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Slavnosti mostu T. G. Masaryka

Pane nadporučíku Doležale, jak dlouho jste ve 
své funkci a jaký největší úspěch zatím máte?
Ve funkci jsem od 1. června 2007. Za nej-
větší úspěch našeho oddělení považuji sní-
žení trestné činnosti o 21% v porovnání za 
stejné období loňského roku. Na uvedeném 
výsledku se však významnou měrou podílejí 
i ostatní obvodní oddělení OŘ Mělník, do-
pravní oddělení a služba kriminální policie 
a vyšetřování. Jde tedy o týmovou práci OŘ 
PČR Mělník jako celku.

Trestná činnost ve městě

ROZHOVOR  s... komisařem npor. Bc. Petrem Doležalem, vedoucím oddělení PČR 
Kralupy a komisařem npor. Miroslavem Plundrem, zástupcem vedoucího oddělení

ŽLOUTENKA 
v kralupech
V našem regionu jsme k dnešnímu dni 
zaznamenali 3 případy tohoto onemocnění, 
z toho se v jednom případě jednalo  
o importované onemocnění ze zahraničí.

Ostatní dva případy onemocnění žlou-
tenky typu A se vyskytly v rodin-

ném prostředí (dospělá osoba a školní 
dítě). V souvislosti s onemocněním žlou-
tenky typu A u školního dítěte, vyhlásil 
hlavní hygienik ČR mimořádné očková-
ní dvou tříd základní školy, kterou dítě 
navštěvovalo.   (Pokračování na str. 3)

Jaké nejčastější přestupky a trestné činy řešíte?
Nejčastěji se jedná o majetkovou trestnou 
činnost jako např. krádeže barevných kovů, 
Cu okapů, kabelů a trubek. V řadě případů 
jsou kabely pod el. proudem. Dále jsou to 
častá vloupání do motorových vozidel, jejich 
krádeže, krádeže jízdních kol, vloupání do 
sklepů a domů jako takových a v neposled-
ní řadě jízda motorovým vozidlem bez ŘP 
a pod vlivem alkoholu.

 (Pokračování na str. 7)

KALENDÁŘ AKCÍ
✔ 5. 10. Sportovně vědomostní soutěž (str. 2)
✔ 6. – 12. 10. Týden Městské knihovny (str. 7)
✔ 10. 10. Veteránem na Aljašku  (str. 8)
✔ 11. 10. Drakiáda s DDM (str. 21) 
✔ 17. 10. Strašidelné odpoledne  (str. 8)
✔ 17. 10. Pátek pro maminky a děti (str. 21)
✔ 17. a 18. 10. Volby (str. 3)
✔ 18. 10. Oslavy mostu  (str. 10,11)
✔ 18. 10. Jarmark na Okoři  (str. 12)
✔ 18. a 19. 10. Výstava v Dřeváku (str. 8)
✔ 25. 10. Máslovické dýňování  (str. 8)
✔ 28. 10. Velvarské hry  (str. 8)

Pozvánka, historie mostu a dobová svědectví na str. 10 a 11

Rozhovor str. 1 a 7
Vedoucí a zástupce oddělení 
Policie ČR v Kralupech před-
stavují svoji práci a nejčastěj-
ší trestnou činnost ve městě.

Zajímavosti str. 14
Co vše se dá sbírat a z čeho všeho 
se dá těšit, v zajímavém vyprávění 

sběratelky slonů, paliček  
a náprstků.

Kino str. 18
Tobruk. Nejnovější film domácí 

produkce o těžké době 2. sv. 
války. Netradiční pozvánka na 

setkání s tvůrci filmu.

Kralupský železobetonový 
most patřil po dokončení mezi 
nejvýznamnější moderní mostní 
stavby v celé střední Evropě.
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 Opět vám chci – ve veliké 
zkratce – sdělit několik svých 
postřehů ze života našeho měs-
ta a reagovat tak na občasné 
připomínky občanů a události 
v Kralupech.

 V minulém čísle vás všechny 
naše šéfredaktorka nabádala 
k aktivnímu životu ve městě  
a stručně vám připomenula, 
co se na podzim v Kralupech 
n.Vlt. chystá. Při pohledu do ka-
lendáře s nabídkou kulturních 

a sportovních akcí mohu její slova jen potvrdit. Již dávno 
nejsme městem, kde „chcípl pes“, a které bylo poplatné 
blízkosti Prahy. Lidé se chtějí bavit, mnozí – naštěstí –  
i sportovat . Kdo opustí  v neděli katastr města, je před-
jížděn cyklisty (i ze zahraničí), bruslaři, i je doháněn „dál-
koplazy“ mířícími na Říp, Okoř či jen tak za město. V Lu-
tovníku potkáte houbaře, na řece se sem tam ukáží říční 
čluny a v září na silnici v Lobči řádili dokonce i lyžaři.  
 A to, prosím, nebyl ještě sníh. O pejskařích a kondičních 
běžcích na polích a cestách okolo města ani nemlu-
vím.  Jsem ale rád, že si lidé dokáží život zpříjemnit aktiv-
ním pohybem a činností a zároveň poděkovat všem, kte-
ří pomáhají mnohé akce pro veřejnost zorganizovat. 

Na začátku školního roku jsem navštívil naše základní 
školy i školky. Budovy jsou v drtivé většině hezké, moderní 
a dobře vedené. Ředitelé i učitelé si také uvědomují nut-
nost moderního vyučování a tak i jejich učební plány sli-
bují dětem poměrně pestrou výuku, která je diametrálně 
odlišná od dob studií mojí generace. Doba si to prostě 
žádá. Kdo to chce vidět – i třeba vy, s dětmi již odrostlými 
- využijte dnů otevřených dveří, které každá škola pořádá 
a uvidíte úplně jinou „Obecnou“ školu. Rodiče pak pro-
sím, aby brali kantory a školu obecně jako rovnoprávné 
partnery při výchově svých ratolestí  a úctu a respekt ke 
škole přenášeli i na své děti.

 Poslední moje dnešní poznámka patří tématu celo-
republikovému, a to jsou říjnové krajské volby, které pro-
běhnou ve dnech 17. a 18.10. Mnozí lidé říkají,že „kraj je 
daleko“ a proč tedy k volbám vůbec chodit. Ale není to 
pravda.  Krajský úřad a tedy krajští zastupitelé rozhodují  
o mnoha věcech, které se obcí bezprostředně týkají –  
a to hlavně o penězích a dotacích. Krajští zastupitelé  
a úředníci určují finance do komunikací, škol i krajských 
zdravotnických zařízení, do meziměstské dopravy a in-
frastruktury a mnoha dalších oblastí. Je toho mnoho, co 
může krajské zastupitelstvo pro obce udělat a pomoci 
jim. A je právě na vás, zda se rozhodnete, že se pokusíte  
i svým hlasem vybrat lidi, ke kterým máte důvěru a věříte 
jim. O vaši přízeň se budou ucházet politické strany i ob-
čanská hnutí či sdružení a já věřím, že Kralupáci nebudou 
lhostejní a k volebním urnám přijdou a odvolí.

 Milí spoluobčané!
 Přeji všem hezký podzim, a pokud máte pocit, že právě 
v říjnu se chcete pobavit, přijďte se podívat v sobotu  
18. října na oslavy k výročí našeho mostu. A kdo máte do-
ma něco z róby našich dědečků a babiček, vezměte to na 
sebe. Akce je určena hlavně pro recesisty a pro pobavení.

 Zdraví vás Petr Holeček
starosta města Kralupy nad Vltavou

Vážení spoluobčané  
a čtenáři naši věrní i občasní!

Aktuality

◆ RM schvaluje vyhlášení 
Výběrového řízení  
č. 6 pro rok 2008 na zís-
kání půjčky z Fondu roz-
voje bydlení města Kralupy 
nad Vltavou od 3.9.2008 
do 16.10.2008. Bližší in-
formace poskytne re-
ferentka ekonomického 
odboru Vladimíra Melicha-
rová, tel.: 315 739 809. 

◆ RM schvaluje zhoto-
vitelem zakázky „Výměna 
vstupních prosklených stěn 
a ostatních dveří pavilonu 
„A“ a „C“ MŠ Gen. Klapál-
ka firmu Geus okna, a.s., za 
cenu 389.540 Kč vč. DPH. 

◆ RM schvaluje zákaz 
umísťování stožárových te-

lekomunikačních stanicí 
a zařízení podobného ty-
pu do obytných zástaveb 
v územním obvodu měs-
ta Kralupy nad Vltavou.
 
◆ Částečná uzavírka 
ulice Hybešova, Ke Hřbi-
tovu a Poděbradova
V době od 22.9.2008 do 
31.10.2008 bude částečně 
uzavřena silnice č. III/10147 
v úseku od křižovatky  
se silnicí č. III/24017  
cca 1 km a silnice  
č. III/24017, z důvodu výstav-
by STL plynovodu PE D 225.

◆ Město odkoupí od 
Synthos Kralupy, a.s. ne-
využívané zařízení na 
úpravu vody. Zařízení bu-

de sloužit pro chemickou 
úpravu vody pro potřeby 
městského koupaliště. 

◆ Zámečnictví Jiří Pali-
ce zhotoví v nebezpečném 
úseku ulice Horní v Minicích 
zábradlí. Dnes je v úseku 
pouze nestabilní zábrana  
a s ohledem na příkrý svah 
se jedná o nevyhovující ře-
šení. Nové zábradlí v délce 
30 m bude stát 75 tis. Kč. 

◆ V souladu se školským 
zákonem bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na obsazení 
místa ředitele/ředitelky MŠ 
Gen. Klapálka. Předpokládá 
se, že školka bude mít nové 
vedení od 1. 11. 2008. Více 
na www.mestokralupy.cz

STříPKY z radnice města ◆ STříPKY z radnice města

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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SPORTOVNĚ – VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
Město Kralupy nad Vltavou
vyhlašuje sportovně – vědomostní soutěž

místo konání soutěže – sportovní hala plaveckého bazénu (U Cukrovaru)
datum konání soutěže – v sobotu 25. 10. 2008

1. PRŮBĚH SOUTĚŽE
Po zahájení soutěžního dne starostou města si kapitáni týmů vylosují jednu sportovní disciplí-
nu (například:  volejbal, basketbal, fotbal,...), ve které budou soutěžit. Po ukončení sportovních 
utkání nastane vědomostní soutěž. Vědomostní soutěž bude formou „Riskuj“, 6 kategorií (film, 
historie, literatura,...) a v každé kategorii 6 otázek. Nakonec se sečtou výsledky ze sportu a vě-
domostí. Ve večerních hodinách se uskuteční taneční zábava s vyhlášením výsledků a vítězi si 
převezmou své ceny v Kulturním a společenském středisku Vltava. 

2. PODMÍNKY SOUTĚŽE
Soutěžící musí splňovat minimální věk 15 let. 
Tým se skládá z 5 soutěžích + 1 kapitán

Soutěžní přihlášku naleznete v Informačním centru na městském úřadě, původní obřadní síň. 
Nebo na webových stránkách města na adrese www.mestokralupy.cz

Do soutěžní přihlášky vyplníte název týmu, jména a adresy soutěžících. Kvůli snadnější komu-
nikaci i telefonní číslo na kapitána týmu.

Termín pro odevzdání soutěžní přihlášky je do 10. 10. 2008 do 13:45. Možnost odevzdání 
osobně do podatelny Městského úřadu, U Cukrovaru 1087, nebo elektronicky na adresu: len-
ka.moravcova@mestokralupy.cz. Obálku nadepište sportovně-vědomostní soutěž.

Po termínu odevzdání budou všichni účastníci informováni o průběhu soutěže. 

Bližší informace na tel. čísle: 315 739 888, 777 798 219,  
nebo na adrese: lenka.moravcova@mestokralupy.cz
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Informace z radnice

Volby do ZastupitelsteV krajů se konají Ve dnech  
17. a 18. října 2008.

Volební místnosti budou otevřeny:
pátek 17. 10. od  14  do 22 hodin, sobota 18. 10. od 8 do 14 hodin.

Uzávěrka iNZERcE je 20. 10.
Uzávěrka čláNKů je 22. 10.

Prodej CYKLOPRŮVODCE
V informačním centru MěÚ máte možnost za-
koupení Cykloprůvodce. Tato publikace Vás 

provede Středočeským krajem. 
Prodejní cena je 100,- Kč.

Pokud nebude úplný, zaplatí za vás město 
odtah a vy budete platit pouze poplatek 

u oprávněné osoby za neúplnost autovraku 
dle platného ceníku.

Jak to s autovraky doopravdy je?
Zákon o odpadech definuje autovrak jako 

každé úplné nebo neúplné motorové vozi-
dlo, které bylo určeno k provozu na pozem-
ních komunikacích pro přepravu osob, zví-
řat nebo věcí  a stalo se odpadem. V případě, 
že automobil nesplňuje technické parametry 
pro získání platného osvědčení o technické 
způsobilosti a už není možné tyto závady 
opravit, stává se autovrakem. Vlastník ta-
kového vozidla má povinnost zajistit ekolo-
gickou likvidaci autovraku a to dle zákona   
o odpadech pouze u oprávněné osoby, která 
má souhlas k provozování zařízení k vyu-
žívání, sběru nebo výkupu autovraků dle  
§ 14 odst. 1 tohoto zákona. Zde také vlastník 
vozidla obdrží potvrzení o likvidaci vozidla, 
které musí předložit při žádosti o jeho tr-
valé vyřazení z registru silničních vozidel. 
Ale ještě než ho odevzdá oprávněné osobě,  
je povinen umístit vozidlo – autovrak na 
místo, kde nemůže dojít k ohrožení nebo 
poškození životního prostředí a není tím  

Podzimní sběr autovraků od občanů  zdarma!
Jste majitelem autovraku a nemáte možnost  dopravit své dosloužilé vozidlo k ekologické likvidaci?  Město Kralupy nad 
Vltavou pro vás připravilo akci ,,Podzimní sběr autovraků“ a to navíc zcela zdarma, pokud se bude jednat o úplný autovrak. 

narušený estetický vzhled obce, přírody ne-
bo krajiny. V opačném případě se dopouš-
tí dle § 69 zákona o odpadech přestupku  
a může mu být obecním úřadem uložena 
pokuta až do výše 20 000 Kč.

Zvažte tedy, jestli využijete nabídku města 
Kralup nad Vltavou a zúčastníte se této ak-
ce, která je pro každého určitě výhodná. 

A co k tomu potřebujete? Stačí vám k to-
mu jen velký technický průkaz, majitel uve-
dený v tomto průkazu musí být přítomen 
s občanským průkazem (autovrak je mož-

no předat i na základě plné moci od ma-
jitele).

Akce bude probíhat v období od 20. 10. 
do 24. 10. 2008. Teď už stačí jen zavolat 
na níže uvedené telefonní číslo, kde vám 
budou sděleny podrobné informace.

Odbor životního prostředí, odpadové hos-
podářství: 315 739 944 nebo 
e-mail: helena.traxlova@mestokralupy.cz

Helena TRaxlOVá

ODBOR žiVOTníHO PROsTřeDí

ODPaDOVé HOsPODářsTVí

Ve městě je 18 volebních 
okrsků. Do zastupitelstev krajů 
je možno vybrat ze 14 politic-
kých stran. (Česká strana so-
ciálně demokratická, Dělnická 
strana – za zrušení poplatků 

ve zdravotnictví, Koalice pro 
Středočeský kraj, Komunis-
tická strana Čech a Moravy, 
Konzervativní koalice, Národní 
strana, Nejen hasiči a živnost-
níci pro kraj, „Nezávislí sta-

rostové pro kraj“, Občanská 
demokratická strana, SDŽ 
– Strana důstojného života, 
Strana zdravého rozumu, Stra-
na zelených, Středočeši, Volte 
Pravý Blok – stranu...). ZBr.

ŽLOUTENKA v kralupech
(Dokončení ze str. 1)

Toto očkování proběhlo v minulém týd-
nu přímo ve škole ve spolupráci pracovní-
ků zdravotního ústavu se sídlem v Kolíně 
a pracovníků protiepidemického oddělení 
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, 
územní pracoviště Mělník, kteří současně 
ve škole nařídili příslušná protiepidemická 
opatření. 

K nejdůležitějším krokům prevence patří 
dodržování osobní hygieny, zvláště čistoty 

rukou, zejména po použití WC a před jíd-
lem. Důležité je i dodržování správných 
hygienických návyků při přípravě nebo 
konzumaci potravin, které se tepelně ne-
zpracovávají (zelenina, ovoce, salámy, uze-
niny). Nejúčinnějším opatřením však zů-
stává očkování. 

MUDR. siMOna TicHá

VeDOUcí PROTiePiDeMicKéHO ODDělení

KHs sTř.KRaje se síDleM V PRaZe

ÚZeMní PRacOVišTě MělníK
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Napsali jste nám

TERMÍNY STáNKOVýcH TRHŮ v Lobečku jsou 1.10., 15.10. a  29.10.

Jménem vlastníků nemovitostí 
v celé starobylé ulici Přemyslově: 

PROČ A KDO?

Proč nikdo nezastaví průjezd nadměr-
ných, přímo těžkotonážních vozidel na-

ším městem? Dálnice byla prodloužena 
na Teplice, aby se ulevilo vesnicím i řidi-
čům. Při opravách našeho mostu musel 
být opraven i mostek přes potok. Generál-
ní oprava silnice v Přemyslově ulici stála 
mnoho peněz i potíží obyvatel. Proč se ne-
zachoval odklon dopravy dálkových vozi-
del? Dnes jsou auta na široké ulici na pra-
vém břehu řízena semafory. Po vyrušení 
u nemocnice se propletou pod viaduktem 
a konečně mají možnost rozjet se na plný 
plyn – 70 až 90 kilometrovou rychlostí ni-
kým nekontrolovanou ulicí. Přechody pro 
pěší je nezajímají!! Náš úřad a hlavně Po-
licii nic nezajímá. Chyba je, že zde nikdo 
z nich nebydlí!

Kdo se bude podílet na opravách domů, 
stojících zde již 80 – 100 let? Snad konečně 
budete muset dodržet právě uveřejněné 
sliby, že starostové prosadí zákaz průjezdu 
těžké nákladní dopravy přes obce! U nás 
jde jen o kilometry objížďky.

