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Z pravodaj
ČERVEN / 2011 15,- Kč

DNY KRALU P     8. - 12. 6.

O d června do srpna letošního ro-
ku čeká Kulturní dům a Kino Vl-

tava rekonstrukce vnitřních prostor, 
které již více jak 45 let slouží ná-
vštěvníkům Kulturního a společen-
ského střediska v Kralupech. 

Ta bude zahrnovat kompletní vý-
měnu vstupních dveří kina a kultur-
ního domu. Prosklené dveře, které 
při koncertech občas drnčí, nahradí 
dveře plastové, popřípadě hliníkové. 
Významnou změnou bude i výměna 
parketové podlahy na velkém sále 
a podlahy jeviště KD. Novinkou bu-
de zprovoznění točny jeviště s pro-
padlištěm. Návštěvníci divadelních 

představení či koncertů se mohou 
těšit na nové sedačky. Dočkáme 
se i dlouho očekávané rekonstruk-
ce toalet v kině. 

Celkové náklady, převyšující část-
ku 10 mil. Kč, jsou hrazeny z dotace 
Regionálního operačního programu 
Střední Čechy ve výši cca 8 mil. Kč 
a z rozpočtu Města Kralupy nad Vl-
tavou ve výši cca 3mil. Kč. 

Po dobu rekonstrukce bude nadá-
le v provozu Kino Vltava. Navíc by-
chom chtěli ve výše uvedených mě-
sících nabídnout dětem i dospělým, 
pokud to počasí dovolí, program na 
zahradě KaSS. 

REKONSTRUKCE KaSS

REKONSTRUKCE 

KaSS 

od června do srpna

Sledujte proto programovou na-
bídku na našich webových strán-
kách, na plakátech s měsíčním 

programem nebo v Kralupském 
Zpravodaji.

Martin Odvody, ředitel KaSS

I v létě můžete přijít na karneval! Pozvánku najdete na str. 15

Vážení přátelé,
již tradičně se začátkem měsíce června, mě-
síce, jenž pro mnohé znamená začátek let-
ních dovolených, radovánek a konec škol-
ního roku, konají v Kralupech nad Vltavou 
městské slavnosti „Dny Kralup“.

Oslavy, které jsou také výjimečné návště-
vou zástupců zahraničních partnerských 
měst, kterých se v letošním roce zúčastní 

delegáti francouzského města Banyuls sur 
Mer, srbského města Šabac, slovenského Ko-
márna a německého Hennigsdorfu.

Bohatý program oslav uspokojí jak dě-
ti, tak dospělé, maminky, tatínky, babičky 
i dědečky. Zkrátka každého. K vidění budou 
sportovní utkání snad všech zastoupených 
sportů v Kralupech, závody lodí neboli Kra-
lupská míle, Mistrovství ČR barmanů Flair 

Cup 2011, exhibice na vodních skútrech, ha-
sičské exhibice. Ženy a dívky se mohou těšit 
na „Dámskou jízdu“. I o děti bude dobře po-
staráno a to např. autorem známé čtyřky Fi-
finky, Mišpulína, Pindi a Bobíka. Ano, pro 
děti jsme přichystali besedu se Čtyřlístkem 
a autogramiádu Jaroslava Němečka. Nebude 
chybět lezecká stěna, surf stimulátor, ská-
kací hrady a karaoke či disko. 

Proběhne Studentský Majáles, Oldies pár-
ty a také ohňostroj, fire show a koncerty 
skupin Ready Kirken a České srdce. Na 
závěr oslav jsou připraveny výletní plavby 
na lodích a rychlých člunech.

Dovolte mi, abych vás jménem Města 
Kralupy nad Vltavou a všech organizá-
torů jednotlivých akcí pozvala ve dnech  
od 8. do 12. 6. do Kralup, kde vám slibujeme 
mnoho zážitků a příjemně strávené chvíle.

Více o programu na www.mestokralupy.
cz a str. 18 a 19 tohoto vydání Zpravodaje. 
Těším se na viděnou!

Lenka Procházková, koordinátorka osLav
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Program na str. 18 - 19
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22.června

Zprávy z radnice

čas neuvěřitelně letí a je tu červen. Měsíc, kdy se loučí 
jaro a přichází léto. Dny jsou více a více teplejší, dozrá-
vají první jahody, třešně i rybízy. Možná podle toho do-
stal měsíc červen své jméno, protože nic červenějšího 
jsem v červnu nezaznamenala :o)

Doba dovolených se nezadrži-
telně blíží. Červen je prý ideálním 
měsícem pro dovolenou u moře, 
protože v destinacích bývá ještě 
málo turistů, večery jsou dlouhé a 
ceny nižší než v sezóně. Pokud se 
na červnovou dovolenou chystáte, 
určitě si ji užijte i za nás, kteří se do-
staneme k moři až s davem typicky 
prázdninových turistů :o)

Červen je také měsícem, kdy se děti loučí se školou. Buď 
jen na dobu prázdnin nebo definitivně. Pro někoho, 
ať děti či rodiče, je špatná známka na vysvědčení tím 
nejhorším, co se mohlo stát. Nevěřte tomu, v životě bo-
hužel přicházejí horší chvíle a teprve až potom si uvě-
domíte, že dostatečná nebo dobrá na vysvědčení, je 
vlastně ta lepší varianta. Věřím, že ani já nebudu patřit 
k rodičům, kteří děti za špatné známky trestají. 
Dobře se učit je samozřejmě důležité, ale důležitější je 
dobře žít, vědět a umět si poradit. Často si v životě lépe 
poradí věční trojkaři než nabiflovaní jedničkáři. Proto 
přeji všem dětem, aby měly samozřejmě co nejhezčí 
vysvědčení, kterým se budou moci pochlubit, ale ani 
reparát není nic špatného. Přeci se říká: „Opakování, 
matka moudrosti.“
Užívejte červnového sluníčka a (s)mějte se!

radka saLáková, redaktorka

Zdravím vás, 
milí čtenáři,
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Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3000 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí  
v KD Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Jiří Taraba. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.  
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené pří-
spěvky – redakce. Vyšlo 1. 6. 2011. UZávěrKa letního dvojčísla: 20. 6. v 16 hod.

