. 8. 2008 do 14. 9. 2008

Řeznictví – uzenáŘství na nám. J. Seiferta,
vedle kulturního střediska Vltava, 

Vám nabízí akční ceny masa a uzeniny:

Inzerce
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REZIDENCE ZEMĚCHY
Realitní kancelář pekárková s.r.o.

 

✘ zajišťuje prodej nových rodinných domů  
v  Kralupech nad Vltavou – Zeměchách

✘ Ceny od 3,2 mil. s DPH vč. pozemku

BlIŽŠí InFORMaCe a pROHlíDky na  

tel.: 739 345 511

pasáž u kostela, Jungmanova ul.75

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

náVRHy + DODáVky + MOntáŽe kuCHyní
náVRHy + DODáVky + MOntáŽe kanCeláří

Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení i 
čalounění.

Nábytek do celého bytu z masivního smrku firmy GAZEL 
JELÍNEK, KOVAŘÍK, DOMESTAV

zdravotní matrace Jelínek – Sára ,Bára, Zora

ZDRAVOTNÍ MATRACE, VESTAVNé SKŘÍNĚ, PROUTĚNé ZBOŽÍ

❏ Prodám byt 2+1 v PV, Kralupy 
– Lobeček. Spěchá. 
tel: 606 338 989

❏ Prodám cestovní soupravu – kufr 
a kabelu látkovou, lemovanou kůží. 
Levně, dohodou.  
tel: 604 951 437

❏ Prodám dámský kožený kostým 
+ kožené kalhoty + koženou bundu 
béžovou a kožené boty na podpatku 
denní i večerní. Krátký kožich 
– imitace lišky. Velikost L – XL na vyšší 
postavu.
tel: 315 742 368

❏ Prodám indukční 2plotýnkový vařič. 
3 měsíce starý za 5.000 Kč.
tel: 315 723 816

❏ Prodám Š- Fabia 1.2, 1/05 najeto 
jen 11.000 km. Šedá metalíza tuning 
AL  205-45-16. Přední maska, 
mračítka, zrcátka, zadní křídlo, laď 
výfuk, nekuřák. Garážované. Nutno 
vidět. 210.000 Kč.
tel: 606 401 502

❏ Prodám Fiat Stilo Dynamic 1,6i 
16V 76 KW, 3/02, 78.600 km. Vše 
v elektrice, klima, stříbrná metalíza, 

garáž, nekuřák. Cena 159.000. 
Dohoda.
tel: 776 057 180

❏ Koupím RD nebo byt v Kralupech 
a okolí. Jsme mladá rodina. Prosím 
ne RK.
tel: 733 234 608

❏ Pronajmu dlouhodobě garáž  
(ul. Chmelova (u Penny).
tel: 603 433 558

❏ Hledám dlouhodobý podnájem  
1 nezařízené místnosti nebo garsonky 
v Kralupech nad Vlt. Nebo okolí. 
Platba půl roku předem.
tel: 775 996 568

❏ Hledám 1 – 2 zedníky (i důchodce) 
na drobné zednické práce.
tel: 731 830 220

❏ Daruji starší kočárek INGLESINA 
včetně spacího pytle. Vhodné na 
balkon apod.
tel: 606 423 786

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

Soukromá inzerce

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

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

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

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

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

KUpÓn pRo SoUKRoMoU neKoMeRčnÍ inZeRci

přímo od včelaře můžete koupit 
v Kozomíně 119 nebo od září do 
dubna a každý čtvrtek a sobotu 

v Kralupech n.Vlt. u PENNY MARKETU. Dále nabízíme dolskou 
medovinu, svíčky ze včelího vosku, kosmetiku firmy Pleva. 

Info a objednávky na telefonu nebo e-mailem. 
Kamila Rubešová  603 441 281, kamilarubesova@klikni.cz 
Radomil Rubeš  604 232 333, rubesr@tiscali.cz

ČeSký MeD

Inzerce
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Hledáte práci? Už nehledejte a přidejte se k nám!

Operátoři, seřizovači a řidiči VZV? Hlaste se!!!

● Chcete za dobrou práci dobrou mzdu?
● Pyšníte se průkazem VZV? 
● Nevadí Vám práce na směny? 
● Uvítáte firemní benefity?

Pokud je Vaše odpověď ANO – pak hledáme právě Vás!

Neváhejte a kontaktujte nás na 315 703 457. 

POČET MÍST JE OMEZEN!!

PTZ NELAHOZEVES personální oddělení: 315 703 457, e-mail: Jitka.Rubesova@unilever.com

aktuální naBíDka
✓ tulipány, narcisy, hyacinty, krokusy aj. cibuloviny, Nové odrůdy
✓ sadba jahod
✓ rostliny na živé ploty např.Thuja occ. Brabant  80-100 cm 109,- Kč
✓ vřesy, chryzantémy, rhododendrony, azalky, magnólie, clematisy,  
trvalky, borůvky, réva aj.
 
OD 15. říJna naBíZíMe :
✓  široký sortiment ovocných stromků
✓  široký sortiment růží
✓  dušičkové věnce, koše, misky aj.
 

OteVřenO:
po-pá ...................8.00 – 17.30
so .........................8.00 – 16.00
ne .........................9.00 – 13.00
28.září – státní svátek – otevřeno  9.00 – 12.00 přijďte si pro odborné rady našich zahradníků. 

WWW.ZaHRaDnICtVI-JelInek.CZ