MilUše BURešOVá

Autor článku p. Krebs se zabývá myš-
lenkou, jak nahradit nově projektované 

silniční napojení na budovaný obchvat měs-
ta v místech bývalého železničního mostu. 
Nemám nic proti novým cyklostezkám, kte-
ré autor tak nadšeně propaguje, nicméně, 
hlavním důvodem tohoto nového připojení 
města je řešení velmi svízelné dopravní ob-
služnosti ve městě. Dopravní problémy jsou 
zde značné a vzhledem k průměrnému roč-
nímu nárůstu silniční dopravy o 6 – 7%, je 
nové cyklostezky nemohou vyřešit.

Rád bych uvedl několik argumentů, které 
jednoznačně potvrzují nezbytnost výstavby 
dalšího připojení města na nově budovaný 
obchvat. Povodeň v roce 2002 jasně ukáza-
la, jak nedostatečné dopravní spojení ma-
jí Kralupy nejen mezi městskými částmi, 
ale i na hlavní silniční tahy. Do doby, než 
bude obchvat dobudován, lze očekávat, že 
nárůst v dopravě patrně převýší kapacitu 
průjezdu po nové komunikaci. Dle úda-
jů poslance Evropského parlamentu Petra 
Duchoně, který má v EP na starosti do-
pravní politiku, je denní mobilita občanů 
v zemích EU 35 km, zatímco v ČR je to 
pouze 25 km denně. Uvedený rozdíl se ale 

vyrovná v krátké době. Navíc je prokázá-
no, že doprava narůstá úměrně s růstem 
HDP! Tento nárůst má ČR výrazně vyšší 
než je celkový průměr v zemích EU. Pouze 
v přepravě osob očekává EU nárůst mezi 
roky 1998 – 2010 o 25%. V nákladní do-
pravě, vzhledem k postupující integraci, je 
třeba počítat s tím, že toto navýšení bude 
výrazně vyšší.

S nárůstem dopravy nelze bojovat, nao-
pak je třeba vytvořit lepší podmínky pro 
její fungování!

Převažující názor občanů, kteří bydlí 
v sousedství hlavního tahu přes Kralupy 
je: „I kdyby obchvat, včetně nového napoje-
ní města už byl hotov, je pozdě. Kus zdraví 
nám to již vzalo.“

Vybudováním nově navrženého připojení 
historické části Kralup na novou okružní 
komunikaci, se našemu městu naskýtá je-
dinečná příležitost, jak z peněz Evropských 
fondů můžeme zásadním způsobem vyřešit 
svoji opravdu těžkou dopravní situaci. Uvě-
domme si, že takováto příležitost se bude 
v budoucnu těžko opakovat.

FaKTa a POsTřeHy sPOlUPRacOVníKů 

sHRnUl MUDR. egOn BOReK

Reakce na článek

„Město pro auta nebo pro lidi?“

V květnovém Zpravodaji jsem upozornil na 
zcela poničený městský hřbitov při vichřici 
Emma. Zcela zničen byl i hrob u kříže zá-
stupce partyzánské skupiny Josefa Mas-
ného. Na základě tohoto upozornění se 
ozval jeho příbuzný a nechal jej opravit na 
vlastní náklady. Dnes je tento spolu  
s ostatními poničenými hroby opět uveden 
do původního stavu. 

liBOR MaRšáleK

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.
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
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Chodíte kolem každý den. Někdy se 
nad tím pozastavíte, jindy vás to 

rozčílí, nakonec si možná zvyknete. 
Dobře udržované plochy zeleně – oá-

zy klidu v rušném městě, nové lavičky  
a odpadkové koše, vyčištěné břehové poros-
ty, cyklostezky, pěší zóny. Chodíte kolem 
každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, 
jindy vás to potěší, nakonec si zvyknete. 
Ani jedno není samozřejmostí, na kterou 
bychom si měli zvykat. Naším dobrým zvy-
kem by se mohla stát všímavost. Všímejme 
si těch dobrých příkladů a upozorňujme na 
ty špatné. Ekologické centrum Kralupy nad 
Vltavou se o to snaží prostřednictvím pro-
jektu KRALUPY – ČISTÉ MĚSTO.

Projekt, který realizuje Ekologické cent-
rum by měl poukázat jak na příklady dobré, 
tak špatné péče o životní prostředí v na-
šem městě. Díky dotaci od města byly bě-
hem prázdnin spuštěny internetové stránky 
projektu. Na nich je možné najít „zelená“  
a „černá“ místa s podrobným popisem sta-
vu, návrhem opatření, fotodokumentací  
a mapovými výstupy z aplikace Google 
maps. Cílem projektu je poukázat i na ta 
místa a problémy, o kterých se moc neví. 
Prozatím je zařazeno a zmapováno 10 čer-
ných a 6 zelených míst. Z těch problema-
tických to je např. Podhájí, lesík u dýhár-
ny nebo stezka ke hřbitovu. Naopak z těch 
zelených je možné jmenovat Masnerovu 
stezku, park za nemocnicí, ale třeba také 
předzahrádky u panelových domů č.p. 1057 
– 1059 na sídlišti Hůrka. Kromě zaměření 
na konkrétní lokality je projekt zaměřen  

i na jednotlivé tématické 
oblasti. Zvláštní pozor-
nost bude věnována čer-
ným skládkám na území 
města, ale také třídění 
odpadů, zeleni, údržbě 
veřejných prostranství, 
informacím o přírodních 
zajímavostech.  

Projekt je založen na 
vzájemné spolupráci 
mezi veřejností, škola-
mi, podniky a veřejnou 
správou. „Naším cílem 
je zvýšit zájem a všíma-
vost lidí a tímto způ-
sobem odradit ty, kteří nemají respekt  
k přírodě, od mnohdy nelegální-
ho jednání. Současně chceme pře-
devším v dětech vzbudit zájem  
o prostředí, ve kterém žijí, o místa která 
možná bez povšimnutí míjejí při cestě do 
školy. Právě zapojení škol hraje v projektu 
významnou roli. Nad každou z lokalit je 
možné vzít si jakýsi patronát. Podmínkou 
patronátu lokality není její úklid a fyzická 
péče o ní, i když aktivitě v tomto směru se 
meze nekladou. Smyslem je však především 
osvěta, pozornost věnovaná problematickým 
lokalitám a problematickému přístupu lidí 
k životnímu prostředí. 

Při nejbližší příležitosti budou s projek-
tem seznámeni ředitelé škol na setkání 
s kralupským starostou. I když je patronát 
určen především školám, může tuto formu 
zapojení se do projektu zvolit i firma, jed-

Kralupy – čisté město
Zanedbaná veřejná prostranství, černé skládky, hluk a prach  
z dopravy, znečištěná řeka nebo potok, nedostatek kontejnerů  
na separovaný odpad, neposekaná tráva, psí výkaly. 

notlivec nebo rodina. V projektu se počítá 
rovněž se zveřejňováním dobrých příkladů 
péče o životní prostředí ze strany místních 
podnikatelských subjektů. 

Máte-li tip na nějaké místo, které by si 
z vašeho pohledu zasloužilo pozornost nebo 
chcete-li se sami na některou z lokalit zamě-
řit, obraťte se na bezplatnou linku ekocentra 
800 100 574. Tu můžete využít i v případě, 
že Vás projekt zaujal a rádi byste podpořili 
jeho realizaci v plné šíři například formou 
sponzoringu či reklamy. Více informací  
o projektu Kralupy – čisté město najdete na 
internetových stránkách http://cistemesto.
eckralupy.cz.

Projekt byl podpořen v rámci dotace  
z Grantového schéma vypsaného městem 
Kralupy nad Vltavou na podporu zájmových 
aktivit na rok 2008. sOňa HyKyšOVá

Město Kralupy nad Vltavou třídí textilní odpad

Slouží ke sběru oděvů a textil-
ních materiálů. Umístila jej 

firma KOUTECKÝ s.r.o., která 
by tímto chtěla poděkovat městu 
Kralupy nad Vltavou za spolu-
práci, ochotu a vstřícnost. Pro-
jekt nese název KOUTEX.

Firma KOUTECKÝ s.r.o. se již 
13 let zabývá recyklací – využi-
tím textilního odpadu. Protože 
firma sídlí v Duchcově, jsou jed-

ny z prvních kontejnerů na sběr 
textilního odpadu umísťovány 
právě v Ústeckém kraji. 

„Rozhodli jsme se začít sbírat 
odpad, který jinak celý končí na 
skládkách nebo ve spalovnách“ 
říká vedení firmy.

Podstatou je získávání tex-
tilního odpadu rozmístěním 
kontejnerů určených pouze na 
textil. 

Místa pro kontejnery byla vy-
brána tak, aby k nim lidé moh-
li přijet autem a měli tak mož-
nost vzít s sebou pytle či tašky 
s textilním odpadem. Jsou za-
bezpečené tak, aby nepověření 
lidé nemohli z kontejnerů vho-
zené textilie vybírat. Kontejne-
ry se budou vyvážet jednou za 
týden, minimálně však jednou 
za 14 dní.

Do kontejneru patří čistý  
a suchý textil zabalený v igeli-
tových taškách.

Do kontejneru nepatří:
boty, koberce, matrace, peřiny, 
spací pytle, polštáře, závěsy, zá-
clony, kožešinové oděvy, netex-
tilní materiály, silně znečištěné 
a mokré textilie.

   Tímto sběrem a následnou 
recyklací přispíváme všichni ke 
zlepšení životního prostředí. 

 PaVel KOUTecKý

Občané města mají jako jedny z prvních měst ve Středočeském kraji možnost odkládat 
použitý a nepotřebný textil do kontejneru, který je určen pouze na textil. Kontejner byl 
umístěn ve městě v srpnu u Penny Marketu. 
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Pietní setkání
Starosta města Kralup nad Vltavou zve 
občany na pietní vzpomínky k uctění pa-
mátky 28. října 1918. Vzpomínky k výročí 
vzniku samostatného Československého 
státu se konají dne 24. 10. 2008 u památní-
ků padlých:

u kostela ..................................................10:00
most TGM ...............................................10:20
Zeměchy .................................................10:45
Minice ...................................................... 11:00

Osobní asistence 
Centrum pro zdravotně postižené v Mělní-
ku nabízí službu osobní asistence pro seni-
ory, osoby zdravotně znevýhodněné nebo 
dlouhodobě nemocné. Nabízíme i osobní 
asistenci u zdravotně postižené mládeže. 
Služba je poskytována v domácím prostře-
dí a je placená. V případě zájmu Vám po-
radíme, jakým způsobem lze službu hradit 
(např. z příspěvků na péči podle zákona  
o sociálních službách).

Služba je poskytována podle potřeb  
a požadavků klientů. Rozsah služby si 
určuje sám uživatel služby podle svých 
potřeb a požadavků. Jedná se např. o po-
moc (při sebeobluze – hygiena, oblékání, 
přesuny..., při přípravě a podávání jídla, 
při nákupech, při chodu domácnosti uži-
vatele, při vyřizování úředních záležitostí, 
při rehabilitačních cvičeních, při dohledu 
v lékovém režimu, při základním sociálním 
poradenství a další). 

Cílem služby je, aby uživatel zvládl za 
pomoci asistenta ty úkony, které by dělal 
sám, kdyby neměl zdravotní postižení.

V případě zájmu kontaktujte Centrum 
pro zdravotně postižené Mělník, Kos-
monautů 3017, telefon se záznamníkem 
315 624 406, mobil: 732 845 048, provozní 
doba je pondělí a středa 8 – 12.30 a 13 – 16 
paní Jana Burgetová. jB

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041

21. 10. a 25. 11. od 12.30 – 13.30 hodin

Protože se v poslední době zvýšil 
počet případů vandalství, nepořád-
nosti a černých skládek, připomí-
náme činnost Technických služeb 
města.

TS Kralup fungují 7 dní v týdnu, ne-
přetržitě 24 hodin. Na telefonním 
čísle 315 726 589 je možné kdykoli 
nahlásit vypadlé nebo rozbité osvět-
lení, vandalismus jakým je např. 
nasprejovaná nebo jinak poškozená 
dopravní značka, aj.

Sběrový dvůr TS
Otevřen 7 dní v týdnu včetně svát-
ků od 9 do 17 hodin. Do sběrového 
dvora patří:
- bytová jádra,
- lednice, televize, a jiné elektrospo-
třebiče
- sedačky a ostatní starý nábytek
- oděvy, aj.
Provádí se zde také zpětný odběr 
elektrospotřebičů i od občanů v Kra-
lupech nebydlících a to zdarma.
Sběrový dvůr funguje pro občany 
města zdarma!

POdZIMNí PáTEČNí ŽURNáLY lékařů
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
07.11. .................dr. Nová ...........................Nerudova 686 ......................315 725 606
14.11. .................dr. Šťastná ......................Lobeček ...................................315 726 654 
21.11. .................dr. Švejdová ...................Kaučuk  ....................................315 718 007
28.11.  ................dr. Tomaier .....................Nerudova 686 ......................315 725 603     
05.12. ................dr. Votavová ..................Nerudova 686 ......................315 724 720
12.12.  ................dr. Čvančarová .............Felixova vila ...........................315  725 210
19.12.  ................dr. Hájková .....................Veltrusy  ...................................315 781 156

MUdr. Schnabelová Ordinační hodiny od 15. 9. 08
 Odběry nemocní poradna pro kojence prevence (pro zvané)
Pondělí ...........7,30 – 8,00 ................ 8,00 – 11,00 ........................11,00 – 13,00 ..........................14,00 – 15,30
Úterý ................7,30 – 8,00 ................ 8,00 – 11,00 ........................11,00 – 13,00 ..........................14,00 – 15,30
Středa ..............7,30 – 8,00 ................ 8,00 – 11,00 ........................11,00 – 13,00
čtvrtek ............7,30 – 8,00 ................ 8,00 – 11,00 ........................11,00 – 13,00 ..........................14,00 – 15,30
Pátek ................7,30 – 8,00 ................ 8,00 – 11,00 ........................11,00 – 13,00
Kralupy nad Vltavou, Nerudova 1093, Tel: 315 723 751, www.drschnabelova.cz

TecHnické Služby měSTa

Příklad vandalismu. Houba na 
Hostibejku. Vpravo před opravou, 
vlevo po opravě, která vydržela 
pouhé 3 dny než ji samozvaní 
„umělci“ vylepšili.

Nové hřiště na pétanque,  
které bylo slavnostně otevřeno  
4. září v zahradě DPS.
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(Dokončení ze str. 1)
Spolupracujete s městskou policií a jak na-
příklad?
Ano, nejčastěji při dopravních akcích v rám-
ci města, kdy v součinnosti s Městskou poli-
cií procesně dokončujeme započaté doprav-
ní přestupky a v řadě případů trestné činy 
jako jsou jízdy bez řidičského oprávnění, 
jízdy pod vlivem alkoholu aj. Dobrá spolu-
práce je i v případech krádeží v obchodních 
domech, kde je personál těchto domů jako 
první volá na místo činu. Již pravidlem se 
stalo, že společně provádíme kontrolu ná-
draží ČD, zejména odstavených vlakových 
souprav, které jsou permanentním útočiš-
těm bezdomovců. Zde mají ČD vůči všem 
občanům nemalý „dluh“ v tom smyslu, že 
nečiní kroky k tomu, aby se tito lidé do 
odstavených souprav nedostali.
Jak si vlastně stojí kralupy v trestné činnosti 
v porovnání s ostatními regionálními městy?
V rámci okresu Mělník máme jako oddělení 
největší nápad trestné činnosti (nápad = po-
čet oznámených trestných činů – poznámka 
redakce). Můžeme však říci, že jsme v tomto 
ohledu přibližně srovnatelní jako stejně vel-

ká města Mělník a Neratovice. Nutno uvést, 
že Kralupy nad Vltavou mají specifickou 
polohu. Je zde blízko jak do Prahy tak i na 
Kladno, je zde významný železniční uzel 
a vysoká migrace osob, tedy i osob pácha-
jících trestnou činnost.
Ve vaší nové služebně v lutovítově ulici máte 
vybudovány i dvě policejní cely. budova by-
la slavnostně uvedena do provozu 6. června 
tohoto roku. už nějaký hříšník vyzkoušel tu-
to celu?
Ano a dokonce několik. První „návštěv-
níci“ zde byli ještě před slavnostním ote-
vřením.

DěKUji VáM Za ROZHOVOR

Pokud i Vy máte nějaké otázky, na které by 
zástupci OOP ČR Kralupy mohli odpově-
dět, napište nám na adresu redakce a my 
jim otázky rádi předáme. Otázky se mohou 
týkat trestné činnosti, jak se jí bránit, jak jí 
předcházet. Co dělat, když už máte pode-
zření na trestnou činnost a další.

V příštím čísle si budeme povídat o dů-
věřivosti starších lidí a o základní obraně 
vlastního soukromí. ZBr.

Trestná činnost ve městě

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
6. - 12. října 2008

KniHOVny - RODinné sTříBRO
Pondělí 6. 10. 

REGISTRACE ZDARMA PRO DĚTI

Úterý 7. 10.
MALÁ ŠKOLA INTERNETU

Studovna: 8.00-11.00

SETKÁNÍ S... Setkání se spisovatelkou Zdeňkou Ortovou
Studovna: 16.00

středa 8. 10., Čtvrtek 9.10.
AMNESTIE – prominutí poplatků z prodlení 

Pátek 10.10.
MAMINKO, TATÍNKU, POJĎ SE PODÍVAT DO KNIHOVNY!

Zábavné dopoledne pro děti a jejich rodiče – seznámení s knihovnou
Dětské oddělení: 9.00 – 11.00

sobota 11.10.
REGISTRACE ZDARMA PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

 
Od 6. října bude v Městské knihovně probíhat výstava kresleného 
ekologického humoru ze soutěže EKOFÓR, kterou pořádá Hnutí 

Brontosaurus.