◆	Rada města schválila	něko-
lik	výzev	k	podání	nabídek,	a	to	
na	akce:
✓	Rekonstrukce	rozvodů	elektro	
v	ZŠ	Komenského	nám.	čp.	198,	
Kralupy	nad	Vltavou
✓	Bezbariérový	chodník	v	ulici	
Gen.	Klapálka	v	Kralupech	nad	
Vltavou
✓	Oprava	střešní	konstrukce	nad	
spojovacím	křídlem	v	objektu	ZŠ	
Gen.	Klapálka
✓	Rekonstrukce	tělocvičny	v	ZŠ	
Generála	Klapálka,	Kralupy	nad	
Vltavou
✓	Rekonstrukce	 komunikace	
v	ulici	Na	Husarce,	Kralupy	nad	
Vltavou
◆	Zhotovitelem akce	„Dodáv-
ka	a	montáž	nábytku	–	vybave-
ní	MŠ	Mikovická“	se	stala	firma	
KECIP,	s.r.o.	z	Klášterce	nad	Ohří	
za	celkovou	částku	957.897,-	Kč	
vč.	DPH.	
◆	Rada města schválila	za-
koupení	osobního	služebního	vo-
zu	Škoda	Octavia	Tour	za	cenu	
277.500,-	Kč	od	prodejce	Auto	
Kralupy,	a.s.		
◆	Odbor realizace investic 
a správy majetku	dostal	za	
úkol	provést	poptávkové	říze-
ní	na	výběr	dodavatele	„Orga-
nizace	výběrového	řízení	na	
zhotovitele	stavby	–	Adaptace	
OD	Máj	na	MěÚ	Kralupy	nad	
Vltavou“.	

◆	Zpracovatelem projektové 
dokumentace	pro	stavební	po-
volení	„Adaptace	OD	Máj	na	MěÚ	
Kralupy	nad	Vltavou	–	přemís-
tění	ZUŠ“	byla	schválena	spol.	
Ing.	arch.	Květa	Berková,	Kralu-
py	nad	Vltavou	za	celkovou	cenu	
264.000,-	Kč	vč.	DPH.
◆	Na dětském hřišti	v	parčí-
ku	na	Purkyňově	náměstí	v	Lobči	
přibyly	nové	dětské	herní	prvky,	
které	dodala	firma	Karim	za	cenu	
82.000,-	Kč.

◆	Odbor životního prostředí 
Městského	úřadu	Kralupy	nad	Vl-
tavou	povoluje	samotěžbu	palivo-
vého	dřeva	(vývraty	a	souše)	v	le-
sích	v	majetku	Města	Kralupy	nad	
Vltavou	za	cenu	250,-	Kč	/	prosto-
rový	metr	vytěžené	dřevní	hmoty.	
◆	Koordinátorem BOZP stav-
by	 „Modernizace	 sportovního	
areálu	u	zimního	stadionu,	Kra-
lupy	nad	Vltavou“,	se	stal	Ing.	Ivo	
Chmelař	z	Mělníka,	za	celkovou	
cenu	45.600,-	Kč	vč.	DPH.	Au-

torským	 dozorem	 u	 této	 akce	
byl	schválen	Ing.	Linhart	ze	Sta-
ré	Boleslavi,	za	celkovou	cenu	
18.000,-	Kč.
◆	Koordinátorem BOZP stav-
by a	autorským	dozorem	na	akci	
„Modernizace	Kulturního	a	spo-
lečenského	střediska“	byl	vybrán	
p.	Evžen	Geyer,	za	celkovou	část-
ku	110.400,-	Kč.
◆	Upravené informace	o	uza-
vření	budov	MŠ	Kralupy	nad	Vlta-
vou	v	červenci	a	srpnu	2011	z	dů-
vodu	rekonstrukce	budov	MŠ:
MŠ Dr. E. Beneše:
✓	budova	MŠ	nábřeží	J.	Holuba	
bude	uzavřena	od	1.	7.	2011	do	
31.	8.	2011
✓	budova	MŠ	U	Jeslí	bude	uza-
vřena	od	1.	7.	2011	do	31.	8.	
2011
✓	budova	 MŠ	 Dr.	 E.	 Beneše	
bude	uzavřena	 od	1.	8.	 2011		
do	31.	8.	2011,	v	červenci	bude	
omezený	provoz	-	jen	pro	skuteč-
ně	naléhavé	případy
V	měsíci	červenci	provoz	zajišťu-
je	MŠ	Třebízského,	v	srpnu	MŠ	
Gen.	Klapálka.	
ZŠ a MŠ Třebízského:
✓	bude	uzavřena	od	1.	8.	2011	
do	31.	8.	2011,	náhradní	provoz	
zajišťuje	MŠ	Gen.	Klapálka	
MŠ Gen. Klapálka:
✓	bude	uzavřena	od	1.	7.	2011	
do	31.	7.	2011,	náhradní	provoz	
zajišťuje	budova	MŠ	Dr.	E.	Bene-
še	a	MŠ	Třebízského.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

adresa:
hůrka 1041

schůzka se koná:
28. 6. 2011 od 12:30 

do 13:30 hodin

Veřejné jednání  
zastupitelstva města  
se koná:

od 17 hodin  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

STáNKOvé TRhy  
na	parkovišti	v	Lobečku	
	(proti	KD	Vltava)	se		
	budou	konat	ve	středu
1., 15. a 29. 6. 2011.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat v pátek

10. a 24. 6. 2011
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ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdU 
Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út: Lobeček - u ZŠ Třebízského  ...............14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
 Hostibejk ............................................16:00 -16:30
 (kromě 19.7., 18.10.)
 Lobeč, Purkyňovo nám. ......................16:35 -16:50
 (kromě 19.7., 18.10.)
 Cukrovar – hala ..................................16:00 -16:50
 (pouze 19.7., 18.10.)

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

svoz odpadu v červnu a červenci
30. 5. – 3. 6., 27. 6. – 1. 7. - bioodpad

13. 6. – 17. 6., 18. 7. – 22. 7. - rozměrný odpad z do-
mácností (tj. pneu, lednice, TV, aku, el.přístroje, železo, ostatní kovy)

v říjnu loňského roku byla zahájena 
přístavba mateřské školy v mikovicích, 
aby byl navýšen počet míst pro děti 
předškolního věku, kterých je v našem 
městě stále nedostatek.

Společnost Silba Elstav s.r.o. z Plzně mu-
sela nejprve zbourat původní nevyuží-

vanou garáž s kotelnou a na jejím místě 
byla postavena nová část budovy. Vznikly 
tak 2 další třídy pro celkem 50 dětí, jedna 
dokonce s bezbariérovým přístupem.

V současné době je budova zastřešená, 
zateplená, veškeré rozvody provedeny, ok-
na a dveře jsou osazeny. Jakmile vyschnou 
vnitřní omítky, budou zahájeny finální prá-
ce – výmalba, obklady, sanita, atd. Vše 
musí být hotovo do 30. 6. tohoto roku. 
Následně budou prostory vybaveny nábyt-
kem. Ve výběrovém řízení na dodavatele 
nábytku zvítězila společnost KECIP, s.r.o. 
z Klášterce nad Ohří. Náklady na interié-
rové vybavení budou pokryty rovněž z do-
tace Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.

Společnost Silba Elstav s.r.o. bude přes 
letní prázdniny pokračovat rekonstrukcí 
kuchyně v původní budově Mateřské školy 
a společnost Vekra stavební s.r.o., Bořanovi-
ce se zateplením celé budovy a natažením 
fasády – financováno z dotace Operačního 
programu životního prostředí. 

Od 1. září budou předškoláci navštěvovat 
krásnou veselou fialovou školku, která svým 
vzhledem jistě zaujme každého příznivce 
živých barev ve stavebnictví.

radka saLáková

U  příležitosti  výročí  povýšení  Kralup  na  město  dojde  i  letos  na  podzim  k  tradičnímu  pře-
dání  Cen  starosty  významným  občanům  našeho  města.  Prosíme  občany,  aby  do  20.  zá-
ří  zasílali  své  návrhy  osobností  na  e-mail: lenka.prochazkova@mestokralupy.cz 
nebo poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad vltavou, Lenka procházková, u cukrovaru 1087, 
278 01 Kralupy nad vltavou a obálku nadepsali „Ocenění občanů“.

✔ Turistická známka č. 1057, Kralupy nad Vltavou ............................ 25,- Kč
✔ Pohlednice s motivy Kralup nad Vltavou .......................................... 5,- Kč
✔ Pohlednice obcí Otvovice, Nelahozeves ........................................... 5,- Kč
✔ Turistická vizitka ........................................................................... 12,- Kč
✔ Deník na turistické vizitky ............................................................. 50,- Kč
✔ Magnety malé (motiv kostela, mostu)............................................ 16,- Kč

✔ Magnety velké (motiv pohled na město, kostel v Minicích) ............ 20,- Kč
✔ Magnety plech – historické pohledy z kolekce Finesa (3 druhy) .... 60,- Kč
✔ Cykloprůvodce – Střední Čechy na kole i pěšky .......................... 100,- Kč
✔ Turistická mapa – Okolí Prahy - sever ........................................... 30,- Kč
✔ ŠTíTEK Na hůl 
     NOVINKA ...... 35,- Kč

UPOmínKOvé Předměty našeho města
v informačním centru MěÚ můžete nejen využít služeb CzechPoint (ověřené výpisy), zaplatit místní a správní poplatky a ověřit listinu či podpis, 
ale zakoupit i různé upomínkové předměty. Nabízíme též propagační materiály města, popř. okolí.

vÝzva

OCENĚNÍ 
OBČANŮ

STavba již spěje ke svému cíli
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kralupské základní a mateřské školy 
dostávají postupně nový kabát.

vrámci rekonstrukce budou budovy za-
tepleny, někde provedena výměna oken 

a ještě k tomu rozsvítí fasádu nový nátěr.
MŠ Gen. Klapálka, MŠ Mikovická a MŠ 

U Jeslí budou opraveny díky dotaci z OPŽP 
(Operační program životního prostředí) ve 
výši 7.084.392,- Kč. Zhotovitelem prací byla 
vybrána společnost Vekra stavební, s.r.o., Bo-
řanovice, za celkovou cenu 8.590.288,80 Kč.

Budovy ZŠ a MŠ Třebízského a MŠ Dr. E. 
Beneše omladí společnost Evropská staveb-
ní společnost, s.r.o. Praha, za celkovou cenu 

Vážení občané, 
na základě Obecně závazné vyhlášky Města 
Kralupy nad Vltavou č. 3/2010 o místních 
poplatcích, byly a jsou vybírány poplatky za 
psa a za svoz komunálního odpadu.

Poplatek za psa byl splatný jednorázově 
31. 3. 2011. Občanům, kteří zapomněli po-
platek uhradit, připomínáme, aby tak učinili 
co nejdříve, buď v hotovosti v Informačním 
centru budovy MěÚ Kralupy nad Vltavou, 
U Cukrovaru 1087 nebo bezhotovostně na 
účet č.: 19-624171/0100. Pozor, především 
uvádějte symbol poplatníka, podle kterého 
je platba přiřazena (v.s. vám byl oznámen 
složenkou v roce 2009).  

U poplatku za svoz komunálního odpadu, 
který byl splatný jednorázově do 31. 5. 2011, 
též upozorňujeme poplatníky, kteří poplatek 
zapomněli uhradit, aby tak učinili co nejdří-
ve a poplatek uhradili v hotovosti v Infor-
mačním centru MěÚ nebo bezhotovostně na 

účet č. 51-56476500227/0100. Nezapomeňte 
uvést variabilní symbol poplatníka, podle 
kterého je platba přiřazena (v.s. vám byl 
oznámen složenkou v r. 2009). 

Pokud výše uvedené poplatky nebudou 
řádně uhrazeny, upozorňujeme na to, že 
správci místního poplatku zahájí správní 
řízení ve věci vymáhání místního poplatku 
a podle § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích ve znění pozdějších 
předpisů, může být poplatek navýšen až 
na trojnásobek. 

Městský úřad Kralupy nad Vltavou od 
roku 2004 eviduje pohledávku za odpad 
ve výši cca 4.517.000,- Kč, což je asi 9.000 
poplatníků. Dlužná částka u poplatku ze 
psů činní 245.000,- Kč – což je cca 490 
poplatníků. 

Další informace na telefonu: 315 739 863 
a 315 739 885.

MěstskÝ úřad kraLuPy nad vLtavou

Městské jesle 
ukončí provoz

vposledních měsících řešili zastu-
pitelé města důležitou otázku: „Co 

s městskými jeslemi?“
Po zjištění počtu přihlášek se kralup-

ští radní začali touto otázkou zaobírat. 
Kapacita jeslí je stanovena minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a Krajskou hygienickou stanicí na max. 
20 dětí. Z letošního roku by v jeslích 
zůstaly 4 děti. nově se přihlásilo 9 kra-
lupských a 5 mimokralupských dětí. 

Provoz jeslí je velmi nákladný. Při 
počtu 20 dětí a současném příspěvku 
od rodičů 2.500,- Kč/měsíčně doplá-
cí město ročně zhruba 960.000,- Kč. 
Radní se tedy rozhodli pro zvýšení pří-
spěvku na 6.000,- Kč a rodiče s tím byli 
obeznámeni. Pouze sedm kralupských 
rodičů s touto částkou souhlasilo. 