MěsTsKá KniHOVna KRalUPy naD VlTaVOU

Vás zve na setkání...
s FejeTOnisTKOU a aFORisTKOU

ZDeňKOU ORTOVOU 
Pokud dáváte před ustaranou vráskou 

přednost úsměvu a laskavému humoru, přijďte 
na odpolední setkání spojené s autogramiádou 

do studovny Městské knihovny

7. října 2008 v16:00 hodin

Vlasta 
Loskotová, 

předsedkyně 
MO SDČR, 
s Čestným 

uznáním za 
dlouholetou 
činnost pro 

seniory

ROZHOVOR  s... komisařem npor. Bc. Petrem Doležalem, vedoucím oddělení PČR 
Kralupy a komisařem npor. Miroslavem Plundrem, zástupcem vedoucího oddělení
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Vystaveny budou ušlechtilé kočky nejen 
krátkosrsté, ale i polodlouhosrsté v za-

stoupení koček norských lesních. Nejvíce 
zastoupeny budou nejobdivovanější kočky 
perské dlouhosrsté. Překvapením pro ná-
vštěvníky určitě bude expozice morčat, ve 
které uvidí nejen zvířata hladká, různě ba-
revná, s kresbou, ale i vzácná plemena jako 
je Anglický crested, Peruánec či Texel. 

Nejpočetnější bude expozice králíků, kde 
budou vedle vysoce užitkových plemen po-
prvé v Kralupech k vidění i „TEDDY KRÁ-
LÍCI“ (z angličtiny teddy = medvídek). Jde 
o nové plemeno vyšlechtěné v západní Ev-
ropě. Jejich hlavním znakem je zakrslost, 
hustá, dlouhá a hebká srst, ale také milá 
mazlivá a přítulná povaha.

Na své si přijdou i obdivovatelé okřídle-
ných či pernatých zvířat, v zastoupení ne-
jen slepic velkých, zdrobnělých a zakrslých 
plemen, ale i krůt, perliček, husí a kachen. 
Tradičně bohatá bude kolekce holubů okras-
ných a užitkových plemen, ve které spat-
řuje návštěvník řadu tvarových zvláštnosti, 
barevnost a pozoruhodné pernaté ozdoby. 
I tentokrát barevností bude hýřit expozice 
okrasného ptactva, včetně předvádějících 
se papoušků. 

Část exponátů bude prodejná. Chybět ne-
bude selský dvorek, tombola, občerstvení, 

video koutek s chovatelskou tematikou, pa-
nely a poradenská služba. 

Tato chovatelská reprezentace se koná 
pod záštitou starosty města Petra Holečka, 
který pro nejúspěšnější chovatele věnoval 
vítězné poháry. Téměř 800 zvířat slibuje 
pěknou podívanou. Proto neváhejte a vý-
stavu navštivte i s dětmi. Mezi zvířátky se 
rozhodně nudit nebudete.  Děti do 15 let 
vstupné neplatí. Zanedbatelné je i vstupné 
pro dospělé ve výši 25 Kč.

Výstavní pavilon Dřevák je v ulici  
Ke Koupališti, v části Lobeček a otevřen 
bude v sobotu 18. října od 8 do 17 hodin  
a v neděli 19. října od 8 do 13 hodin.

jiří scHőnFelDeR

Sokol kralupy nad Vltavou zve všechny děti  
ve věku 0 – 10 let na:

STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE
Pro děti jsou připravené vese-
lé soutěže a opékání buřtů. 
Celé strašidelné odpoledne 
vyvrcholí lampiónovým prů-
vodem, který bude vycházet 
se Sokoliště v 18.15 hodin.
Nezapomeňte na lampión se 
svíčkou a masku strašidla.

Kdy: 17.10.2008
V kolik: soutěže v 16.30 hodin
Průvod masek v 18.15 hodin
Kde: Hřiště Sokola Kralupy nad Vltavou

Vstup: Sokolové po předložení průkazky s plat-
nou známkou zdarma. Ostatní děti 30 Kč, dopro-
vod každého dítěte 10 Kč.

Kočky a morčata ve Dřeváku
Expozice těchto zvířat bude poprvé součástí tradiční podzimní výstavy králíků, 
drůbeže, holubů a okrasného ptactva, která je v pořadí již XX. jubilejní výstavou 
konanou ve známém Dřeváku v Kralupech nad Vltavou. 

VElVARSKÉ HRY – 28. 10. 2008
u Malostranského rybníka od 1� hod.

✱ sokolník  
– ukázka dravců

✱ dílna slámování

✱ staročeské soutěže 
(děti i dospělý)

✱ soutěž  
o nejlepší buchtu

(přineste své  
pekařské výrobky)

✱ přetahování lanem

✱ táborák  
(buřty s sebou)

Pořádají: Natvrdlí & Město Velvary
Vstupné: 30,- Kč

naDační fonD koleč
Tímto oznamujeme těm, kteří chtějí přispět k záchraně barokního zámku v Kolči,  

že je zahájena veřejná sbírka.

Číslo účtu veřejné sbírky: 222 790 378 / 0300

Účel sbírky je shromažďování finančních prostředků na rekonstrukci krovu a střešního pláště, sta-
bilizaci nosných konstrukcí objektu, oplocení a zabezpečení areálu, opravy interiéru a další.

Děkujeme všem, kterým není osud zámku lhostejný a rozhodnou se přispět.

www.zamekkolec.ic.cz

Kočka perská 
modrá
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Obec se skládá z jedné místní části.
Počet obyvatel: 477

Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 
1,5 km

Dostupnost: Vrchní částí obce prochází 
silnice vedoucí ze Zlončic, za obcí se spo-
juje se silnicí vedoucí od dálnice D8 (E55). 
Za obcí je železniční zastávka Chvatěruby, 
na trati Kralupy – Neratovice. Autobusové 
spojení zajišťují linky Pražské integrované 
dopravy.

Zajímavosti obce (příroda, historie, …): 
Chvatěruby leží na pravém břehu řeky Vl-
tavy, jejich spodní část byla velmi poškoze-
na při povodni r. 2002. Hlavní část obce se 
rozkládá na svahu hřebenu náhorní plošiny 
nad řekou. Terén je svažitý s množstvím 
skalek. Od zámku je velmi pěkný pohled 
na vltavské údolí.  Z hlavní silnice, která 
míří z Prahy, se nám otevírá výhled na horu 
Říp a vrchy Českého středohoří.

Území bylo osídleno od neolitu. Osada 
odvozuje svůj název od svých zakladatelů 
Chvatěrubů. První zmínka o obci je z ro-
ku 1141, kdy Ida příbuzná krále Vladisla-
va II., věnovala Chvatěruby Doksanskému 
klášteru. Ve 12. až 13. století (prameny se 
různí) zde byla postavena zemanská tvrz, 
která byla v 15. století přestavěna na hrad 
s vodními příkopy, bastionem pro velký 
prak atd. Roku 1467 dobyl hrad Jiří z Po-
děbrad. Přestavba hradu na zámek z prv-
ní poloviny 18. století byla nedokončena, 
postupný rozpad stavby vyvrcholil v roce. 
1877, došlo ke zřícení stropů. Obnoveno je 
jediné křídlo jako knižní depozitář, zbytek 
růstává zříceninou. Dnes je zámek v sou-
kromém vlastnictví, je veřejnosti nepří-
stupný, od pohledu chátrá. Kostel sv. Petra  
a Pavla, stojící v blízkosti zámku, je krásnou 
stavbou. V roce 1994-1995 proběhla jeho 
generální oprava. 

Občanská vybavenost, IS, podnikání:  
V obci najdeme úřadovnu OÚ, ZŠ (1. – 5. 
ročník), MŠ, zdravotní středisko, kadeřnic-
tví, prodejnu potravin, pohostinství, hasič-

skou zbrojnici, Turistické centrum cyklos-
tezky Praha-Drážďany (sportovně-kulturní 
areál), knihovnu. Mezi inženýrské sítě této 
obce patří elektřina, vodovod. Plynofikace a 
kanalizace zatím není. V obci je teplovodní 
vedení (horkovod).

Společenský život a aktivity občanů: Je 
zde několik možností sportovního vyžití 
občanů. Mohou využít Obecní tělocvičnu 
ZŠ, kde je k dispozici např. posilovna. Dá-
le je řada možností v areálu Turistického 
centra, kde je např. fotbalové hřiště, bě-
žecká dráha, víceúčelové hřiště, půjčovna 
sportovních potřeb. V  Turistickém centru 
lze také využít možnosti ubytování. Turisté 
mohou zakoupit mapy, turistické známky, 
atd. Centrum je umístěno v Přírodním par-
ku Dolního Povltaví.  V obci funguje oddíl 
TJ Vltavan.

cHVATĚRUBY

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

Kostel  
sv. Petra  
a Pavla

Popisek

Turistické centrum

Část kostelní zdi

„Čistý vzduch všem“ bylo 
motto dalšího ročníku Evrop-
ského týdne mobility, ke kte-
rému se i letos naše město 
připojilo. V rámci této události 
proběhlo několik ekologických 
a osvětových akcí, které vyvr-
cholily dne 22. září uspořádá-
ním „Dne bez aut“.

V rámci tohoto happeningu 
došlo k vyloučení automobi-
lové dopravy z ulice Třebíz-
ského, kde byl následně při-
praven zajímavý program pro 
žáky místních škol. Děti si zde 
mohly ověřit své znalosti ne-
jen z oblasti ochrany přírody, 
ale také třídění odpadu, bez-

pečného cestování, zdravé vý-
živy a první pomoci.

Těšíme se na další ročník 
a děkujeme všem, kteří napo-
mohli ke zdárnému průběhu 
všech akcí spojených s Týdnem 
mobility. Jmenovitě ZŠ Komen-
ského, Třebízského, DDM, MŠ 

v ul. Gen. Klapálka, MŠ Miko-
vické, Ekologickému centru, 
Drážní inspekci, firmě Unilever, 
zaměstnancům Městské poli-
cie, Technických služeb, Odbo-
ru dopravy, Životního prostředí  
a studentům DG.

Za Ekologickou komisi
Jindřich Havlík

DEN BEZ AUT

Pohled na obec
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Událost měsíce

Most byl postaven v obtížných geo-
logických poměrech a při přísných 

požadavcích Mezinárodní labské komise 
za pouhé dva roky. Krásný železobeto-
nový most kubizujících tvarů vyprojek-
tovali společně Ing. Dr. Jarolím Farský  
a prof. Jiří Kroha. Výběrové řízení na 
stavbu kralupského mostu vyhrála zku-
šená firma Kapsa a Müller, která se spe-
cializovala na železobetonové konstrukce 
a kesonové zakládání pilířů. (O deset let 
později dostala firma v době ohrožení 
ČSR velkou státní zakázku: stavbu tzv. 
železobetonových dělostřeleckých tvrzí 
v pohraničí. Jedna přišla na třicet tři mi-
lionů. Na jejich zneškodnění ale nakonec 

nebylo zapotřebí žádné dělo. Stačilo pero 
pánů Chamberlaina a Daladiera na zákla-
dě tzv. mnichovské dohody.)

V roce 1928 moderní, demokratická  
a prosperující Československá republika 
ještě nečekala větší nebezpečí ze strany 
rodícího se fašizmu za hranicemi naší 
země. Přesto ministerstvo národní obra-
ny upozorňuje, že nebylo pamatováno na 
zřízení minového zařízení. To bylo doda-
tečně do středu mostu zabudováno.

Most původně spojoval především Kra-
lupy s městskou částí Lobečkem. Brzy se 
ale stal, jako první most severně od Prahy, 
hlavní spojnicí pravobřežních silničních 
komunikací s levobřežními. S prudce se 

Na realizaci mostu a poně-
kud Cimrmanovsky znějící, 
romantickou předehru vzpo-

míná prof. Jiří Kroha v dosud 
nezveřejněné práci „K reali-
sacím mých projektů“ z roku 

1966. Níže uvedený text byl 
zkrácen o technické údaje  
a úvahu. Za zpřístupnění ro-

dinného archivu a možnost 
zveřejnění děkuji doc. Sylvě 
Šantavé. PV

Po řadě mých nákresů, s kterými se sta-
ticko-ekonomicky ztotožnil také Ing. J. 

Farský (podobně jako já technický úředník 
Zemského správního výboru v Čechách), 
vypracovali jsme společně ideové náčrty 
železobetonového mostu vycházející z mé 
výtvarné představy a spolupracovníko-
vy statičnosti. Protože mosty tohoto typu 
projektovalo, eventuálně schvalovalo jen 
ministerstvo veřejných prací, předložili 
jsme osobně náčrty tomuto ministerstvu 
i s uvedením mého podnětu z Macharovy 
básně. Byli jsme (a hlavně já) přijati s ne-
zakrývanou útrpností nejen nad naivitou 
„Růžové argumentace“ nutnosti mostu, ale  
i pracovního postupu: nikým neobjednané 
plány, bez pracovní smlouvy, bez jednání 
v okresních, zemských a státních komisích 
rozpočtových atd. Byl jsem poučen, že most 
není větrný mlýn Dona Quijota...

Jen skutečnost, že oba jsme byli veřejní 
zaměstnanci, nás zachránila před vyhazo-
vem. Se slovy: „Básníku, z růží most ne-

roste, a až bude, bude – železný!“ byli jsme 
propuštěni. Nevyzváni, nepověřeni jsme 
předložili znovu ministerstvu zpřesněné 
ideové náčrty podezřelého „Růžovo-žele-
zo-betonového“ a také železného mostu.

Po prohlídce našich plánů konstatována 
však nejen jejich reálnost, únosnost, ale 
i skutečnost dávné potřeby tohoto mos-
tu. V nejasných pracovních a právních 
poměrech a za stále vzrůstajícího zájmu 
lidových vrstev kralupského okresu v ne-

obvyklé rychlosti vypracovali jsme defi-
nitivní plán tohoto „Růžového“, defini-
tivně železobetonového mostu (zkráceno, 
pozn. red.) pro Zemský správní výbor 
v Čechách. (zkráceno)

Výtvarně vznosný charakter mostu  
a některé detaily (točité schodiště) svojí 
výtvarností vyvolaly značnou pozornost. 
Právě tak jako spojení plánu tohoto mostu 
s upravovacím řešením Kralup.

jiří KROHa

80. výročí kralupského mostu
O kralupském mostu T. G. Masaryka, který je architektonickou chloubou 
Kralup a podle zákona č. 20/1987 i technickou památkou, zde bylo psáno již 
vícekrát. Byl dostavěn právě před 80 lety a slavnostně odevzdán do provozu  
21. října 1928.

rozvíjející automobilovou dopravou se Kra-
lupy ocitly na přetížené dopravní tepně se 
všemi ekologickými důsledky. Neúnosnou 
situaci by měl vyřešit plánovaný obchvat 
Kralup. ing. jOseF sTUPKa

Železobetonový most přes Vltavu v kralupech
Projekt tohoto mostu nevznikl z oficiální práce státních a zemských mostně projekčních orgánů, také nebyl objednán 
veřejným stavebníkem. Na myšlenku tohoto mostu přišel jsem převážeje se v r. 1922 primitivní pramicí přes Vltavu. Četl 
jsem báseň J. S. Machara: „Zde by měly kvést růže“. Napadlo mne: „Zde by měl vyrůst most!“

Detail s vřetenovým 
schodištěm. Během 
povodně roku 1940 
ho bohužel zničily 

ledové kry i přes 
to, že ho chránily 

ledoborce.
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kdo byl Jiří Kroha
V březnu 1923, po schválení stavby mostu, přinesly noviny zprávu „Nový 
Kralupský most je nejodvážnější stavbou střední Evropy“. Velmi smělé tehdy 
bylo rozpětí středního oblouku 80 m. Most měl stát 8,100.000 Kč a na stavbu se 
plánovalo spotřebovat mj. 40 vagónů tyčového železa a 20 000 m3 betonu, na 
který bylo třeba 650 vagónů cementu.

S poluautor projektu, tehdy třicetiletý Ji-
ří Kroha (1893 – 1974), se vyznačoval 

širokým záběrem znalostí a dovedností od 
technických přes humanitní po umělecké. 
V architektonických návrzích navázal na 
předválečné kubisty, obzvlášť na expresio-
nistický koncept P. Janáka. V duchu dyna-
mického kubismu realizoval architektonic-
ké, malířské a sochařské úpravy v nočním 
podniku Montmartre (1919), kde se scházela 
pražská bohéma. Nejslavnější realizovanou 

ním.) Publikoval teoretické studie zamě-
řené na architekturu, výtvarné umění či 
scénografii. I na poli divadelním působil 
aktivně. Zprvu ze záliby vyráběl loutky 
a navrhoval scénu ochotníkům, pozdě-
ji pro velká divadla vytvářel inovativní 
dynamické scénografie spojující kubis-
mus s expresionismem. Po letech na něj 
navázali E. F. Burian či J. Svoboda. Ro-
ku 1922 se podílel i režijně na úspěšné 
inscenaci Husitů v přírodním divadle 
u Kosmonos. Účinkovalo zde 800 lidí  
a přijelo 13 000 diváků!

V roce 1925 byl Kroha jmenován mi-
mořádným profesorem České vysoké 
školy technické v Brně, kam se později 
přestěhoval a dále se věnoval převážně 
architektuře.

PeTR VenDeRa

stavbou se stala Zemská průmyslová škola 
(1923) v Mladé Boleslavi, kde vznikly podle 
jeho projektů i mnohé veřejné budovy. Navr-
hoval také nábytek a užité předměty.

Počátkem 20. let úspěšně představil své 
obrazy, plastiky a architektonické návrhy 
na výstavách revue Veraikon a skupiny 
Tvrdošíjní, kde se objevil vedle J. Čapka, 
V. Špály, J. Zrzavého či kralupského ro-
dáka J. Karse. (Mohli bychom spekulovat, 
zda tehdy přívozem nejel Kroha právě za 

Město Kralupy nad Vltavou pořádá dne  
18. října 2008 oslavu k příležitosti 80 let 

otevření mostu T. G. Masaryka.

Začátek ve 13 hodin na Sokolišti  
(na rohu Jodlovy a Mostní ul.)

Oslavu zahájí starosta Petr Holeček s hosty  
Ing. Josefem Stupkou a Vlastimilem Řadou.

Můžete se těšit na: ukázky šermu, jízdy na historických 
kolech , vystoupení mažoretek a další.