Kvůli malému zájmu rodičů o jesle 
a velkému počtu zájemců o mateřskou 
školu nakonec Rada města doporučila 
zastupitelstvu zrušení provozu oddě-
lení jeslí a místo nich zřízení další třídy 
mateřské školy. 

Zastupitelstvo na svém řádném jed-
nání dne 4. 5. 2011, po bouřlivé debatě, 
zrušení jeslí neschválilo a ponechalo 
provoz jeslí za cenu 6.000,- Kč měsíč-
ně. na 18. 5. 2011 bylo svoláno mimo-
řádné jedníní zastupitelstva s jediným 
bodem, a to budoucnost městských 
jeslí v Kralupech nad vltavou. 

výsledek jednání zní - zrušení měst-
ských jeslí. Od 1. září 2011 přestanou 
jesle v Kralupech nad vltavou fungovat 
a prostor bude využit pro jednu třídu 
mateřské školy. těm, kteří přišli o mož-
nost umístění svých ratolestí do jesliček, 
nabízí pomoc mgr. Klesová, provozova-
telka AZ Centra (v budově bývalého sta-
cionáře v třebízského ulici). v současné 
době nabízí hlídání dětí v dopoledních 
hodinách a chystá provoz rozšířit do 
16:00 hod. Konkrétní výše poplatku za 
její služby prozatím není stanovena. 

lenka Moravcová, MěÚ Kralupy

Informace o místních poplatcích  
za psa a za svoz komunálního odpadu

Budovy škol se mění  
k nepoznání

13.345.828,92 Kč, přičemž dotace z OPŽP 
činí 11.405.093,- Kč.

Technickým dozorem a koordinátorem 
BOZP na všech výše uvedených školách je 
pan Evžen Geyer.

Lenka Moravcová, Měú kraLuPy
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MŠ Gen. Klapálka po rekonstrukci
ZŠ Třebízského
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Kralupy nad Vltavou jsou důležitým 
železničním uzlem. S tím je spojeno 

velké území, které Dráhy vlastní, případ-
ně užívají. Záměrně píši jen Dráhy, pro-
tože majetek je z části Českých drah, a.s. 
a z části Správy železniční dopravní cesty. 
O majetek se starají všelijak, což dokladu-
je současný stav budov a pozemků např. 
v železničním zhlaví – tj. část areálu smě-

rem k železničnímu mostu přes Vltavu, 
stav některých železničních přejezdů, stav 
oplocení kolejiště, nedořešené vlastnické 
vztahy k pozemkům apod. 

Proto se vedení města již delší dobu sna-
žilo oslovit odpovědné pracovníky těchto 
institucí. Konečně počátkem května do-
šlo k jednání s řediteli těchto organizací. 
Jednalo se o takové vstupní jednání, kde 

jsme zástupce Drah s našimi problémy 
seznámili. Ze strany těchto kompetent-
ních pracovníků jsme dostali příslib, že 
tyto problémy budou v rámci finančních 
možností postupně řešit. Další konkrét-
nější jednání budou následovat již  přímo 
s odpovědnými pracovníky v jednotlivých 
oblastech.

ing. Marek czechMann, Místostarosta

uL. přeMysLova č.p. 639

u dispoziční právo k bytu č. 2 o veliko-
sti 3+1
u na bytě vázne platná nájemní smlouva 
uzavřená na dobu neurčitou

vyvolávací cena ............640.550,- Kč

uL. HavLíčKova č.p. 908

u dispoziční právo k bytu č. 2 o veliko-
sti 2+1
u na bytě vázne platná nájemní smlouva 
uzavřená na dobu neurčitou

vyvolávací cena .............741.681,- Kč

uL. přeMysLova č.p. 642

u dispoziční právo k bytu č. 4 o veliko-
sti 3+1

vyvolávací cena ............903.558,- Kč

Zájemcem o účast ve výběrovém řízení 
může být pouze fyzická osoba, která 

smí nabývat nemovitosti na území České 
republiky a současně nemá vůči Městu Kra-
lupy nad Vltavou dluh. 

V případě odstoupení vítěze soutěže od 
nabídky, je vítěz povinen uhradit Městu 
smluvní pokutu ve výši 10 % z jím navrže-
né výše kupní ceny.

způsob podání žádostí
Uchazeči podají své nabídky osobně nebo 
poštou na adresu: Městský úřad Kralupy n. 
Vlt., podatelna, U Cukrovaru 1087, 278 01 
Kralupy n. Vlt. nejpozději do 13. 6. 2011 
do 17 hod. 

Nabídky budou podepsány a opatřeny ad-
resou uchazeče a podány v neprůhledných 
obálkách zabezpečených proti neoprávněné 
manipulaci přelepením, označeny „Prodej 

spoluvlastnického podílu domu č.p. …, pří-
slušná ulice“ a nápisem NEOTVÍRAT. 

nabídka musí obsahovat: 
u nabídnutou cenu
u údaje o zájemci (jméno, adresa trvalého 
pobytu, doručovací adresa, telefon)
u potvrzení Ekonomického odboru Měst-
ského úřadu o bezdlužnosti vůči Městu Kra-
lupy n. Vlt.
u písemný závazek o úhradě smluvní po-
kuty ve výši 10 % nabídnuté kupní ceny 
v případě odstoupení vítěze od soutěže

Otevírání obálek bude provedeno na nej-
bližším veřejném zasedání Zastupitelstva 
města.

Bližší informace podá:
Martina Kučerová, tel. 315 739 816,
e-mail kucerova@mestokralupy.cz.

Prohlídka bytů je možná po dohodě 
s technikem MěBP, tel. 315 721 719.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevyhlásit 
vítěze výběrového řízení nebo výběrové ří-
zení zrušit v kterémkoliv stádiu.

Budovy škol se mění  
k nepoznání

Město Kralupy jedná s Dráhou

LétO NA 
kOupALišti 
v Lobečku

Areál koupaliště bude otevřen v uvedených 
měsících všechny dny v týdnu:
červen .....................................11:00 – 19:00
červenec – srpen......................9:00 – 20:00

CENy vSTUPNéhO:

dospělí 80,- Kč

děti do 5 let 20,- Kč

děti 5 – 15, ZTP, ZTP/P 50,- Kč

permanentka dospělí 720,- Kč / 10 vstupů

permanentka děti do 5 let
 180,- Kč / 10 vstupů

permanentka děti 5 – 15, ZTP, ZTP/P
 450,- Kč / 10 vstupů

pondělí – neděle od 17:00 hod.
 poloviční vstupné

NOvINKy!
Každý den 90 minut po otevření areálu 

- kondiční plavání – za cenu 40,- Kč

SK FIT FOR yOU pořádá za pěkného 
počasí každou středu a sobotu od 
17:30 hod. „Cvičení na koupališti“ 

(aerobik, Zumba, P-class). Další info: 
www.fitforyou.cz a tel: 775 979 253.