Dále bude následovat průvod v kostýmech z 30. let v do-
provodu mažoretek ze Sokoliště přes most T. G. Masaryka 

do Kulturního a společenského střediska Vltava.

Čeká tam na Vás staročeský jarmark a krčma, výstava do-
bové hasičské techniky, výstava drobného zvířectva, ukáz-

ky dvorních a lidových tanců, dále vystoupí taneční  
a pohybové studio Zuzany Štarkové, Pavel Votápek – mistr 

světa z r. 2003 v show s biči a DS Scéna Kralupy n. Vlt.

To vše za doprovodu hudby Základní umělecké školy  
A. Dvořáka v Kralupech nad Vltavou.

Po celý den bude v Kulturním a společenském středisku 
otevřena výstava fotografií „Minulost mostu“ a výtvarná 

díla ze soutěže vyhlášené Domem dětí a mládeže.

 O vítězi jednotlivých kategorií bude hlasováno  
hlasovacími lístky.

Vítězná díla budou dražena dne 22. listopadu na II. Měst-
ském plese. Výtěžek z dražby bude věnován na obnovu 

kapličky v Kralupech nad Vltavou v Lobečku.

Jste srdečně zváni!

Po dobu průvodu bude omezen provoz v Mostní ulici.

Děkujeme za pochopení

Stavba mostních pilířů
Dnes si ukažme malou část stavby, kterou velké dílo začalo. Je málo známo, 
že původní dno Vltavy se během čtvrtohor zařezávalo do hloubky o 10 až 12 
metrů níže, nežli je to dnešní, postupně zanesené štěrkopísky. Výkopová jáma 
pro pilíře se proto musela vyhloubit do této hloubky, nežli se narazilo na tvrdý 
podklad. Navíc komise nedovolila postavit pilíře do vodního toku, a tak bylo nutné 
překlenout Vltavu jediným obloukem.

I když stavba pilířů probíhala na břehu, musely být proti prosakující vodě použi-
ty kesony. Školní představa o kesonu, jako 
velkého zvonu, musela být opravena právě 
při stavbě kralupského mostu. Stavební fir-
ma Kapsa a Müller se rozhodla pro kesony 
vybetonované přímo na místě, na břehu, 
kde měly být postaveny mostní pilíře. Be-
tonové kesony měly obdélníkový tvar velké 
místnosti se stropem, ale bez dna. Na kaž-
dý byly upevněny tzv. vzdušnice ve tvaru 
ocelových válců, jako přestupní komory pro 
dekompresi. Do kesonu se neustále vháněl 
z kompresoru vzduch.

Dělníci uvnitř kesonu odstraňovali postup-
ně zeminu a keson podkopávali, takže stále 
klesal, až nakonec v hloubce 11,5 metru do-

sedl na pevné podloží. Do něj ještě zahlou-
bili základ 1,5 metru hluboko, aby voda pilíř 
nepodemílala. Keson již ve výkopu zůstal  
a byl vyplněn betonem. Pro jeden pilíř muse-
ly být umístěny dva kesony vedle sebe, aby 
se dosáhlo požadované dálky pilíře. 

Podrobný stavební deník uvádí, že  
46 dělníků po dobu 66 pracovních dnů 
postupně z výkopové jámy pilíře vyvezlo 
1978 krychlových metrů zeminy. Tou se 
míní bahnitá hlína se štěrkem a později 
štěrk s pískem a měkkou opukou. Pilíř byl 
nakonec vybetonován směsí štěrkopísku 
vytěženého přímo z Vltavy a portlandské-
ho cementu v poměru 3 : 1. Na celé stavbě 
pracovalo v průměru 150 dělníků.

ing. jOseF sTUPKa

Betonové kesony 
na lobečské straně. 
Montáž vzdušnice.

Návrh regulace předmostí a Masarykova mostu, 1924. 
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají
V ŘÍJNU 2008 

 významných životních jubileí.

�� let Havlíčková Vlasta
�� let Hottmarová Božena
�0 let Nešlehová Anna  
 Petříček Jaroslav
8� let Marešová Jaroslava
80 let dvořáková Eva
 Herain Stanislav   
 Hanzlík Josef
 Herainová Emílie
 Růžičková Marie
 Šorfová Anna

Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

Abychom mohli pochopit přítomnost, je 
nutné si připomínat minulost, vážit si jí, 

protože jinak si přítomnost nezasloužíme!
Připomínáme poslední knížku pana  

Ing. Stupky – Zmizelé Čechy – Kralupy nad 
Vltavou, kterou jsme 2. 9. uváděli do života 
společně s redaktorem Škodou z naklada-
telství Paseka, při příležitosti autogramiády 
této knihy. V knize převažuje obrazová část, 
ze které se na nás dívají nejen budovy, ale 
i tatíci předminulého století, ve své době 
méně, či více vážení, po kterých jen výji-
mečně zůstaly nějaké stopy.

Sdružení rodáků a příznivců města
Z každé fotografie se dívají vážní lidé, 

vědomí si snad důležitosti dokumentu, kte-
rý vypovídá o jejich době a generaci. A co 
mají tito lidé společného? Kázeň a srozu-
mitelný řád zaběhnutý a respektovaný; klid 
avšak relativní, protože nic netuší o blíží-
cí se vojně, ale bohužel i jim utíkal život 
stejně rychle jako nám. A jak praví lidová 
moudrost „Co jsme my, byli i oni, a co jsou 
oni, budeme i my.“

Usmíváme se, ale nezesměšňujeme. Ač-
koliv jsme o 100 let vpředu, netroufám si 
říct, že se nám žije radostněji, pohodlněji 
snad.

Jak působivá a poučná je tato knížka a jak 
záslužná a důležitá je činnost Ing. Stupky, 
který nám nedovolí zapomenout!

B. FaBiánOVá

Dovolujeme si vás pozvat ve středu  
15. 10. 2008 v 16 hodin do muzea, 
kde vás provede sbírkami muzea pan 
Fencl, který podá odborný výklad. 

Vážení čtenáři, rádi bychom vás sezná-
mili s tím, co se událo v našem klu-

bu v měsíci září. Členové klubu se účast-
ní soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2008“ 
ve středisku Hospic Anežky České oblast-
ní charity v Červeném Kostelci zasláním 
několika ručních prací na prodej. Výtěžek 
z prodeje je věnován na rozvoj domácí hos-
picové péče. 

Dále jsme se zúčastnili všech akcí po-
řádaných v našem městě, opět nás přišli 

Městský klub důchodců
pobavit naši malí školáčci, kteří nám zazpí-
vali, zarecitovali a ukázali, co se za krátký 
čas již naučili.

Uskutečnili jsme také poslední plánovaný 
výlet, který byl plně obsazen a velice se lí-
bil. Protože se všechny letošní výlety velmi 
povedly, připravujeme ještě jeden mimořád-
ný, na cibulový jarmark začátkem října.

Připravujeme rovněž několik přednášek 
na různá témata.

s POZDRaVeM ČlenOVé MKD

Dne 19.10. tomu bude 8 let, co nás opustil 
milovaný druh, bratr, dědeček a praděde-
ček, pan Václav Podhrázký. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

 Družka Libuše Hemrová s dětmi a vnoučaty

VZPOMÍNKY

Členové Městského klubu důchodců

PoDzimní Jarmark okoř
18. 10., oD 9-18 HoDin

Louka pod hradem bude plná řeme-
slných stánků.  

Doprovodný program – loutkové 
divadlo, živá hudba, občerstvení – 

prostě krásný den pro celou rodinu!
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Zámek se nachází v anglic-
kém parku na okraji obce 

Svatý Mikuláš, severovýchodně 
od Kutné Hory. Nejjednodušší 
doprava je autem, z Kutné Ho-
ry po silnici č. 38 směr Přelouč 
a Pardubice. Spojení veřejnou 
dopravou je bohužel podstatně 
horší. Vlakem je možno dojet 
do stanice Kutná Hora hl. n., 
případně Záboří nad Labem. Si-
ce od obou stanic jezdí k zám-
ku autobusová linka, ale pouze 
v pracovní dny. V sobotu a ne-
děli nás čeká v obou případech 
zhruba pětikilometrový pochod 
k zámku po silnici, což nemusí 
být zrovna příjemné. Existuje 
přímé autobusové spojení z Pra-
hy až k zámku (linka Praha – 
Polička), ale kvůli  nevhodnému 
jízdnímu řádu není použitelné.

Posvícení – Hlavním dnem posvícení byla 
vždy neděle před nebo po svátku místního 
patrona, slavení se většinou protáhlo i na 
několik dní. V roce 1787 vydal císař Josef II. 
nařízení, které předepisovalo jen jedno posví-
cení v roce, a to v neděli po sv. Havlu. Lidé 
to ale většinou moc nedodržovali a posvícení 
bylo spoustu, v každé vesnici v jinou dobou, 
aby se mohli příbuzní a známí navštěvovat. 
Havelské posvícení (16. října) – od středo-
věku platili v tento termín poddaní vrch-

říjnové svátky a obyčeje
nosti peníze a hlavně naturálie jako nájem 
pozemků. Při této příležitosti je vrchnost 
většinou pohostila, jinde si uspořádali ves-
ničané zábavu sami, tento den se také ob-
vykle nepracovalo.
Martinské posvícení (11. listopadu) – v tento 
svátek se čeleď radovala, protože jí končila 
roční služba a dostávala mzdu. Uzavíraly se 
smlouvy mezi obcí a pastýřem, ponocným 
a ovčákem. Tento den byl opravdu oblíbený 
a vždy dostatečně oslavovaný.

Zvyky: jako pozvání sloužily koláče „zvá-
če“, které roznášely děti. Někde se stavěly 
pestré májky. Hodně se jedlo a pilo, večer 
bývala zábava pro mladé. V pondělí byla 
zábava s rozsvícenými svíčkami tzv. zlatá 
hodinka (dodržuje se někde i dnes), v úte-
rý byla zábava tzv. sousedská s pomalou 
hudbou pro starší. V pondělí byla veřejně 
a obřadně zabíjena zvířata, která se pak 
uvařila a snědla. Další neděli pak bylo další 
posvícení tzv. mladé. Není divu, že se tyto 
oslavy nelíbily císaři.

Dnes se většinou přidávají k oslavám růz-
né kulturní akce, jarmarky a koncerty. 

l.P.

ZáMEK KAČINA – procházka podzimním parkem
Měsíc říjen je poslední měsíc v roce, kdy má otevřeno 
většina hradů a zámků. Využijme toho k návštěvě zámku 
Kačina u Kutné Hory. 

Od zastávky, nebo z parkoviš-
tě je to jen kousek k zámku. 
Zámek stojí na mírném návrší, 
nejvyšším bodě v jinak ploché 
krajině. Zámecká budova má pů-
dorys písmene U, v jehož středu 
se nachází ústřední zámecká 
budova, na okrajích budovy uvi-
díme zámecké divadlo s kaplí  
a knihovnou. Zámeckou budovu 
zdobí sloupové kolonády. Zámek 
byl postaven v empírovém slohu 
začátkem 19. století hraběcím 
rodem Chotků. Chotkům patřil  
i pro nás velmi známý a oblí-
bený zámek Veltrusy a tak ne-
budeme překvapeni, když při 
prohlídce objevíme jeho mo-
del. Tento rod vlastnil i zámek  
v nedalekých Nových Dvorech, 
v současné době je  v něm umís-
těn obecní úřad a škola.

Zámek Kačina je znám pře-
devším jako sídlo zemědělského 
muzea. Dnes se muzeum země-
dělství nachází v suterénu budo-
vy. Máte možnost shlédnout od 
historických zemědělských stro-
jů a nářadí přes ukázky zpra-
cování zemědělských produktů, 
vybavení domácnosti a řemesl-
ných dílen až po modely hospo-
dářských zvířat. Zámek nabízí 
i  prohlídky historických inte-
riérů ve dvou okruzích s prů-
vodcem. Jeden okruh zahrnuje 
přízemí hlavní zámecké budovy 
s pánskými a dámskými pokoji, 
tanečním sálem a nechybí ani 
historie rodu Chotků a jejich 
panství. Druhý okruh zahrnuje 
zámeckou knihovnu (obsahuje 
kolem 40 tis. svazků), divadlo či 
obrazárnu. První patro zámku 
se využívá pro tematické výsta-
vy (v době naší návštěvy bylo 
uzavřené).

Zvlášť na podzim může být 
příjemná procházka rozleh-

lým, byť i trochu zanedbaným,  
parkem.  Intenzívnější údržba  
a výsadby květin se provádě-
jí sice jen v bezprostředním 
okolí zámku, ale přesto park 
působí romantickým dojmem. 
Parkem vede naučná stezka, 
přibližující jeho vznik a park 
jako takový. 

V okolí stojí za zmínku ne-
daleké Žehušice, kde je v obo-
ře chováno unikátní stádo bí-
lých jelenů orientálního původu 
v počtu asi 130 kusů. Pokud bys-
te chtěli oboru s jeleny navští-
vit, tak prohlídka s průvodcem 
se koná jednou denně se  za-
čátkem v 10 hodin. Prohlídky 
se konají pouze v době turistic-
ké sezóny (cca polovina dubna 
až  polovina října). Žehušický 
zámek, ke kterému obora pat-
ří, veřejnosti přístupný není. Je 
možno navštívit pouze zámec-
ký park (z parku je vstup do 
obory).

HeZKý ZážiTeK Z VýleTU Přeje eBa.

Zajímavosti

Lány

Interiér zámku

Pohled na zámek
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Zajímavosti

PRANOSTiKA NA ŘÍJEN

cO NáM ŘÍKAJÍ PRANOSTiKY NA ŘÍJEN?
  2. říjen – Den Panny Marie Orodovnice – první mrazíky.
  4. říjen – Svatý František zahání lidi do chýšek.
15. říjen – Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
16. říjen – Suchý den na svatého Havla zvěstuje suché jaro.
18. říjen – Do sv. Lukáše, kdož chceš, ruce volné měj, po něm 
za ňadra je dej!

cO NáM RAdÍ PŘÍROdA?
✱ Čím déle vlaštovky v říjnu u nás prodlévají, tím déle pěkné 
a jasné dny potrvají.
✱ Spadne- li v říjnu listí, bude tuhá zima.
✱ Jestli má dub mnoho žaludů, bývá ráda tuhá  
a dlouhá zima.
✱ Když letí divoké husy, bude za 14 dní sníh.

Provozovatelé vleků a majitelé horských penzionů letos určitě hnojili půdu okolo dubů, možná vysadili i duby do lesních ško-
lek. Třeba by to bylo levnější než umělé zasněžování nebo bagrování sněhu ve vyšších polohách. Přírodě by to bylo určitě milej-
ší, možná by i nasněžilo samo. l.P.

Jelikož se v Kralupech vyskytují mlhy velmi 
často, podíváme se na jejich druhy. Co vše 

nám mohou stejně jako pranostiky povědět 
o počasí?

špatné počasí 
- Tmavá mlha 
- Podzimní mlhy - většinou inverzního cha-
rakteru, v nížinách zima, na horách teplo, 
- Když z mlhy mrholí 
- Mlha stoupá – vysoká mlha

pěkné počasí
+ Mlha padá
+ Jasná mlha a suchá 
+ Přízemní mlha, kterou prosvítá slunce 
     nebo modř oblohy
+ Mlha v noci

Situace je asi 50 na 50. Bohužel pro naše milé město většinou platí, že se zde déle zdržují podzimní inverzní mlhy. Jsme to-
tiž v údolí s potoky a řekou. Přes město jezdí kolony aut. A z mlhy občas na podzim vykoukne nějaký ten kouřící komín.

Poslední kategorií jsou ti, na které zcela 
platí citát pana Jiřího Suchého: „ Já, když 

mám vedle sebe víc než dva předměty po-
dobného druhu, okamžitě z toho zakládám 
sbírku“.

Osobně patřím právě do posledně jmenova-

Sloni, paličky a náprstky 
Sběratelství je nemoc. Jsou lidé, kteří celý život neonemocní. Předměty 
neshromažďují, byt mají téměř sterilně holý. Pak jsou lidé, kteří nic systematicky 
nesbírají, protože je to nebaví. Věci je obklopují, mají doma předměty, které se jim líbí 
nebo které dostali. 

né skupiny. Mnozí nás nechápou, či nás dokon-
ce pokládají za tiché blázny. Ale je nás hodně. 
Ten sbírá žehličky, ten znánky, mince, hrníč-
ky, někdo třeba uniformy nebo kroje. Spous-
tu žen sbírá ubrousky, sáčky od čaje, pytlíčky  
s cukrem, kartičkové kalendáře.

Mojí první sbírkou jsou sloni. Prv-
ního jsem dostala před 14 lety. Pro 
štěstí. Prý jich má být v domácnos-
ti 7, a tak na bratříčky dlouho ne-
čekal. A pak jsem dostávala a stále 
dostávám další a další. Dnes jsou slo-
ni v naší domácnosti doslova všude. 
Další mojí sbírkou jsou paličky. Staré, 
nové, české i zahraniční. Měním je  
s krajkářkami nebo si je sama vozím 
z cest za krajkami. Není to ovšem věc, 
kterou Vám mohou darovat příbuzní 
nebo přivézt přátelé z dovolené, proto-
že kolikrát se v dané zemi do oblasti 
kde se paličkuje ani nedostanou. 

Poslední sbírkou, které jsem napros-
to propadla, jsou náprstky. Náprstek je 
kouzelná věc. Může být starý kovový, 
porcelánový, dřevěný, skleněný, zkrátka 
téměř jakýkoliv. Některý je zcela funkč-
ní, některý je jen na ozdobu. Téměř 
každá máme nějaký doma. A nejede-
te-li na poušť nebo do velehor, dá se 
skoro všude koupit. Ty nejstarší jsou ze 
14. a 15. století. Nacházejí se většinou 
ve vykopávkách, objevují je i amatérští 
hledači pokladů, protože jsou kovové. 
Provázejí tedy lidstvo hezky dlouho.

Ty novodobé jsou pro mě milým 
dárkem, vzpomínkou na výlet, kde 
jsem sama byla nebo dálkou vonící  
z míst, kam se nikdy asi nepodívám.  
A tak, když kdokoliv z mého okolí kam-
koliv cestuje, dočká se ode mě prosby: 
„Přivez mi, prosím, náprstek“. 