Nabídka bytů k prodeji
město kralupy nad vltavou nabízí odprodeje 
spoluvlastnického podílu bytových domů obálkovou 
metodou v těchto domech:
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bude areál otevřen jen do 17:00 hod.
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Přemyslova ul. 639
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Městská policie

www.mestokralupy.cz

Městská policie Kralupy nad Vltavou 
rozšířila své materiálně-technické vy-

bavení o nové minikamery s nahrávacím 
zařízením a GPS lokátory ve vysílačkách.

Mobilní videokamerky strážníkům po-
mohou zejména při řešení přestupků 
v terénu. Kamerku si strážník jed-
noduše připne na oděv a po upo-
zornění o nahrávání jednání je pro-
veden videozáznam z řešení celého 
přestupku.

Kamery byly pořízeny zejména 
z důvodu bezpečnosti a ochrany sa-
motných strážníků. Často docházelo 
k neoprávněným udáním na adresu 
strážníka o způsobu jeho vystupová-
ní při řešení přestupku. Takto budou 
mít muži zákona v rukách důkazní 
materiál o tom, jak bylo přestupkové říze-
ní vedeno. 

Další důležitou novinkou v technické ob-
lasti je digitalizace rádiové sítě včetně GPS 

lokátorů ve vysílačkách, ať už pro pěší hlíd-
ky v terénu, nebo pro hlídku pohybující 
se ve vozidle. Pohyb jednotlivých hlídek 
sleduje dispečer režimového pracoviště on-
line na monitoru svého počítače. Při ohlá-

šené situaci vyšle dispečer na místo 
nehody tu hlídku, která je pozičně 
nejblíže. 

Současně slouží GPS pro bez-
pečnost strážníka, kdy může vy-
slat na řídící středisko signál tísně. 
V momentě, kdy je strážník v si-
tuaci, kdy potřebuje pomoc, stačí 
pouze zmáčknout jedno tlačítko 
a dispečer ihned vyšle posily na 
místo určení.

Kombinací kamerového systé-
mu, mobilních videokamer a GPS 

lokátorů ve vysílačkách se tak Městská poli-
cie Kralupy nad Vltavou zařadila mezi špič-
ková pracoviště a je absolutně akceschopná.
 radka saLáková

Nastal čas trávení volných chvil na 
koupalištích nebo u přírodních 

vodních nádrží. Na těchto místech lidé 
hlavně odpočívají, přičemž dochází ke 
ztrátě ostražitosti, čehož mohou vyu-
žít osoby páchající majetkovou trest-
nou činnost. I v této době je dobré 
mít na paměti několik pravidel, 
jak se bránit před nájezdy po-
dobných výtečníků. Zde jsou 
některá z nich:
u Svá vozidla, motocykly, 
kola parkujte na místech k tomu 
určených. 
u Ve vozidle nenechávejte žádné 
cenné věci (mob. telefony, noteboo-
ky, videokamery, fotoaparáty, šper-
ky, finanční hotovost, platební karty 
a další). Vozy uzamkněte a zajistěte.

u Při koupání a opalování nenechá-
vejte na dece cennosti, zejména mo-
bily, MP3 přehrávače, klíčky od vozu, 
peněženku, šperky, atd. V případě, že 
se na koupališti nachází střežené bez-
pečnostní schránky, využijte jich.
u Všímejte si svého okolí, pachate-

lé často hřeší na nezájem okolí. 
Jestliže se ve Vaší blízkosti 
děje něco podezřelé, infor-
mujte o tom správce koupa-

liště nebo rovnou policii.
Doufejme, že těchto několik 

základních informací Vám pomůže 
k tomu, abyste nastávající letní dny 
strávili v klidu a pořádku. Hodně letní 
pohody a příjemně strávených letních 
dnů Vám přejí policisté z Územního 
odboru Policie ČR Mělník. 

§
Z linky 156:
☛ dne 4. 5. 2011 ve 12:10 hod. oznámi-
la paní H., že ve vchodu domu v ul. masary-
kova se nachází její soused p. K., který volá 
o pomoc. Informace byla předána hlídce, 
která na místě zjistila invalidního pána, jenž 
nebyl schopen se sám dostat do vlastního 
bytu. v tomto mu hlídka mP pomohla. 

☛ dne 7. 5. 2011 ve 14:44 hod. oznámil 
anonym dopravní nehodu na můstku přes 
Zákolanský potok v minicích. na místo by-
la vyslána hlídka. Zjistila osobní vozidlo, 
které najelo na obrubník a zastavilo se na 
zábradlí můstku. Hlídka přivolala Hasičský 
záchranný sbor z důvodu možné kontami-
nace vody v potoce provozními kapalinami. 
Posléze si věc na místě převzala PČR do-
pravní nehody.

☛ dne 9. 5. 2011 v 7:27 hod. přišla na 
l. 156 žádost OO PČR Kpy o výjezd hlídky 
mP na nádraží ke třetímu nástupišti, kde má 
strojvedoucí problém s cestujícími. Hlídka 
zjistila dvě podnapilé osoby, které se ve 
vlaku nevhodně chovaly a dělaly nepořá-
dek. Z tohoto důvodu hlídka muže z vlaku 
vykázala a předala je OO PČR Kpy k dal-
šímu opatření.

☛ dne 10. 5. 2011 v 10:45 hod. ozná-
mil na l. 156 p. K., že se nemůže žádným 
způsobem spojit se svým známým p. H. 
v průběhu šetření bylo zjištěno, že p. H. ne-
byl viděn delší dobu ani sousedy. Z tohoto 
důvodu byla na místo přivolána hlídka OO 
PČR Kpy. Posléze zjištěno, že p. H. v bytě 
zemřel a nachází se v něm zlý pes. Hlídka 
mP psa odchytla a věc si na místě řešila 
OO PČR Kpy. 

☛ dne 13. 5. 2011 ve 20:07 hod. ozná-
mil p. F., že ho před barem 9mm v ul. Žiž-
kova napadl pes, který ho pokousal a jeho 
majitel sedí uvnitř baru. Hlídka na místě zjis-
tila majitele psa. Posléze oba muže poučila 
o dalším postupu a věc byla oznámena pří-
slušnému orgánu k dalšímu opatření.