Ty, které jsem žádala poprvé, se vět-
šinou podivili, jestli myslím ten ná-
prstek na šití. Pak většinou řeknou, 
že neví, že nikdy nikde nic takového 
neviděli. A většinou když přijedou, ná-
prstek přivezou. A tak se moje sbírka 
utěšeně rozrůstá. Ráda si ji prohlížím, 
těším se s ní a opatruji ji. 

g. jUnášKOVá

Ukázka ze sbírky, kterou tvoří 799 kusů.
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Program kina

Kino VltaVa Kralupy – říjen 2008
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad Vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,  
tel. 315 726 101

PŘIPRaVUJEME Na lIStOPaD 2008: Oko dravce, Wall-i, sirotčinec, Tobruk, Disaster movie, Zrcadla, Quantum of solace, 
Vesmírní opičáci, Bathory Děti noci, Karlovarské dozvuky – 12, Ukrutně šťastni

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

Změna programu vyhrazena.

 PařÍŽi, MiLUJi TĚ

1. 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., ŠÚP, 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???

 MáJ

3.-7. pá, út 20.00
Čr, 76 min., 12, 80,- Kč

Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky 
čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zavá-
něl háj...
Filmová báseň na motivy posledního díla Karla Hyn-
ka Máchy.

 TOBRUK

8.-12. st-ne 17.30, 20.00
Čr, 100 min., ŠÚP, 15, 90,- Kč

Jedna válka. Jedna bitva. Jeden osud.
Válečný film o československých vojácích bojujících 
za 2. světové války v severoafrickém Tobruku oble-
ženém německými a italskými jednotkami.

 KRTEK

13. po 20.00
El Topo, Mex., 125 min., 15, T, 70-, Kč

Legendární psychedelický western (vrchol éry půl-
nočních filmů v NY kinech 70. let) o cestě za po-
mstou navzdory všemu, navzdory všem.

 SEZNaMTE SE S DaVEM

14.-16. út-čt 20.00
 Meet dave, USA, 91 min., d, 80,- Kč

Scifi komedie o partě mimozemšťanů, kteří se při 
své misi na záchranu své planety ocitnou i na Zemi. 
Jejich vesmírná loď má podobu Eddieho Murphyho, 
jejich kapitán také – a oba se zamilují do pozemš-
ťanky.

 ZaPOMENUTý OSTROV

17.-19. pá-ne 17.30
Nim’s Island, USA, 96 min, ŠÚP, d, 80,-Kč 

Svět dětské fantazie nezná hranic.  To platí i v tom-
to rodinném snímku, jehož hlavní hrdinka  Nim se 
vydává za doprovodu největšího dobrodruha všech 
dob zachránit svého ztraceného tatínka kdesi na ci-

zokrajném ostrově.  

 RUDý BaRON

17.-20. pá-po 20.00
der rote baron, Něm./vb, 120 min., ŠÚP, T, 80,- Kč

Rudý baron. Rudý ďábel. Eso všech es. Manfred von 
Richthofen. 
V 1. světové válce nejproslulejší válečný pilot, jehož 
rudý trojplošník budil v letcích Dohody oprávněnou 
hrůzu. Film vyniká skvěle natočenými leteckými 
souboji.

 MUMiE: HROB DRaČÍHO cÍSařE

21.-22. út-st 20.00
The Mummy: Tomb of the dragon Emperor, USA, 111 
min., ŠÚP, d, 80,- Kč  

Zapomeňte na olympijskou Čínu. V této filmové Čí-
ně se právě probudilo zlo a má podobu vzkříšené 
mumie prvního čínského císaře a dobrodruh Rick 
O’Connel má mačety/pistole/automatické pušky pl-
né práce.

 ZOHaN: KRYcÍ JMéNO KaDEřNÍK

23.-24. čt-pá 20.00
You don‘t mess with Zohan, USA, 113 min., 12, T, 
80,- Kč

Bláznivá parodie, v níž titulní hrdina, špičkový izrael-
ský bojovník proti terorismu, neváhá předstírat svou 
smrt, aby si splnil svůj životní sen. Stát se kadeřní-
kem v New Yorku.

 HELLBOY 2: ZLaTá aRMáDa

25.-28. so-út 20.00
Hellboy II: The Golden Army, USA, 120 min., 12, T, 
90,- Kč

Zachránit svět je pekelná dřina.
Červený pekelník Hellboy milující sladkosti, kočky 
a suché hlášky vs pobledlý elfí princ Nuada toužící 
podrobit si svět lidí pomocí Zlaté armády. Výtvarně 
jedna z nejoriginálnějších podívaných roku.

 ROLLiNG STONES

29. st 20.00
Shine a light, USA/vb, 108 min., T, 70,- Kč

M. Scorsese s desítkou elitních kameramanů natočil 
na podzim roku 2006 záznam koncertu Rolling Stones 
v newyorském Beacon Theatre a výsledkem je jeden 
z nejpozoruhodnějších hudebních dokumentů vůbec.

 KOZÍ PřÍBĚH – POVĚSTi STaRé PRaHY

30.-31. čt-pá 17.30
Čr, 80 min., 80,- Kč 

Kterak mládenec Kuba putoval se svou prostořekou 
kozou středověkou Prahou. Staré pražské legendy 
v prvním českém 3D animovaném filmu.

 NESTYDa

30.-31. čt-pá; 1.-5.11. so-st 20.00
Čr, 88 min., ŠÚP, 15, 90,- Kč

„Neromantická komedie o manželství a sexu“  
podle bestselleru M. Viewegha v režii J. Hřebejka  
a s J. Macháčkem v hlavní roli.

 aBSURDiSTáN - KaRLOVaRSKé DOZVUKY

6. čt 20.00
Absurdistan, Něm., 88 min., 12, T, 70,- Kč

Když je kapání kohoutku důležitější než výtrysk lásky...
Není voda, nebude ani sex! A teplá večeře už vůbec 
ne! Absurdní komedie o souboji pohlaví situovaná 
kamsi do pouště mezi Evropou a Asii.

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

KD VltaVa Kralupy – program na říjen 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
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

středa 1.10 – 10.10. 

Výstava politické karikatury U nás v Kocour-
kově. Otevřena denně v pracovní době  
a při všech akcích KD Vltava.

sobota 4. v 15.00 

„Z POHáDKY DO POHáDKY“ –  
I. představení podzimního cyklu
O cHYTRé PRiNcEZNĚ 
Pohádkový muzikál podle klasické pohád-
ky B. Němcové hrají herci divadelní agentury 
DAP Praha. 
Děti, pozor! Opět začínáme vylepovat naší 
pohádkovou skládačku. Za každou pohádku, 
kterou navštívíte, jeden obrázek. Budete-li mít 
v prosinci alespoň 3 obrázky, zúčastníte se 
slosování o ceny.   50,-

neděle 5. a 12. od 17.00 a 20.00 

ZáKLaDNÍ TaNEČNÍ KURZY SPOLEČEN-
SKé VýcHOVY a TaNcE 
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský. 
Vstup jen ve společenském oděvu. 30,-

středa 8. od 19.30 do 22.00

TaNČÍRNa
Taneční večer pro všechny, co rádi tančí po-
řádá taneční mistr Tomáš Mikulský. 
Přijďte strávit i se svými přáteli večer v rytmu 
tance! 60,-/pár 100,-

sobota 11. 9.00 – 16.00

DVOřáKŮV POHáR 2008 – 19. ročník
postupová soutěž ve sportovním tanci v kate-
goriích Děti, Junioři a Dospělí, standardní  
a latinské tance. Soutěž pořádá KaSS a Stře-
dočeská divize ČSTS. Soutěž je přístupná 
v průběhu celého dne. 50,-

neděle 12. ve 14.00!!

„Z POHáDKY DO POHáDKY“ 
– 2. představení podzimního cyklu 
JEŽiBaBY Z BaBÍNa 
Pohádku pro děti od 5 do 90 let s troškou 
zpívání a čarování zahraje Divadelní spo-
lek „Jiří“ z Poděbrad. Děti, nezapomeňte, při 
představení získáte další díl pohádkové sklá-
dačky!    50,-

úterý 14. 8.00 – 12.00

DEN PRO ZDRaVÍ S VZP – foyer kina Vltava 
✱ odběry krve na glykemii a cholesterol  
(orientačně) 
✱ měření tlaku;  zdravotní pomůcky 
✱ poradenská činnost v oblasti zdravotní  
a sociální péče

úterý 14. v 19.30

cyklus koncertů „Musica viva“ 2008 
SAXoFoN & PIANo dUo       
Laura vlková – klavír  roman Fojtíček 
– saxofony 
Program: J.S. Bach, D. Scarlatti, A. Dvořák, 
E. Lecuona, A. Piazzolla, 
K. Růžička, L. Dřevíkovský, F. Gulda, D. Mil-
haud, L. Bernstein. Platí též abonentní vstu-
penky.                                        100,-/75,-

středa 15. ve 20.00 malý sál 

NESTÍHáME – Jan Řepka a Petr ovsenák 
Koncert písničkářů a jejich hostů z Kanady, 
dvojicí Unreliable Narrator (Caitlin a Sean). 
Můžete se těšit na písně, které má smysl zpí-
vat a poslouchat. Přijďte k nám strávit pří-
jemný večer 60,-

čtvrtek 16. v 19.30

KONcERT SKUPiNY RaNGERS BaND 
Další z koncertů country kapely, která úspěš-
ně navázala na nejlepší novodobou tradici 
skupiny Rangers. Stolové obsazení s obslu-
hou.  150,-

sobota 18. od 13.00

OSLaVY K VýROČÍ MOSTU 
T. G. MaSaRYKa
pořádá Město Kralupy n.Vlt.

neděle 19. a  26. 

i. PRODLOUŽENá  „KOTILIÓNOVÁ“ 
– odpolední kurz 
i. PRODLOUŽENá  „KOTILIÓNOVÁ“ 
– večerní kurz 
Vždy od 18.30 do 23.30 hod. 80,-

pondělí 20. v 19.00  malý sál 

Cestovatelská přednáška 
HORSKá RaPSODiE aneb skalami a le-
dem, divočinou, od Alp na Kavkaz
Přednáška s besedou a promítáním fotogra-
fií z cest Ondřeje Valáška, člena KČT Slovan 
Pardubice, po známých i neznámých horách 
a pohořích Evropy. (www.kct-slovan-pardubi-
ce.info) 50,-

úterý 21. v 19.30

Pierre Chesnot: PENZiON PONORKa 
Francouzská komedie o tom, jak fyzicky a or-
ganizačně je náročná partnerská nevěra. 
Uvádí Docela velké divadlo Litvínov ve spolu-
práci s Divadlem U Hasičů Praha. 
Uvidíte: L. vaculíka, A. Tragantovou, L. La-
vičkovou, J. révaie, r. Štolpu, J. Galinovou, 

H. Sršňovou, J. bouše, 
L. Masára, A. boháčo-
vou, P. Erlitze a P. Ko-
záka. Režie: J. Galin 
Důchodci: 170,-/190,-

čtvrtek 23. v 16.30   
malý sál 

O SNĚHURcE 
Loutková pohádka  
o Sněhurce a sedmi trpaslících je určena pro 
naše nejmenší diváky. Text je doplněn pís-
ničkami a živým doprovodem houslí, kytary, 
zobcové flétny a rytmických nástrojů.  30,-

sobota 25. od 20.00

Vyhlášení sportovně vědomostní soutěže 
a TaNEČNÍ ZáBaVa 
Pořádá Město Kralupy n. Vlt.

pátek 31. v 18.00

VERNiSáŽ VýSTaVY KRaLUPSKé 
VýTVaRNé SKUPiNY „J“
u příležitosti 20. výročí trvání 
hosté: skupina výtvarníků z Komárna K.ArT.E
V programu vystoupí písničkářka Martina Tr-
chová. 
Výstava potrvá do 18.11. Bude otevřena:  
denně na požádání v kanceláři KaSS v pra-
covní době, v neděli 9. a 16.11. od 14 – 17 
hod. a při všech akcích v KD Vltava

sobota 1. 11. v 10.00

BeBe Brumík a Pragokoncert Praha a KaSS 
Kralupy n.Vlt. uvádí
Dětské představení Michala Nesvadby 
MicHaL JE KVÍTKO 
velká zábava, soutěže, aktivní účast dětí
 135,-/145,-

PŘIPrAvUJEME NA LISToPAd: 

8. 11. Strašidlo Zlombidlo – „Z pohádky 
do pohádky“ 
13. 11. Musica dolce vita – Cyklus kon-
certů Musica viva
18. 11. Hodně smíchu a pár slz – C.Ma-
jerová a T. Kostková (podle románu Vejce 
a já Betty MacDonaldové)
27. 11. Koncert skupiny Čechomor 
29. 11. Mrazík – „Z pohádky do pohádky“
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Městské muzeum

7.10., úterý, 18.00

„Já se tam vrátím“, pořad z díla F. Halase, 
účinkují Václav Pavlík, Viktor Mazáček,  
Michal Macourek                     vstupné 50,-

15.10., středa, 16.00

Setkání Sdružení rodáků a přátel města

19.10., neděle, 11.00 – 14.00

cíl orientačního pochodu městem (KČT Kralupy)

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

úterý 14. října  2008  v 19.30

SaX & PiaNO DUO 

Roman Fojtíček – saxofon 
Laura Vlková – klavír 
Program: J.S. Bach, D. Scarlatti,  E. Lecuo-
na,  A. Dvořák, A. Piazzolla, K. Růžička,  
L. Dřevíkovský,  F. Gulda, D. Milhaud,  
L. Bernstein 

čtvrtek 13. listopadu v 19.30                      

MUSica DOLcE ViTa 
PODZiMNÍ POETicKá ROZJÍMáNÍ 
Daniela Demuthová – mezzosoprán 
Žofie Vokálková – flétna 
Zbyňka Šolcová – harfa 

Zazní hudba mistrů, doplněná nádhernými 
verši harfenistky Zbyňky Šolcové 
Program:  A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, 
G. P. Telemann, G. B. Pergolesi, J. B. Cardon, 
W. A. Mozart, G. Donizetti, G. Paisiello,  
C. Saint-Saens, B. Smetana, směs podzim-
ních lidových písní v úpravě Jaroslava Krčka 

úterý  2. prosince v 19.30

ROŽMBERSKá KaPELa  – VáNOČNÍ KONcERT
PřiŠEL K NáM DEN VESELý 
Středověká hudba adventního a vánočního 
času. 
Účinkují Martina Pelikánová, Štěpán Kaniak, 
Mario Mesany, Štěpán Mesany, Pavel Polá-
šek, Daniela Demuthová, j.h. 
Umělecký vedoucí: Mario Mesany 
Program: tance a balady středověké Itálie, 
hudba truvérů a trubadůrů, němečtí Minne-
sängři, Vánoce ve středověku, Vánoce v Ev-
ropě, české a moravské koledy 

čtvrtek 22. ledna 2009 v 19.30

vokální soubor GENTLEMEN SiNGERS 
Svým komorním složením (9 členů) a růz-
norodým repertoárem je unikátem na čes-
ké sborové scéně a jedním z nejžádanějších 
sborů u nás a zejména v zahraničí
Repertoár: gregoriánské chorály, renesanč-
ní polyfonie, období klasicismu, romantic-
ké skladby, vokální tvorba 19. a 20. století, 
lidové písně z Čech, Moravy a Slovenska, 
současné písně národů celého světa zpívané 
v původních jazycích, americké spirituály

04. 10. .................... sobota ................... Jim Čert .............................. Svérázný písničkář
10. 10. .................... pátek .................... DJ Koki 73 .......................... Disco
17. 10. .................... pátek .................... Xaver Baumaxa .................... Koncert
18. 10. .................... sobota ................... Hardegg .............................. Taneční zábava
24. 10. .................... pátek .................... Blue effect ........................... Koncert
25. 10.  ................... sobota ................... Kovošrot – hoši… ................ Country zábava

cOUNTRY SaLON LiĎáK

26.10, neděle., 15.00

komentovaná prohlídka výstavy „DŘEVO“  
a setkání s tvůrcem Martinem Patřičným 

ve dnech 17.10. – 19.10.

bude z důvodů konání voleb uzavřena Pamět-
ní síň J. Seiferta.
Ve státní svátek  dne 28.10. bude muzeum 
uzavřeno.

jan RaceK 

Koncerty Klasické hudby 
Vážení koncertní přátelé, 
Kulturní a společenské středisko pro Vás při-
pravilo cyklus koncertů klasické hudby, kte-
rý byl tentokrát rozdělen na dvě části, říjen 
2008 – leden 2009  a únor – květen  2009.  
Nabízíme Vám hudbu v podání renomovaných 
umělců, známých nejen u nás, ale i na světo-
vých pódiích. 

Věříme, že jsme vybrali dobře a že, navští-
víte-li tyto pořady, odnesete si domů jen pří-
jemné zážitky. Stálým návštěvníkům nabízí-
me opět abonentní vstupenky (platí na  
4 koncerty), které můžete zakoupit v před-
prodeji v kanceláři KaSS od 6. října a při prv-
ním koncertu. 

Cena abonentní vstupenky 300,- Kč
Cena abonentní vstupenky pro děti,  
důchodce a studenty 150,- Kč 
Cena jednotlivé vstupenky 100,- Kč 
Cena jednotlivé vstupenky pro děti,  
důchodce studenty 75,- Kč 

Změna programu vyhrazena!

cyklus koncertů klasické hudby „MUsica ViVa“  
v KD Vltava v Kralupech n.Vlt. 
říjen 2008 – leden 2009 

Vzpomínka  
na Dušana řezaninu

 Ani se nechce věřit tomu, že již 10 let 
není mezi námi zdejší dlouholetý duchov-
ní správce děkan Th. Mgr.  Dušan Řeza-
nina. Tento prostějovský rodák  
a velký moravský patriot se zdejší far-
nosti ujal na počátku 50. let a jistě si 
sám nepředstavoval, že zde stráví celý 
zbytek své duchovní služby.  A po odcho-
du na odpočinek vlastně i poslední roky 
svého života. Jeho působení v duchovní 
správě nejsem povolán hodnotit, mohu 
se vyjádřit pouze k několika posledním 
letům jeho života, kdy jsme se blíže se-
známili.
   Poznal jsem ho jako velkého znalce 
českých dějin, z nichž psal poutavé stu-
die. Mohl diskutovat téměř na jakékoliv 
téma. Sklonkem života, když už mu ne-
sloužil zrak, dovedl na dané téma vést 
zpaměti i dvouhodinovou přednášku. Byl 
výborný rétor a uměl udržet pozornost 
posluchačů.
   Své historické znalosti a erudici zúro-
čoval rovněž při sbírání umění, jemuž se 
po celý život věnoval. I kralupské muze-
um má díky němu ve svých sbírkách ně-
kolik hodnotných předmětů.
   Dušan Řezanina byl milovníkem života 
a dovedl si jej užívat, i přes jistá ome-
zení daná jeho duchovní službou. Na 
setkání a na debaty s ním budu navždy 
vzpomínat.     jan RaceK  
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Kultura

Každý den zkouší bdělost 
obránců. Pozemní útok stří-

dá útok letecký. Neskutečnou 
únavu spojeneckých jednotek 
z těchto intenzivních bojů pro-
hlubují mučivá vedra, nedosta-
tek vody a písek. 

Ale naši se nevzdávají. 11. – 
Východní pod velením pplk. Kar-
la Klapálka podporován Brity, 
Australany, Poláky a Jihoafričany 
neustále dokazuje německému 
Afrikakorpsu a  celým 4 divizím 
fašistických Italů, že neprojdou. 
Také si za své odhodlání, nedat 
zadarmo ani milimetr pouště  
a neopustit určené pozice, vyslu-
hují posměšné označení Tobrucké 
krysy. A Pouštní krysy odolávají 
všemu, čeho je německo-italská 
vojenská agrese schopna…..

Vysvětlivky:
Pouštní liška – „Slídím  kra-
jinou jako liška“, říkal generál 
Erwin Rommel a narážel tak na 
svůj instinkt „vycítit“ výhodná 
místa pro bitvy a slabiny svých 
nepřátel. Později mu začali je-
ho přátelé i britští vojáci říkat 
„Pouštní liška“.
Afrikakorps – expediční sbor 

německého Wehrmachtu během 
druhé světové války, operující 
mezi lety 1941 a 1943 v sever-
ní Africe – v Tunisku, Libyi  
a Egyptě.
Tobrucké/Pouštní krysy – nej-
dříve posměšné nazvání vojáků 
bránících přístav Tobruk, po ně-
jakém čase však hrdě převzaté 
označení obránců přístavu.
11. – Východní – 11. českoslo-
venský pěší prapor, který opero-
val za 2. světové války na Blíz-
kém východě.

Kino Vltava nabízí svým di-
vákům projekce dlouho očeká-
vaného válečného filmu Tobruk 
režiséra Václava Marhoula od 
úterý 8.10. do neděle 12.10. 2008 
ve dvou promítacích časech, 
v 17.30 a 20 hodin. 

V pátek 10.10. 2008 večer-
ní film osobně uvedou tvůr-
ci, kteří se na snímku podíleli  
a po jeho skončení mají přítom-
ní možnost s touto delegací o 
něm debatovat.

Celý víkend se ponese v du-
chu československé vojenské 
historie s ukázkami výzbroje, 
výstroje a techniky naší armády 
za 2. světové války.

Podzim roku 1941. Severní Afrika. Libye. Přístav Tobruk.

Zprávy z bojiště
Město stále v obležení vojsky Osy. Houževnatá obrana 
Spojenců je nepřekonatelnou překážkou pro polního 
maršála Erwina Rommella zvaného též Pouštní liška. A on 
tento strategický bod chce. Nutně potřebuje zajistit plynulé 
zásobování svým jednotkám. 

K omorní orchestr Dvořákova 
kraje pod vedením Václava 

Mazáčka letos opět úspěšně re-
prezentoval město Kralupy nad 
Vltavou na 6. ročníku hudební-
ho festivalu Puisaye-Forterre, 
který se konal ve dnech 14. – 24. 
srpna letošního roku v Burgund-
sku ve Francii. V rámci festivalu 
orchestr provedl čtyři samostat-
né koncerty, na kterých zazněly 
skladby českých skladatelů Jiří-
ho Antonína Bendy, Jana Zdeň-
ka Bartoše a Antonína Dvořá-
ka, stejně jako skladby Johanna 
Sebastiana Bacha, Josefa Hayd-
na, Wolfganga Amadea Mozarta  
a Franze Schuberta. Na všech 
koncertech spolupracoval or-
chestr s francouzskými přáteli. 

Po návratu do České republi-
ky absolvoval orchestr tradiční 
společné soustředění pod Hous-

kou, v jehož rámci koncerto-
val na hradě Houska (6. září)  
a v kostele v Bořejově (7. září). 
Nejbližším koncertem KODK bu-
de 8. října 2008 koncert v Mu-
zeu české hudby v Praze. Na 
tomto koncertě zazní tanga As-
tora Piazzolly, které orchestr 
vydal na svém posledním CD 
v dubnu letošního roku. Jako 
sólisté vystoupí Ladislav Horák 
– akordeon, Petr Paulů – kytara, 
Viktor Mazáček – housle, Vero-
nika Sedláčková – flétna a Petr 
Janek – violoncello. 

Další koncerty orchestru se 
uskuteční dne 15. října ve Zlo-
nicích a 29. října v Roztokách. 
Bližší informace o Komorním 
orchestru Dvořákova kraje na-
leznete na webových stránkách 
www.kralupy.cz/kodk.

ing. jan šaRBOcH

RANGERS BANd  
v kralupech nad Vltavou

               Stálé programy
PONdĚLí:  CVIČENí PRO MAMINKY S HLídáNíM dĚTí 
od 10.00 hodin, otevřeno již od 9.30 hodin
ÚTERÝ: KUTáLENí S MALOVáNKOU 
trošku tvoření a potom cvičení od 9.30 hodin 
( určeno pro děti od 2 let )
STřEdA: KUTáLENíČKO 
cvičení s veselými říkadly od 10.00 hodin (určeno pro děti od 1 roku)
PáTEK:  ZPíVáNKY S POHádKOU 
přijďte si zazpívat a podívat se na pohádku, začínáme v 10.00 hodin 
( určeno pro děti od 1 do 4 let )

16. října 2008 od 19.30
Již 3. COUNTRY SALON skupi-
ny RANGERS BAND s hostem 
koncertu skupinou PACIFIK  
a se známou zpěvačkou Helenou 
MARŠÁLKOVOU se uskuteční 
v Kulturním domě Vltava.

KaSS Vltava se stává další 
stálou scénou skupiny Rangers 
Band, která jinak pravidelně 
koncertuje v Praze 6 Břevnově 
v KS Radost.

V rámci kralupského kon-
certu se mimo jiné uskuteční 
křest nového CD, které naváže 
na dlouhou řadu velmi úspěš-
né tvorby.

Vstupenky na koncert jsou 
dotované sponzorem vystoupe-
ní pojišťovnou GENERALI a.s. 
a jsou k dostání v kanceláři GE-
NERALI v OD Říp, resp. v před-
prodeji KaSS Vltava. 

V. slaný

Komorní orchestr Dvořákova 
kraje opět úspěšný v Burgundsku

Rodinné centrum Neználek, KaSS Vltava, Nám. J. Seiferta,  
Kralupy nad Vltavou-Lobeček, 278 01, e-mail: info@rcneznalek.cz, web: www.rcneznalek.cz
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Jak Peníze z fonDů PomáHaJí
Teď po výměně oken a opravě fasády je možná ještě 

více nápadný neupravený vzhled venkovního areálu 

školy, obzvláště hřiště.

Naše školní sportoviště se stalo pro žáky nefunkč-

ní až nebezpečné. Nás pedagogy to samozřejmě trá-

pí. Není to vinou našeho nezájmu, ale nedostatkem 

finančních prostředků. Nyní však svítá na lepší časy! 

Škola se zúčastnila grantového řízení a od Středo-

českého kraje získala dotaci z Fondu sportu a volné-

ho času ve výši 300.000 Kč. Město podpořilo naši 

snahu a spoluúčastí 859.012 Kč umožnilo opravu 

části hřiště pro míčové hry (u tělocvičny). Již v nej-

bližších týdnech se s rekonstrukcí části areálu začne. 

Sledujte s námi postupující změny a držte nám palce 

v dalším grantovém řízení, kterého se zúčastníme.
 VeDení šKOly

PaRTneři PROjeKTU: MĚSTO KRALUPY NAD VLTAVOU 

Zš gen. KlaPálKa

Zš TřeBíZsKéHO

Školní kniHoVna
Nově zrekonstruovaná školní knihovna by-
la letos v září opět otevřena žákům a učite-
lům ZŠ Třebízského. Děti si zde mohou zcela 
zdarma půjčovat knihy nejrůznějších žánrů 
– od pohádek až po romány či encyklopedie. 
V knihovně je uloženo na 5000 svazků knih, 
mnohé tituly jsou využívány jako školní četba. 
Školní knihovna slouží i učitelům, kteří zde 
často najdou vhodné knihy pro doplnění  

a ozvláštnění své výuky. Otevírací doba pro žáky 
je ve čtvrtek a v pátek od 9.40 do 10.00 hod. 

MgR. Hana nOHýnKOVá

Hry a klamy
Ve středu 3. září 2008 si žáci 7. ročníku udě-
lali velice zajímavý výlet do Prahy – na Novo-
městské radnici v Praze totiž byla prodlouže-
na interaktivní výstava s výmluvným názvem 
Hry a klamy. Jedná se o exponáty z liberec-
kého iQparku. Je to jediné místo u nás, kde 
si můžete na vlastní ruce a buňky vyzkoušet 
platnost Pythagorovy věty v praxi nebo zkusit 
si postavit klenutý oblouk. Spoustu legrace si 
sedmáci užili např. s kuličkou v jednoduchém 
labyrintu, jehož náklon se smí ovládat pou-
ze nohama. Jeden z exponátů si žáci chtěli 
dokonce „adoptovat“: šlo o soutěž, v níž dva 
partneři závodí, kdo dokáže rychleji dotykem 
pozhasínat tlačítka rozsvěcující se na pře-
skáčku na velkém panelu. 

MgR. VenDUla cHRDlOVá

T aké v tomto školním roce si mohou mla-
dí lidé v Kralupech vybírat ze široké 

nabídky zájmových klubů. Tyto kluby jsou 
místem k setkání se zajímavými lidmi, je 
možné v nich relaxovat a zároveň se „jen 
tak mimochodem“ něčemu přiučit. Otevření 
klubů a jejich činnost závisí především na 
zájmu studentů, chuti a časových možnos-
tech vedoucích klubů. Do většiny klubů je 
vstup zdarma (nebo za symbolický poplatek) 
pro studenty DG a SOŠE i pro absolventy 
naší školy. Po dohodě s vedoucím klubu 
je může za stejně výhodných podmínek 
navštěvovat i jakýkoli žák ZŠ (SŠ) v Kralu-
pech. Informace o klubech, jejich časový 
rozvrh (zpravidla jde o odpoledne v úterý, 
středu a čtvrtek) lze nalézt na vývěsce na 
pěší zóně a na webových stránkách školy 
(www.kralupy.cz/dg). Dotazy, náměty a při-
hlášky posílejte na: volak@dg.kralupy.cz

Ve školním roce 2008/2009 byly otevřeny 
následující kluby: Klub keramiky, Drama-
tický kruh pro teenegery, Kurs Tai-či, Klub 
programování - Flash, Výtvarná dílna, Klub 
florbalu a míčových her, Šachový klub, Fo-
toklub, Čajový klub 

Dalšími volnočasovými aktivitami je např. 
Pěvecký sbor DG, kroužek e-Twinningu, dá-
le výtvarné workshopy (pletení z přírodního 
ratanu apod.), besedy s cestovateli a zajíma-
vými osobnostmi české kultury. 

Zájmové kluby probíhají pod záštitou 
Společnosti pro rozvoj DG, o.p.s., která ve 

spolupráci se studentským klubem DoGa 
již teď připravuje 7. ročník multižánrové-
ho hudebního festivalu Lednový Underg-
round. Vzhledem k předchozím úspěšným 
ročníkům se nadcházející ročník LU usku-
teční rovněž ve dvoudenní verzi – v pátek  
9. a v sobotu 10. ledna 2009 – pravděpodob-
ně na „velké scéně“ v KD Vltava… 

FiliP VOláK

sPOleČnOsT PRO ROZVOj 

DVOřáKOVa gyMnáZia, O.P.s.

Společnost pro rozvoj DG, o.p.s. děkuje 
touto cestou městu Kralupy nad Vltavou za 
podporu zájmových klubů a festivalu LED-
NOVÝ UNDERGROUND v roce 2008.

DVOřáKOVO gyMnáZiUM a sTř. ODB. šKOla eKOnOMicKá

Zájmové kluby v roce 2008/09

ProJekT 3mP
Tři paní učitelky z prvních tříd se zapojily do celore-

publikového projektu Třístupňové péče (3MP). Jedná 

se o metodickou a vzdělávací podporu učitelů  

– elementaristů – pro individualizovanou pomoc  

žákům v počátku vzdělávání, s důrazem na čtení  

a psaní. Předpokládaná délka projektu je 2,5 – 3 ro-

ky. Výsledkem celého snažení bude vydání několika 

Metodik pro práci učitelů – elementaristů a  dále Me-

todika pro spolupráci v rámci školního poradenského 

pracoviště. Učitelé se v pracovních skupinách každý 

měsíc spolu se speciálními pedagogy a psychology 

budou jednak věnovat  konkrétním problémům žáků, 

budou sledovat a specifikovat potřeby svých žáků 

a společně hledat odpovědi na tyto problémy. Dále 

každá skupina  absolvuje metodický seminář. Kromě 

těchto aktivit se všichni zúčastní čtyřikrát do roka 

vzdělávání v IPPP.  Vedením celého projektu je pově-

řen PhDr. Václav  Mertin  a PaeDr. PhDr. Anna Ku-

charská. Tento projekt je spolufinancován evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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A je to tady! Konečně jsme se dočkali. Po 
dlouhých letech jsme v 9. ročníku. Za-

hájili jsme nový projekt „ Podej mi pomoc-
nou ruku “. Projektu se zúčastní téměř celá 
třída 9. A, dívky a tři chlapci z 9. B.

Každý člověk si určitě vzpomene, jaké 
to bylo, když se před 9 lety poprvé posadil 
do školní lavice a netušil, co všechno ho 
čeká. Naši letošní prvňáčci to mají ovšem 
jednodušší, protože jsme tu my – zkušení 
„ borci “. Hned 2. září byl každému z nás 
přidělen jeden prvňáček. Seznámili jsme 
se s ním, pomohli mu s malým kufříkem, 
ve kterém má uložené věci na kreslení, vy-
světlovali jsme, kam si může ukládat školní 
pomůcky a snažili se o komunikaci. Také 
jsme ho provedli po škole. Většina dětí byla 
nadšena z tělocvičen.

Zpočátku se prvňáčci pochopitelně stydě-
li, ale chodíme za nimi o velké přestávce  
a vidíme změny. Těší se na nás, začínají 
nám sami vyprávět, co dělali, jaké mají 
úkoly i co je nejvíce baví. Je hezké vidět to 
nadšení, jak se každý den těší do školy, že 
se budou učit psát a počítat a co nového 
se zase dozví. Doufáme, že si nás oblíbí  

a budou nám svěřovat své úspěchy a pro-
blémy, abychom jim mohli pomoct.

Kromě pravidelných návštěv našich  
1. tříd plánujeme další společné akce, např. 
půjdeme s nimi malovat na chodníky a jed-
nu noc s nimi strávíme ve škole na karimat-
kách a budeme jim číst z jejich oblíbených 
knížek a budeme si o nich vyprávět. 

Všichni se na společně strávené chvíle 
velice těší, a to nejen děti v 1. třídách, ale 
i my – žáci a žačky 9. tříd. Nechodíme za 
nejmladšími školáky z donucení, ale poně-
vadž je máme rádi, baví nás to a těší, když 
jim můžeme pomáhat.

     
žáci a žákyně 9. tříd
Projektové vyučování se stalo nedílnou sou-
částí školních vzdělávacích programů.
Co připravujeme?
Naše projekty:
I. stupeň
• Kdo si čte, ten hodně ví
• Jeden den s handicapem
• Otevírání studánek – 1. a 2. třída
• Noc s pohádkou - 1. a 9. třída
• Podej mi pomocnou ruku – 1. a 9. třída

• Adopce na dálku
• Kdo si hraje, nezlobí
• Velikonoční a vánoční jarmark

II. stupeň
• Čím budu já?
• Podej mi pomocnou ruku – 1. a 9. třída
• Kdo si hraje nezlobí
• Malé maturity – 9. třídy
• Adopce na dálku
• Vánoční a velikonoční jarmark
• Barevný den
         PeDagOgOVé Zš

beSeDa o aiDS
V září u nás proběhla poutavá beseda žáků 
devátých tříd s panem Tomáše Řehákem 
ze společnosti ACET, která pečuje o HIV 
pozitivní mladé lidi. Žáci se velmi dobře 
připravenou formou seznámili s prací této 
neziskové organizace. Poznali osudy svých 
vrstevníků, kteří se nakazili touto nevyléči-
telnou nemocí a podlehli jí. Mnozí si určitě 
uvědomili nebezpečnost AIDS a  rozhodně 
si mnohé věci předem promyslí.

MgR. VěRa KáROVá – šKOlní PReVenTisTKa

Zš ReVOlUČní

Nám to končí, jim začíná aneb pod ochrannými křídly

Prvním pořadem v letošním 
školním roce je „Vítání žáků 
PHV“ 21. října od 17hodin v sále 
školy v Máji.

T ento pořad je určen žákům 
hudebního oboru, kteří v září 

nastoupili do přípravného roční-
ku. Jsou to děti z prvních tříd ZŠ  
a z MŠ. V prvním pololetí ještě nena-
vštěvují individuální vyučování na 
nástroje, mají zatím dvakrát týdně 
společné hodiny hudební přípravy. 
Tam se učí hravou formou noty, zpí-
vat, rozvíjet rytmické cítění, nabírají 
své první hudební zkušenosti (více 
na našich internetových stránkách 
pod odkazem hudební obor). 