Dne 26. 4. 2011 se stalo loupežné přepa-
dení se střelnou zbraní v jednom kra-

lupském nonstopu. Druhý den, tj. 27. 4. 2011 
byla místním šetřením MP Kpy nalezena 
zakopaná střelná zbraň. Posléze zjištěno, 
že touto zbraní bylo loupežné přepadení 
provedeno. Pomocí městského kamerového 
dohlížecího systému byli zjištěni pachatelé 
tohoto trestného činu, kteří se k věci kri-
minalistům doznali.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
POZOR!!!

Po městě Kralupy nad vltavou a jeho 
okolí se pohybuje osobní vozidlo 
Opel Omega, modré barvy a jeho 
posádka se snaží přinutit dívky 
jakéhokoliv věku k nasednutí do 
vozidla!!! Prosíme o obezřetnost!

MP a její technické vybavení

Co dělat, když... KOUPALIŠTĚ
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Parkovací 
zóna pro 

návštěvníky 
kralupského 

koupaliště
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Užitečné informace

Zajímalo nás, co se pod tímto odkazem 
skrývá.

co vše najdeme na serveru „Moje okolí“, 
jaká je jeho hlavní obsahová náplň?
Mojeokoli.com je informační portál, který 
mapuje události a fakta ze čtyřiceti obcí, 
situovaných mezi městy Kralupy nad Vlta-
vou, Neratovicemi a Prahou. Najdete zde 
informace o jednotlivých obcích, kontakty 
na místní řemeslníky, realitní kanceláře, 
vzdělávací centra, dětské kluby, provozovny 
služeb a podnikatele. 

Na své si přijdou i milovníci cestování. 
V kategorii Kam na výlet najdete seznam 
památek a zajímavostí, hřišť, cyklostezek, 
koupališť, restaurací s venkovním poseze-
ním a mnoho dalších tipů, jak strávit pří-
jemně volný čas.

Portál také nabízí pomoc při hledání no-
vého zaměstnání nebo při prodeji či koupi 
nemovitosti.

Kategorie Zábava a akce obsahuje čerstvé 
informace o sportovních, společenských 
a kulturních akcích. 

co vás vedlo k tomu, založit portál Moje 
okolí?
Navedla mě vlastní nepříjemná zkušenost, 
kdy jsem sama potřebovala najít kontakty 
ke jménům řemeslníků či firem v blízkosti 
mého bydliště, které mi doporučili s klad-
nými referencemi moji známí.  Často jsem 
se v internetových vyhledávačích setkávala 
s nic neříkajícími odkazy a neplatnými te-
lefonními čísly. Nezbývalo nic jiného, než 
obvolávat známé, kamarády a pracně shá-
nět kontakty. 

Dalším impulsem pro mne byla i nedo-
statečná aktualizace internetových katalogů 
a nepříliš propracovaná podpora regionu 
v oblasti využití volného času. Interneto-
vé portály informují o akcích ve velkých 
městech a na tradiční vesnické kulturně-
společenské akce a volno-časové aktivity 
se zapomíná.

Jaký je váš cíl a co vše bychom mohli na 
www.mojeokoli.com do budoucna najít?
Snažíme se vytvořit kompletní katalog ak-
tivních firem – zápis skutečně každé fir-

my v našem regionu. Pokud jste nenašli 
Vaši firmu v katalogu, neváhejte nás kon-
taktovat. Rádi údaje o firmě zveřejníme. 
Chystáme prostor pro diskuse, rady, po-
střehy a zážitky z akcí, osobní zkušenosti 
občanů s jednotlivými obchodníky. Brzy 
najdete na portále i články o událostech 
z našeho okolí.  

Připravuje se partnerský web Poptávky, 
který umožní snadný a rychlý výběr řeme-
slníků na Vámi poptávanou zakázku.

Jak získáváte všechna data a informace?
Informace a kontakty do katalogu firem zís-
káváme sjednáním osobní schůzky, telemar-
ketingem nebo z dostupných informací na 
internetu, reklamních cedulí či inzerátů.

O akcích se dozvídáme hlavně díky spo-
lupráci obecních a městských úřadů. Dů-
ležitá je také úzká spolupráce firem, které 
nám upozornění na pořádané akce pravidel-
ně zasílají. Dále čerpáme z místních zpra-
vodajů, regionálních novin a zveřejněných 
plakátů.

děkuji za rozhovor!

středočeské vodárny umožňují svým zákazníkům 
napouštění domovních bazénů dvěma způsoby, 
a to pomocí cisteren nebo vodovodních přípojek. 

Pokud máte zájem objednat si dodání vody do bazénu 
pomocí přistavené cisterny, jedná se o službu pla-

cenou a aktuální ceník máte k dispozici na webových 
stránkách www.svas.cz, případně jej rády sdělí operátor-
ky Call centra společnosti po zavolání na 840 121 121. 
Prostřednictvím Call centra, případně osobní návštěvy 
v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat 
a dohodnout potřebné podrobnosti.

V případě, že domovní bazén chcete naplnit z vodo-
vodní přípojky, doporučujeme bazén napouštět pomalu 
a mimo špičku. Tím se předejde zakalení vody způso-
bené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí 
a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouš-
tění bazénů předem konzultovat se zaměstnanci cent-
rálního dispečinku na tel. čísle 312 812 108 – 109, kde 
budou předem upozorněni na nadměrný odběr.

 středočeské vodárny, a.s.

rozhovor s... klárou kyliánkovou, provozovatelkou portálu Mojeokoli.com

Užitečná webová adresa
každý, kdo navštěvuje oficiální webovou stránku našeho 
města www.mestokralupy.cz, mohl zaregistrovat odkaz  
na server www.mojeokoli.com.

Jak napustit domovní bazén?

Přišel čas vodních radovánek
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Reakce čtenářů

Tehdejší vedení města začalo vytvářet 
koncepci o provozování zdravotnického 

zařízení, tehdejšího OÚNZ. Privatizační 
projekt zpracoval management ne-
mocnice. Ten vycházel z koncepce, 
že vše bude převedeno bezplatně 
státem na Město a to vytvoří jed-
no zdravotnické zařízení v ob-
jektu dnešní nemocnice. Budo-
vy polikliniky v Nerudově ul. 
a v Lobečku budou po bezplat-
ném převodu následně výhodně 
prodány a zisk se použije pro roz-
voj nemocnice, která ponese nadále 
název Nemocnice s poliklinikou Kralu-
py n. Vlt. Nemocnice měla být vedena jako 
příspěvková organizace města.

K realizaci došlo v r. 1993 ještě před 
schválením privatizačního projektu. Ordi-
nace odborných lékařů, které se daly pře-
stěhovat do nemocnice, byly okamžitě pře-
stěhovány a v poliklinice zbylo pouze torzo 
původních ambulancí. Budova se přestala 
okamžitě udržovat a nechala se v tichosti 
chátrat.  Pravděpodobně proto, aby cena pro 
její další prodej byla co nejnižší. 