Kolem vánoc se už začínají roz-
hodovat, na který nástroj budou od 
druhého pololetí hrát. A v tom roz-
hodování má napomoci dětem i ro-
dičům mimo jiné i tento pořad. Po-
znají jak různé hudební nástroje, tak 

své budoucí učitele. Pořad zkrátka 
napoví všem přítomným, co může 
naše škola v hudebním oboru na-
bídnout.

Srdečně zveme jak nové žáky s ro-
diči, tak všechny ty, kteří o studiu 
na kralupské ZUŠ teprve do budouc-
na uvažují. 

V letošním školním roce nás opět 
čeká celá řada koncertů v sále ško-
ly v Máji i v Městském muzeu, dále 
Adventní koncert a Tříkrálový kon-
cert v kralupském kostele a v kos-
tele chvatěrubském. Naše škola též 
zaštítí okresní kolo pěvecké soutěže, 
do ZUŠ Mělník vyšleme do okres-
ního kola reprezentanty soutěže ve 
hře na nástroje dechové a bicí. Ta-
ké připravujeme oslavy výročí za-
ložení školy (stalo se tomu v únoru 
1949) Rozpis pravidelných koncertů 
a pozvánky na další akce najdete na 
našich internetových stránkách na 
adrese www.zuskralupy.cz

kroužek leTecký moDelář
Každý čtvrtek od 15,30 hodin na ZŠ Revoluční 682,  
Kralupy nad Vltavou

Kroužek je vhodný pro děti od IV. tříd základní školy, ale přijít mo-
hou všichni zájemci o stavbu leteckých modelů.

Na kroužku se děti naučí základům aerodynamiky a mechaniky 
letu modelů letadel těžších než vzduch.
Začínáme konstrukcí jednoduchých modelů letadel a pokračujeme 
až k modelům letadel řízených dálkově. Děti se naučí vyřezávat 
lupenkovou pilkou a velké přesnosti a pečlivosti, která je pro stav-
bu modelů letadel nutná.

informace: p. Dvořák tel: 603 753 017  
e-mail: vaclav.dvorak@revolucni.kralupynv.indos.cz

ZáKlaDní UMělecKá šKOla

Vítání žáků PHV
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PoDěkoVání
Během letních prázdnin se uskutečnilo na ZŠ 
Komenského malování všech učeben, dru-
žin a kuchyně. Tuto zakázku získala firma Bar-
toš Miroslav – malířské a lakýrnické práce. 
Chtěl bych touto cestou poděkovat a ocenit 
příkladnou spolupráci. Veškeré práce proběh-
ly kvalitně a v předem dohodnutém termínu.

Milan HOšeK, šKOlníK

Netradiční uvítání prvňáčků probíhalo 1. zá-
ří na ZŠ Komenského. Všichni se sešli v 9.30 
hodin před budovou školy, kde proběhlo se-
známení s paní ředitelkou a třídními učitelkami. 
Pozdravit prvňáčky a popřát úspěch po celou 
dobu školní docházky přišli starosta Petr Ho-
leček i místostarostka Mgr. Šárka Drobná. 

Dne 16. září probíhalo na ZŠ Komenského projek-
tové vyučování pod názvem „Barevný den“. Žáci si 
po celé dopoledne připomínali, jak důležité je třídit 
odpad, vypracovávali různé úkoly z oblasti ekolo-
gie, vyslechli přednášku od pracovníků Eko-komu. 
Každá třída byla vyzdobena a její žáci oblečeni do 
barev jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad. 
Dopolední vyučování bylo završeno průvodem přes 
centrum města a společnou fotografií na Sokoláku.

Zš KOMensKéHO

sOBOTní KURZy
Oblíbené sobotní kurzy pokračují . Dnes Vám 
představíme nabídku do konce  roku 2008:

11.10. – Podzimní keramické hrátky  
– 13.00 – 17.00                  
Kurz je určen  pro nováčky, ale i pro  pokročilé 
keramiky. Pracovat můžete podle připrave-
ných vzorů   nebo si sami vytvořit své návrhy.
 Cena: 350,- Kč

Přihlášky a platba do 6.10.

1.11. – Filcování I. – 13.00 – 17.00
Filcování, nebo-li plstění, je technika, která 
zpracovává ovčí rouno. Lze vytvářet jak ploš-
né obrázky, tak  prostorové věci, například 
zvířátka, figurky atd.  V kurzu se naučíme po-
stup pomocí filcovací jehly.

Cena: 350,- Kč
Přihlášky a platba do  20.10.

6.12. –  Vánoční hrátky – 13.00 – 17.00                  
Budeme společně  odlévat svíčky do forem  
a naučíme se vyrábět nádherné vánoční oz-
dobičky z drátků a korálků.
Cena: 350,- Kč Přihlášky a platba do 24.11.

   Jednotlivé kurzy jsou určeny pro mládež  
a dospělé. Děti mladší 13 let se mohou zú-
častnit v doprovodu rodiče. 
   Upozorňujeme, že je nutné kurzy hradit pře-
dem – do stanoveného data.

nOcOVKa
Nocovku pro děti pořádáme v noci z pátku 
3.10. na sobotu 4.10. v tělocvičně DDM. Děti 
si zde budou moci zahrát a zasoutěžit, v pří-
padě příznivého počasí si opečeme na zahra-
dě  buřty.
Začínáme v pátek v 18.00 hod., odcházet  bu-
dou děti  ráno, po 8 hodině.  Cena 80,- Kč 
   Přihlášky  na nocovku si vyzvedněte v kan-
celáři DDM ( nebo na www.) Odevzdávat  je 
můžete  2.10. do 20.00 hod. 

PáTeK PRO MaTKy s DěTMi
Pro maminky s dětmi jsme připravili mimo-
řádný program na pátek 17.10. od 9.00 do 
12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin v DDM.
9.00. – 11.00 výtvarné dílničky  
10.00 – Cvičeníčko
11.00 – Cvičeníčko Cena 70,- Kč

14.00 – práce v keramické dílně
14.00 – spontánní hry a tancování 

Cena 70,- Kč

   Po celou dobu trvání akce bude pro děti ote-
vřena herna Sluníčko.

DRaKiáDa

Vyrobeného i koupeného draka si můžete 
přinést na drakiádu, která se koná 11.10. od 
14.00 hodin na vrchu Hostibejku. Děti budou 
soutěžit  o ceny za „Nejkrásnějšího draka“  
a „Nejlépe létajícího draka“. Těšíme se i na 
šikovné tatínky, kteří určitě své děti doprovodí 
a pomohou jim s pouštěním draků.

PODZiMní PRáZDniny
Ani v době podzimních prázdnin nemá Dům 
dětí mládeže Kralupy nad Vltavou pro děti za-
vřeno. Pravidelné schůzky zájmových útvarů 
se nekonají, ale děti mohou přijít na spontánní 
činnosti: volné počítače, internet, stolní te-
nis, kulečník, šipky, stolní fotbal, stolní ho-
kej. Otevřeno je  od 9.00 do 12.00 a od 14.00 
do 16.00 hodin.

nOVé ZájMOVé ÚTVaRy V DDM
Již v minulém čísle jsme Vás informovali  
o nových zájmových útvarech. Dnes Vám na-
bídneme další dva nové ZÚ.
1. lukostřelba
      Zájmový útvar je určen pro chlapce i dívky  
od 7 let.Věnovat se zde budou bojové, lovecké, 
rekreační a exhibiční  lukostřelbě. Lukostře-
lecké vybavení Vám můžeme zapůjčit.
2. Míčové hry pro děti od 4 do 6 let.
     Pro menší děti je určen kroužek Míčových 
her, který se bude konat v tělocvičně DDM pod 
vedením sester  Hupkových.
   Prosíme zájemce  o nabízené ZÚ, aby si vy-
zvedli v kanceláři DDM přihlášky, aby i tyto 
nové útvary mohli zahájit svoji činnost.

Zprávy říjen

DůM DěTí a MláDeže

Barevný den

MŠ NábŘ. J. HOlUba - Děti ze třídy 
Poupátek děkují Zahradnictví jelínek  
ve Veltrusích za darované květináčky 

na sázení fialek.
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kdo jsme a co děláme?
Organizujeme besedy, vycházky, ex-
kurze, navštěvujeme výstavy, kultur-
ní památky a další zajímavá místa 
hlavního města. Pohlížíme na Prahu 
jako na kolébku české historie, kul-
tury, vzdělanosti a architektury. Sna-
žíme se našim členům zprostředko-
vat zajímavé zážitky a smysluplně 
vyplnit jejich volný čas. 

z historie kruhu 
přátel Prahy:
Kruh přátel Prahy (dále KPP) při 
KaSS Kralupy nad Vltavou za-
ložila v roce 1976 skupina nad-
šených obdivovatelů krás Prahy 
v čele s Richardem Grussem. Ten 
byl také jeho prvním předsedou 
a v této funkci působil až do roku 
1991. Potom předsedala výbo-
ru KPP do roku 2002 paní Libuše 
Vacková a do založení občanské-
ho sdružení v roce 2008 Ing. Vě-
ra Závodská. Akce KPP připravoval  
a organizačně zajišťoval výbor  
o počtu 4 – 6 neprofesionálních 
pracovníků. V administrativní prá-
ci nám pomáhaly pracovnice KaSS 
Kralupy nad Vltavou, především paní 
Blanka Pokorná. Jednalo se zejmé-
na o propagaci našich akcí, o ob-
jednávky a distribuci vstupenek na 
divadelní představení. Na začátku 
své činnosti měl KPP 40 členů. Do 
současné doby se členská základna 

téměř ztrojnásobila. V posledních  
10 letech se počet našich členů po-
hybuje mezi 110 – 120.

V průběhu našeho působení 
jsme navštívili řadu historických  
a památkových objektů. Velkou 
pozornost jsme věnovali též jejich 
rekonstrukcím, mnohdy se podaři-
lo rekonstruované objekty navští-
vit ještě před jejich otevřením pro 
veřejnost. Procházeli jsme pražské 
čtvrti a jejich sady, podnikali jsme 
turistické vycházky do blízkého 
pražského okolí. Naše pozornost 
byla zaměřena též na Prahu mo-
derní a současnou. Rekordní po-
čet účastníků měla v roce 2005 
prohlídka Staroměstské radnice 
s podzemím – 87 osob. Navštěvo-
vali jsme společně výstavy předních 
výtvarníků, koncerty v pražských 
kostelích, koncertních síních nebo 
na nádvořích Hradu. Výbor KPP za-
jišťoval pro své členy vstupenky na 

divadelní představení různých žán-
rů. Průvodcovské služby zajišťovali 
profesionální průvodci PIS, průvod-
ci nebo odborníci z navštíveného 
objektu, ale většinu akcí zajišťovali 
členové výboru KPP. Za třicet dva 
let své činnosti připravil KPP pro 
své členy a příznivce celkem 301 
akcí, z toho 218 exkurzí a vychá-
zek, 21 přednášek a besed k téma-
tům exkurzí, 45 návštěv pražských 
divadelních představení a koncer-
tů, 16 návštěv výstav, 2 vyjížďky 
lodí po Vltavě, 1 okružní cestu Pra-
hou s cestovní kanceláří.

V letošním roce se Kruh přátel 
Prahy musel osamostatnit a byl za-
registrován jako OBČANSKÉ SDRU-
ŽENÍ. Ustavující shromáždění čle-
nů se bude konat 25. listopadu od  
16 hodin v KaSS Vltava. Zveme 
všechny příznivce, kteří chtějí i na-
dále ve svém volném čase poznávat 
naše hlavní město.

Kruh přátel Prahy – 32. sezóna

divadelní soubor Scéna Vás zve na podzimní festiválek

TYJáTJáTRa

Aktuální vycházkA:
V sobotu 4. října 2008 navštívíme Královskou oboru.

Odjezd z kralupského nádraží v 8.44 hodin do stanice Praha – Bu-
beneč. Můžete se připojit též v 9.20 hodin na Krupkově náměstí. 
Dostanete se tam metrem A do stanice Hradčanská, potom auto-
busem č. 131 s výstupem na Sibiřském náměstí. Po zhlédnutí nej-
zajímavějších partií Královské obory navštívíme  na Výstavišti pavi-
lón Panorama bitvy u Lipan. Akci připravila a nashledanou se těší 

Ing. Věra Závodská

V říjnu se chystají dva divadelní večery:

✓ v pátek 3.10. zahraje v kralupské divadelní klu-
bovně soubor z Lázní Toušeň autorskou grotesku 
KINO. Krátké nonverbální představení mělo úspěch 
na letošní přehlídce Jiráskův Hronov. Po přestáv-
ce bude program pokračovat hororem NASETO! 
kralupského souboru. Děsuplné, do morku kostí se 
zadírající představení, se kterým Scéna hostovala 
až v Estonsku, se opět vrací na domovské jeviště.

✓ v sobotu 25.10. bude PREMIÉRA. Kralupské 
divadlo uvede NOC VRAHŮ, drama kubánské-
ho autora José Triana o jedné rodině, respekti-
ve třech sourozencích. Představení pro tři herce 
(Týna Štefková, Helenka Plicková a Standa Kuče-
ra) režíroval Pavel Kuptík za režijní asistence Míši 
Kuptíkové.

Tyjátjátra budou pokračovat i v listopadu, už 1. 11. 
se v Kralupech představí opravdu jedinečný projekt. 
Pod hlavičkou Rádobydivadlo Klapý vystoupí jako 

herci tři režiséři Ladislav Valeš, Jaroslav Kodeš  
a v Německu působící Václav Spirit, kteří si vybra-
li oblíbenou hru belgického dramatika Michela de 
Ghelderona ESCORIAL. Společně také přemluvili 
čtvrtého, proslulého divadelního režiséra Rudolfa  
Felzmanna, aby jejich představení režíroval. Felzmann 
je jedním z nejvýznamnějších divadelních pedagogů  
a na trojici hrajících režisérů měl prý velký vliv. 

Všechna představení festiválku Tyjátjátra začínají 
ve 20 hodin. Více informací na plakátech  
a na www.kralupy.cz/scena

Září V OBRAZECH
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Jak je klub připraven na nadcházející hoke-
jovou sezónu?
Všem našim družstvům skončilo dlouhé 
přípravné období a v průběhu září prvními 
mistrovskými zápasy odstartovaly soutěže, 
které končí až v únoru. V případě úspěchů 
v dlouhodobé části, se může některým ho-
kejistům sezóna protáhnout v bojích v nad-
stavbové části. Zda byla příprava kvalitní, 
a zda naši hráči disponují kvalitou a bojov-
ností, ukáže až konfrontace se soupeřem.
máte nějaké konkrétní sportovní cíle?
Tak vzhledem k tomu, že v klubu je 11 mlá-
dežnických družstev, ve kterých je registro-
váno přes 200 hráčů, je stanovení jednot-
livých cílů vždy na trenérech a vedoucích 
příslušných družstev. Určitě bych chtěl po-
zvat diváky na zápasy družstva dorosten-
ců, kteří mají ambice bojovat v tomto roce  
o postup do dorostenecké ligy, a především 
na zápasy družstva juniorů, kteří si účast  
v ligové soutěži vybojovali v loňském roce. 
V letošní soutěži můžeme na našem stadi-
onu sledovat opravdu kvalitní juniorský ho-
kej, který by si zasloužil diváckou kulisu.
Jakým způsobem se klub stará o hokejové 
začátečníky?
Nábor mladých začínajících hokejistů probí-
há celoročně, stačí zavolat na naše tel číslo: 
315 723 456 a dozvíte se více od našeho 
metodika mládeže pana Jiřího Nikla. Pře-

Hledáme nové mladé hokejisty
sto je tradičně největší zájem a nejvíc pro 
začátečníky můžeme udělat hned z kraje 
sezony. Od 25. 9. je k dispozici druhá le-
dová plocha, a vždy v sobotu a v neděli je  
v dopoledních hodinách vyhrazena pro na-
ší přípravku. Chtěl bych vyzvat rodiče, aby 
vzali své děti (nejlépe mezi 4 – 8 rokem)  
i úplné začátečníky – nebruslaře a přišli 
mezi nás. Stačí vzít brusle, přilbu a rukavice 
a s prvními krůčky na ledě jim pomohou 
naši trenéři.
a jaká je situace u družstva mužů?
A mužstvo hraje stejně jako v minulých 
letech Krajskou soutěž mužů. Mluvit  
v současnosti z hlediska krátkodobého cíle  
o reálné možnosti vidět náš A tým hrát ve 
vyšší soutěži, tedy ve II. lize, na kterou jsou 
kladeny podstatně vyšší nároky jak hráč-
ské tak finanční, je mimo jiné také jeden  
z úkolů pro nově sestavený Výkonný výbor 
HK. Můžu prozradit, že jsme v pokročilém 
stádiu jednání o možnosti spolufinanco-
vání klubu Generálním sponzorem, který 
má podmínku hrát II. ligu. Věřím, že vý-
sledky jednání o detailních podmínkách 
budou z obou stran akceptovatelné a že  
v příští sezoně se kralupský hokejový divák 
má na co těšit.

Jinak i letos bude naše A družstvo hostit 
kvalitní soupeře, jako je např. Slaný či Kutná 
Hora, kteří v minulé sezóně hráli II.ligu.

POZVánKa na nejBližší DOMácí UTKání:

A mužstvo
datum hodina soupeř
  4.10. 17:30 HC Příbram
18.10. 17:30 SPARTAK VLAŠIM
28.10. 17:30 SLAVOJ Popovice
15.11. 17:30 HK Dvůr Králové
22.11. 17:30 STADION Kutná Hora
  6.12. 17:30 LEV Slaný
20.12. 17:30 BK Mladá Boleslav

Družstvo Juniorů
Datum Hodina Soupeř
10.10. 17:30 Kladno PZ
17.10. 17:30 MOST
24.10. 17:30 HK Rokycany
31.10. 17:30 Letňany
14.11. 17:30 Jablonec/n
19.11. 16:00 Klášterec/o

ROZHOVOR  s... Petrem Drobným, novým předsedou kralupského hokejového klubu

Petr Drobný,
předseda 

hokejového klubu

Ve skupině proti družstvům z Maďar-
ska, Belgie, Německa a Irska nastou-

pily dívky pod vedením kapitánky Magdy 
Šlehoferové.