Proti tomuto konceptu byl zpracován dal-
ší privatizační projekt na záchranu poli-
kliniky. Byl jsem tehdy požádán, abych se 
na jeho zpracování společně s MUDr. Ku-
chyňkovou a Ing. Vackem podílel. Výsled-
kem naší práce byly návrhy dva. První na 
zachování celkového konceptu kralupského 
zdravotnictví v plném rozsahu s tím, že po-
liklinika bude přebudována na ambulantní 
centrum a nemocnice bude provozovat pou-
ze lůžková oddělení v rozsahu, jaký schválí 
zdravotní pojišťovny.

Druhým a nakonec i vítězným projektem 
bylo oddělení polikliniky v Nerudově ul. na 
samostatný subjekt a její prodej lékařům, 
kteří měli zájem provozovat v ní svoje am-

bulance. Město projevilo prostřednictvím 
managementu nemocnice zájem objekty od-
koupit a stát se provozovatelem celého kra-
lupského zdravotnictví. Tuto nabídku ale 
zastupitelstvo v roce 1995 nakonec vzalo 
zpět. Celý privatizační projekt s rozdělením 
na nemocnici a dvě polikliniky byl schvá-
len vládou ČR a k 1. 11. 1996 byl i reali-
zován.

To, že kralupská nemocnice byla svojí 
stavbou a vybavením nevhodná pro provo-
zování akutní lékařské péče, bylo známo 
již při přípravě privatizace. V té době byl 
do funkce ředitele nemocnice jmenován 
MUDr. Votruba, který byl krátce předtím 
vyhozen z mělnické nemocnice. Tu totiž 
přivedl do ohromných dluhů. Jeho „odbor-
né“ a hlavně politické působení v této ne-
mocnici dodnes připomíná nedokončená 
stavba chirurgických sálů, které se tam tyčí 
jako pomník neúspěšné koncepce.  A tento 
ředitel pokračoval ve své špatné koncepci 
i v Kralupech. Jeho plány na vybudová-
ní chirurgického lůžkového oddělení stály 

Město cca 6,5 mil. Kč. A to je právě část-
ka, o které se zmiňuje pan Matoušek, že 

byla potřebná na provoz nemocnice, 
kterou oni převzali a této dotace se 
vzdali.       

Pravda je ale jiná. Uvedená 
částka 6,5 mil. Kč ročně by by-
la potřebná, kdyby v Kralupech 
zůstala zachována akutní lůžko-
vá péče. Jenomže Ministerstvo 
zdravotnictví ČR a zdravotní po-

jišťovny v rámci redukce lůžek 
rozhodly o zrušení akutní lékařské 

péče v Kralupech. Ředitelem nemoc-
nice se stal pan Větrovský, který byl zá-

roveň i společníkem společnosti RHG s.r.o. 
Navrhl provést likvidaci nemocnice s poli-
klinikou a pronajmout ji soukromé společ-
nosti. Tehdejší zastupitelstvo projekt schváli-
lo a odsouhlasilo tak nevýhodnou smlouvu 
o pronájmu na dobu určitou, tj. na 20 let 
za symbolické roční nájemné 200.000,- Kč. 
Protože, kdyby zastupitelé uvažovali ekono-
micky, dokázali by si spočítat, že následná 
péče je podstatně levnější a hlavně je zisko-
vá, oproti akutní lůžkové péči. Dokladují to 
veřejně přístupné výkazy společnosti RHG 
s.r.o., které jsou zveřejněny v obchodním 
rejstříku. Za rok 2007 byl čistý zisk spo-
lečnosti 24 mil. Kč, za rok 2008 17 mil. Kč 
a za rok 2009 4,5 mil. Kč. 

Nabídka na odkoupení objektu nemocnice 
je velmi lákavá, ale je to vůbec reálné? Pod-
le vykazovaných výsledků hospodaření má 
společnost podle zákonných oceňovacích 
předpisů hodnotu 149 mil. Kč. A to i díky 
tomu, že může téměř zadarmo provozovat 
svoji ziskovou činnost v městském objektu. 
Takže teď lze jenom čekat, jestli tento byz-
nys posvětí i městské zastupitelstvo a udělá 
stejnou chybu jako v minulosti.

ing. Luboš černÝ

Jaká je pravda o kralupské nemocnici
když jsem si v dubnovém čísle kz přečetl rozhovor s provozovatelem a zájemcem o odkoupení objektu nemocnice 
v kralupech n. vlt., čekal jsem, že v dalším čísle bude aspoň reakce kompetentních představitelů města na skutečnosti, 
které tam byly nepravdivě uvedeny. a protože nereagoval nikdo, vyhledal jsem ve svém archivu privatizační projekt 32 00 6, 
na jehož zpracování jsem se v roce 1992 podílel. Jak to vlastně bylo s celou privatizací kralupského zdravotnictví?

hokej v kině Vltava
někdo fandil na Staroměstském náměstí a jiných místech v celé republice, já jsem navštěvoval přímé přenosy 
hokeje v kině vltava, kde byla vždy skvělá atmosféra. Kromě krásných zážitků ze všech zápasů musím ocenit 
i něco jiného. Často jsou mladí lidé, vlastně naše děti, odsuzováni za to, jak se chovají. Ale všichni byli slušní 
a náctiletí po zápase stáli a krásně zpívali naši hymnu. nelze je dávat do jednoho pytle s několika, kteří jsou jiní.
  pavel Kolář
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SLavNý DEN Kralup
„Byl to slavný den a skutečný svátek pro kralupy a okolí“, napsal v roce 1901 do farní pamětnice kralupský 

farář karel záruba. tím slavným dnem byl 17. červen 1901, kdy rakouský císař františek Josef i.  
vystoupil ze salonního vozu dvorního vlaku na kralupském nádraží.

Že to byl slavný den pro 
Kralupy, nikdo nepochybo-

val. Tato sláva přišla kralupský 
úřad na 407 korun 33 haléřů. 
Obecní úřad musel zajistit pro 
důstojné uvítání císaře výzdo-
bu města i nádraží. Plat kralup-
ského městského strážníka byl 
tehdy 700 korun ročně! Uvítá-
ní bylo plánováno na pouhých 
pět minut, ale bylo delší.

O průběhu uvítání císa-
ře v Kralupech jsme již psali 
v červnovém vydání Zpravo-
daje v roce 2001. Tehdy to by-
lo stoleté výročí jeho návštěvy 
Kralup. Letos uplynulo 110 let 
od této události, která zřejmě 
souvisela se žádostí kralup-
ských radních, aby Kralupy 
byly povýšeny na město. Od 
roku 1880 byly pouhým městy-
sem tj. v dnešní terminologii 
městečkem.