Po prvních dvou úspěších v bojích proti 
Irsku a Německu, kdy první zápas dívky vy-
hrály s náskokem 60 bodů a druhý s násko-
kem 30 bodů, čekal děvčata pozdější vítěz 
celého turnaje v dané kategorii, sportovní 
škola Boom z Belgie. Přesto si porážku od 
silnějšího soupeře odnesla pouze s nepatr-
ným rozdílem 5 bodů.

Druhým dnem pokračovaly basketbalo-
vé boje děvčat s družstvem sportovní ško-
ly z Debrecínu, z Maďarska. Tento zápas 
děvčata prohrála opět rozdílem pouhých 5 
bodů. Posledním soupeřem pak bylo belgic-

ké družstvo Waregen, 
které v boji s našimi 
basketbalistkami pro-
hrálo a děvčata tak 
získala velmi pěkné 
třetí místo. Je však 
potřeba uvést, že to 
bylo nejlepší umís-
tění mezi sportovní-
mi školami, protože 
příprava sportovních  
a nesportovních škol je nesrovnatelná.

Svou vynikající reprezentací města, Stře-
dočeského kraje a hlavně České republiky 
si děvčata vysloužila pozvání na další tur-
naje svých soupeřů a na příští ročník tohoto 
mezinárodního turnaje.

Skvělé umístění našich minibasketbalistek
Kralupské minibasketbalistky se poslední srpnový  
víkend zúčastnily za velké podpory Středočeského kraje 
a Města Kralup nad Vltavou basketbalového turnaje 
v belgickém Gentu. 

Poděkování patří všem sponzorům za je-
jichž podpory mohly basketbalistky podnik-
nout tuto cestu.

Další informace na:
www.bkkralupyjunior.estranky.cz ZBr.

Z důvodu karantény u mužstva a budou 
první dva zápasy přesunuty. náhradní 
termín bude dodatečně sdělen.
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První dvě zářijové soboty probíhaly mistrovské 
závody v outdoor runingu – Turistickém závodě. 

6. září se v Mikulášovicích uskutečnilo Mistrovství ČR 
štafet – poprvé byl uplatněn hromadný start a tak závod 
získal na přitažlivosti a zajímavosti. Kralupské štafety od 
počátku bojovaly v popředí. Ve štafetách mužů patřilo 
kralupákům 3., 4. a 5. místo. Ještě lépe si vedly štafety 
žen, které vybojovaly 1., 3. a 7. místo. Mistryněmi ČR 
se tak stala štafeta ve složení Iveta Matějková, Romana 
Vejrostová a Blanka Rosáková.

13. září proběhlo na Slovensku v Bardějově Meziná-
rodní mistrovství – do týmu České republiky získalo 
pozvánku 14 kralupských závodníků – oddíl se stal nej-
úspěšnějším kolektivem se ziskem 59 bodů a 8 medailí  
(2 – 5 – 1), titul mezinárodní mistr získal Vít Procházka  
a Iveta Matějková.

Poděkování patří všem závodníkům za vzornou repre-
zentaci, ale i městu Kralupy nad Vltavou a Středočeské-
mu kraji za podporu.  Z. VejROsTa

04.10. sobota 14:30 – 16:30
05.10. neděle 13:00 – 15:00
11.10. sobota 17:30 – 19:30
12.10. neděle 13:00 – 15:00
18.10. sobota 14:30 – 16:30
19.10. neděle 13:00 – 15:00
25.10. sobota 14:30 – 16:30
Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

 4.10.  ženy – Mělník 10.00, 14.00
11.10.  muži – Benešov 9.00, 13.00
 juniorky – Liberec „B“ 11.00, 15.00
18.10. ženy – Příbram 10.00, 14.00

 8.11. ženy – Zdice „A“ 10.00, 14.00
15.11 muži – Dobřichovice „B“ 10.00, 14.00
22.11. ženy – Rakovník „A“ 9.00, 13.00
 juniorky – Jablonec 11.00, 15.00

29.11. ženy – Komárov „A“ 9.00, 13.00
 muži – Čelákovice 11.00, 15.00
Mladší a starší žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor. 
Juniorky hrají 1. ligu. 
Všechna utkání se hrají dvoukolově. Znamená to, že první 
zápas se hraje od deseti hodin, druhý od čtrnácti hodin.  
V případě souběhu (např. 22.11.08) se tedy hrají během 
jednoho dne čtyři zápasy (2 ženy 9.00 a 13.00  
a 2 juniorky 11.00 a 15.00).

Úspěch v Turistickém závodě

Veřejné bruslení 
na Zimním stadionu 
v Kralupech

INZERCE

Pozvánka na domácí zápasy volejbalu
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Přijďte si zacvičit s ASPV  TJ Kaučuk
Pondělí ............ 16 – 17 ............Předškoláci ...........................................ZŠ Mikovice
 17 – 18 ............Žactvo ...................................................ZŠ Mikovice
 17 – 18 ............Rodiče a děti .........................................ZŠ Třebízského
 19 – 20 ............Aerobic klasik ........................................DG Kralupy
Úterý ............... 19 – 20 ............Step aerobic ..........................................DG Kralupy
 19 – 20 ............Rekreační volejbal pro všechny .............ZŠ Gen. Klapálka
Středa ............. 18 – 19 ............Zdravotní cvičení ...................................DG Kralupy
Čtvrtek ............ 19 – 20 ............Cvičení na formování postavy ...............DG Kralupy

cena: 
20 Kč / 1 hod. (permanentka 500 Kč/pololetí)
400 Kč / rok pro žactvo
Cvičení vedou zkušené a školené cvičitelky Asociace sportu  
pro všechny TJ Kaučuk.

INZERCE

Mistrovství ČR v inline slalomu

Na závody dorazila i první dáma aktuální-
ho světového žebříčku Claudia Wittman-

nová z Německa. Naše závodnice se ale ne-
mínily vzdát, a tak po prvním kole byl rozdíl 
mezi první a třetí ženou pouhých pět setin. 
V tuto dobu vedla Bára Procházková (MODA 
– LK Slovan Jirkov) před Gabrielou Kudělás-
kovou (HELIA team) a Claudií Wittmanno-
vou. Jelikož se v tomto závodě hodnotil lepší 
čas z obou kol, druhé kolo mělo rozhod-
nout. Nejprve dosáhla nejlepšího času dne po  
1. kole čtvrtá Sandra Musilová (HELIA team), 
čímž se ujala vedení. Po ní startovala Witt-
mannová, která svůj čas také zlepšila, ale na 
Musilovou nestačila. Kudělásková svůj čas z 
1. kola nezlepšila a zůstala jí tak nevděčná 
čtvrtá pozice. Poslední startující Procházko-
vá však zajela nejlepší čas dne a získala tak  
v Kralupech cenný skalp Wittmannové.

I závody mužů ozdobila silná konkurence 
z Německa. Absolutní vítězství si nejlepšími 
časy v obou kolech zajistil Christoph Eder. 
O titul mistra České republiky se porval Pe-
tr Brandtner (SKI klub Písek), mistr ČR z let 
2006 a 2007, a dlouholetá jednička českého 
inline slalomu Richard Kudělásek (HELIA 
team). Nakonec jen velmi těsným rozdílem 
18 setin sekundy zvítězil Kudělásek, čtvrtý 
muž letošího Evropského poháru.

Z kralupských závodníků se nejlépe umís-
til Jakub Kružík na 8. místě.

V sobotu 21. září se uskutečnilo v Kralupech nad Vltavou mistrovství  
ČR 2008 v inline slalomu. Navzdory nepříznivým předpovědím počasí  
se závody odjely na suché trati.

Kromě mistrů si obdiv zasloužil za svou 
odhodlanost i nejmladší účastník závodů 
Lukáš Pospíšil (LK Slovan Jirkov), ročník 
2003.

V neděli 22. září se pak jel poslední, finá-
lový závod celoroční série CILA cup 2008, 
už bez německé konkurence. Tento závod 
se hodnotil součtem časů z obou kol. Závod 
žen opět vyhrála suverénní Bára Procházko-
vá, která zajela nejlepší čas v obou kolech. 
Druhá skončila Musilová, třetí místo obsa-
dila po výborném výkonu v druhém kole 
Hana Rážová (MODA racing team). Marcela 
Homoláčová ze SKI klubu Kralupy obsadila 
výborné šesté místo.

Mezi muži byl po prvním kole rozdíl me-
zi prvním Kuděláskem a druhým Brandt-
nerem pouhé čtyři setiny sekundy, avšak  
v druhém kole Kudělásek ukázal svou pře-

Nejlepší z nejlepších – vítězové CILA cupu 2008Richard Kudělásek jede vstříc titulu mistra ČR

Vítězové poháru starosty města Kralup  
i s panem starostou Holečkem

vahu. Druhý skončil Brandtner a třetí Jan 
Moller (KL Turnov).

Po ukončení závodů došlo i k vyhlášení 
speciální soutěže, Poháru starosty města 
Kralup nad Vltavou Petra Holečka, pro nej-
lepší závodníky celého závodního víkendu. 
Mezi ženami cennou trofej obdržela Bára 
Procházková, mezi muži Richard Kudělásek.
 MaRTin šTěPán, sKi KlUB KRalUPy
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AUTO KRALUPY a.s.
Vám nabízí ke každému vozu

Škoda Fabia II + kolo ZDARMA
Škoda Roomster + minibike ZDARMA

Škoda Octavia II - SLEVA až 120 000,- Kč + další
doplňková výbava ZDARMA

Akce „Jděte za štěstím“ platí i pro vozy Octavia

Vyzkoušené ojeté vozy za velmi výhodné ceny!!!

Neváhejte a navštivte nás!
V Růžovém údolí 554, Kralupy nad Vltavou

Tel.: 315 723 056, www.autokralupy.cz

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

PřijMe:

✘ pracovníka na pozici prodavač pro firemní prodejnu ve Zdibech u Prahy. 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. 

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
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Řidiče pro rozvoz zboží – převážně po Praze v brzkých ranních  
a dopoledních hodinách – nepřetržitý provoz

Požadavky: praxe v řízení a rozvozu zboží dodávkou, dobrý zdravotní stav, 
čistý trestní rejstřík, řidič. průkaz sk.B, časová nezávislost, flexibilita  

a pozitivní přístup k plnění pracovních povinností.

Zájemci volejte na tel. 315 721 316, 315 721 416.

Výrobna lahůdek 
RoBo servis s.r.o. 

přijme:

Mezinárodní logistická společnost FIEGE s.r.o. 
hledá na trvalý pracovní poměr

sKlaDníKy do nově otevřeného distribučního centra v Úžicích u 
Kralup nad Vltavou (u dálnice D8). Práce na dvě směny s volnými víkendy.
- Požadujeme: základní vzdělání, ŘP na VZV (příp. zaškolíme), zručnost, 
odpovědnost, samostatnost, spolehlivost
- Nabízíme: zázemí silné mezinárodní společnosti, odpovídající ohodnocení, 
zaměstnanecké benefity, příspěvek na dopravu

Kontakt: Jana Těšínská, e-mail: Jana.Tesinska@fiege.com, mob.: 602 213 552 

AUTOŠKOlA
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

cena: �.�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

Přijmeme: Zkušeného automechanika
Nabízíme :
✓ zaměstnání ve stabilní společnosti
✓ nadprůměrné finanční ohodnocení s podílem na výkonu
✓ příspěvek na stravu, případně na dojíždění, na penz.poj....,
✓ moderní tech.zázemí, osobní přístup, rozvoj a školení,
✓ výborný kolektiv prov. (15-ti prac.)

Požadujeme :
✓ min.výuční list technického směru a zkušenosti s opravami automobilů
✓ časovou flexibilitu, pracovitost, bezúhonnost, spolehlivost, ŘP sk.B - aktivní řidič

C-CAR SVOBODA, Mostní 749, Kralupy n.Vlt.
Tel. 777 323 695 (p.Svoboda), e-mail: citroen@c-car.cz

ZVeMe Vás  
DO nOVě OTeVřené galeRie

V KRALUPECH – LOBČI
PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ 228

NAPROTI KŘIŽOVATCE NA HOSTIBEJK

PRODEJNÍ EXPOZICE:

ČesKá gRaFiKa-RůZní aUTOři:
SUCHÁNEK, HAŠKOVÁ, 

SUKDOLÁK,SALAJKA, KAVAN,
ČÁPOVÁ, JANÍČKOVÁ, VYCHODILOVÁ…

DÁLE NABÍZÍME: PRAVIDELNÉ VÝSTAVY, KOMORNÍ KONCERTY,NEKUŘÁCKÝ 
PROSTOR, VENKOVNÍ TERASU, BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP,KÁVU ILLY

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ15:00–18:00, SO-NE 15:00–20:00
TEL.: 315 721 877  GSM: 724 250 190   www.galerievk37.cz 
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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

Řidič
Náplň práce: rozvoz pracovního oblečení a rohoží

Pracovní doba: stálé trasy, volné víkendy
Požadavky: řidičské oprávnění sk. C

Plat: 20 – 22.000,- Kč

Informace: Josef Duben, tel: 733 125 932

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

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

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

KOnTaKTUjTe nás

přijme iHNEd na HPP

POŽAdUJEME:
u skladníků dobrý zdravotní stav, 
u řidičů dále řO sk. „C“ popř. i „E“, profesní průkaz, 
dopr. psych. vyšetření.

NABÍZÍME:
odpovídající mzdové ohodnocení, 
zaměstnanecké výhody, možnost mzdového  
a profesního růstu.

tel: 313 121 922 
e-mail: t.hofmeister@breno.cz 

SKlAdNÍKY a ŘidičE

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

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, 
krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze 

zdravotního pojištění) i dopravně psychologické 
vyšetření řidičů

objednávky na telefonu:
773533777

PhDr. Erika Gerlová

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
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NADMĚRNÁ OBUV 
KLADNO
ČSA 3219

proti spořitelně
dámské 41-45, pánské 46-50

otevírací doba: 9-17.00, sobota 9-12.00

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

( 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

❏ Prodám 2 zateplené stavební 
buňky s WC upravené jako prodejna 
(Kralupy, Mlýnská 340, Večerka  
u Mlejna) – po rekonstrukci  
za 40.000 Kč bez vybavení. 
S vybavením – regály, lednice, 
mrazák, EPS – vnitřní, venkovní, 
(WC – posezení – sklad) + cca 150 
m2 oplocený pozemek - 50.000 Kč. 
Zajištěna nájemní smlouva na 1 rok  
+ 1 rok opce. Více informací na 
Tel. p. schánil – 737 825 931,   
p. Voleman – 732 359 987

❏ Prodám velkou garáž u zimního 
stadionu. Cena dohodou.
Tel: 606 424 354

❏ Prodáme krásný slunný byt 1 + 1 / 
2 + kk (půdní vestavba) v Kralupech 
Lobečku. OV. 4.p. bez výtahu. Dům je 
zateplený. Velká koupelna s rohovou 
vanou a WC. Vytápění a ohřev vody 
vlastním plyn. kotlem. Cena k jednání 
1,770.000 Kč.
Tel: 724 345 321 

❏ Prodám 50 metráků kvalitního 
koksu. Vlastní odvoz nutný. Cena 
dohodou.
Tel: 233 930 783

❏ Prodám byt v OV 3 + 1, 76 m2, 
plastová okna. Na sídl. Cukrovar.
Tel: 604 648 951

❏ Prodám Š-Fabia 1,2, 1/05, najeto 
pouze 11.200 km, šedá metalíza, 
tuning, servisní knížka, 1. majitel, 

nekuřák, garážovaná. Nutno vidět. 
160.000 Kč
Tel: 606 401 502

❏ Prodám hnědou leštěnou pracovní 
skříňku k el. stroji – cena 450 Kč.

❏ Prodám 3šuplíkový mrazák, 
funkční a zachovalý – cena 550 Kč. 
Dohoda možná.
Tel: 732 280 454

❏ Koupím stavební buňku a plechový 
sklad na stavbu.
Tel: 604 812 651

❏ Mladý pár hledá ke koupi pozemek 
či samost. dům nebo vilu v Kralupech I., 
Lobečku či Lobči. Pozemek alespoň 
500 m2, zasíťovaný, bez břemene. Stav 
domu nerozhoduje. Ne RK.
Tel: 775 955 593

❏ Pronajmu garáž na Cukrovaru.
Tel: 720 400 624

❏ Nabízím za odvoz větší množství 
dřeva na topení, rozebraný nábytek 
a prkna.
Tel: 721 413 359

❏ Hledám práci – pomocná kuchařka 
nebo úklid kanceláří apod. Kralupy  
a blízké okolí.
Tel: 774 973 589

❏ 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
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BiO potraviny
Doplňky výživy sunkins
Přírodní kosmetika Urtekram
Fair Trade
Pí-voda

www.mabon.cz
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☎ 315 781 019 – WWW.ZaHRaDnicTVi-jelineK.cZ – ☎ 315 781 019

široký sortiment ovocných stromků
 - od 15. října
jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, nek-
tarinky, třešně, višně, švestky, renklódy, 
mandloně, kumoi, ořešák, rybíz, angrešt,
ostružiny, maliny, lísky, réva, kiwi, borůvky, 
kamčatské borůvky

široký sortiment růží 
- od 10. října
velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, 
stromkové, deštníkové
rostliny na živé ploty - více jak 20 druhů
dušičkové zboží - věnce, koše, misky, kyti-
ce, chryzantémy v květináčích i řezané

nabízíme nejširší sortiment stromů v kon-
tejnerech v ČR
 
Otevřeno :
po-pá 8.00 - 17.30
so 8.00 - 16.00  28.října - státní svátek
ne 9.00 - 13.00  otevřeno 9.00 - 12.00

CÍL VAŠÍ CESTY START PRO VAŠI ZAHRADU

PRODejní VýsTaVa ROsTlin na žiVé PlOTy 3. - 5. října