Žádost o povýšení Kralup 

na město ležela ve Vídni již 
dvacet jedna let, když koneč-
ně svitla naděje, že císař žá-
dosti vyhoví. Císař se ovšem 
nepřišel podívat na Kralupy, 
ale otevřít v Praze nový most 
přes Vltavu nazvaný jeho jmé-
nem. Po ukončení ceremonielu 
spojeného s otevřením mostu 
se císař nevrátil do Vídně, ale 
pokračoval dál v cestě do Te-
rezína, který hodlal navštívit. 
A cestou na podmokelské trati 
byly Kralupy.

Dnes již nikdo z těch, kteří 
stáli na peronu kralupského 
nádraží jako členové různých 
spolků a zástupců úřadů a ví-
tali, nebo spíš museli vítat císa-
ře, ovšem nežije. Ale pamatuji 
ty, kteří byli při tom, a rádi 
o císaři vyprávěli. V Podháji 
to byl důchodce Jan Špárovský. 
Chodil na procházky s hůlčič-
kou a na potkání každému vy-

právěl, jak mluvil s císařem pá-
nem. Nikdo mu ovšem nevěřil 
a považoval jeho vyprávění za 
blábolení starého muže. Když 
se o někom řeklo, mluvíš ja-
ko Špárovský, myslelo se tím, 
že dotyčný neříká pravdu. Ale 
pan Špárovský nelhal. Císaře, 
který na sedm minut vystoupil 
z vlaku, uvítal přednosta sta-
nice Sinek a představil mu ve-
doucí pracovníky stanice. Jan 
Špárovský byl tehdy vrchním 

dílenským státní dráhy a byl 
zřejmě mezi nimi. Umřel za 
druhé světové války ve věku 
90 let a na začátku století mu 
bylo kolem padesáti.

Uvítání císaře v Kralupech 
zřejmě proběhlo k jeho spo-
kojenosti, a tak již v příštím 
roce 22. listopadu 1902 udílí 
císař František Josef I. Kralu-
pům statut města, po kterém 
tak dlouho volaly.

ing. josef stuPka

Císař František Josef I, 
vystupuje ze salonního 

vozu na kralupské nádraží. 

ve středu 8. června od 19 h. v rámci dnů Kralup
se koná vernisáž výstavy originálních cirkusových, variet-
ních a artistických plakátů, vytvořených pro televizní seriál

„cirKus HuMBerTo“
ak. mal. věra Flašarová ak. mal. František Flašar

Celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků.
Galerie je otevřena Út-Pá 15 – 18 hod. nebo po dohodě na tel. 724 250 190, e-mail: Klara.klouckova@seznam.cz

Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo Galerii v roce 2011.

v Kralupech-lobči, Purkyňovo nám. 228
věRa FlaŠaROvá po Gymnáziu v Kutné hoře a Restaurátorské škole vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze 

– grafickou speciálku u pana prof. Fr. Tichého v r. 1950. Po absolutoriu nastoupila jako samostatná výtvarnice se svojí kolegyní Ště-
pánkou Kolouškovou ve Filmovém studiu Barrandov, kde se podílela na téměř všech hraných celovečerních filmech naší poválečné 
kinematografie (např. filmy Mikoláš Aleš, Císařův pekař a Pekařův císař, Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem, Romance pro křídlovku, 
Zlatá reneta, Limonádový Joe, Všichni dobří rodáci, Evropa tančila valčík). Spolupracovala s našimi předními režiséry, Fr. Vláčilem, V. 
Jasným, J. Herzem a mnoha dalšími i zahraničními režiséry. Později spolupracovala se svým synem Fr. Flašarem na dalších domácích 
i zahraničních filmech a seriálech. Paní Věra Flašarová byla také vyznamenána za celoživotní uměleckou práci stříbrnou medailí za 
rozvoj československé kinematografie.

FRaNTIŠEK FlaŠaR po Střední odborné škole výtvarné na Hollarově nám. vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou 
v Praze – speciální ateliér filmové a televizní grafiky u pana profesora Zdeňka Smetany v r. 1979.

Vedle vlastní grafické volné tvorby působí ve svobodném povolání a se svojí maminkou se podíleli na mnoha dalších celovečerních 
filmech a seriálech jako např. Valerie a týden divů, Slečna Golem, seriál Sanitka, Lev s bílou hřívou a mnoho dalších. Mimo jiného 
vytvořili pro seriál Františka Filipa Cirkus Humberto dobové plakáty (celkem kolem 40), kresby a rukopisy.

„Tato výstava 13 dobových cirkusových plakátů pro televizní seriál Cirkus Humberto je věnována jako vzpomínka k letošním nedoži-
tým 85. narozeninám paní ak. mal. Věry Flašarové, která celý svůj život poctivě pracovala a svojí tvůrčí invencí, láskou, dobrotou, vtipem, 
vznešeností, nadhledem a skromností si získala mnoho vzácných přátel, v jejichž srdcích navždy zůstane.“ František Flašar
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na procházku

drahaňsKoU roKlí
Kdy? v sobotu 18. června 2011

Drahaňské údolí je přírodním parkem, který se nachází nedaleko 
jedné ze severních částí Prahy, Bohnic. Celou roklí teče potok, který 
ústí do Vltavy. Jedná se bezesporu o jedno z nejkrásnějších údolí 
v Praze. Obdivovat můžete stoleté vrby i mohutné kmeny stromů 
podél cest. Dominantní stavbou v údolí je Drahaňský mlýn z roku 
1343. V dnešní době je tento přírodní park velmi diskutovaným 
tématem. Údolí má padnout za oběť dálničnímu obchvatu severní 
části Prahy. Dřív než zmizí jedno z mála útočišť, kde najdete 
klid, pohodu a nádherný kus přírody, nechte na sebe dýchnout 
romantickou atmosféru tohoto místa.

u Odjezd z kralupského nádraží 
v 8:41 hodin na Masarykovo nádraží. 
Odtud metrem do stanice Kobylisy, 
kde přestoupíme na autobus 162 
a budeme pokračovat do stanice Dol-
ní Chabry. Odtud se vydáme Drahaň-
skou roklí k řece Vltavě. Vycházku 
zakončíme u přívozu do Sedlce nebo 
u zoologické zahrady v Tróji.

Akci připravila: RNDr. Helena Zákoucká

æ

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v červnu 
významných životních jubileí.

�� let Šmídlová Jiřina
�2 let Fojtík Josef
�0 let vidim Oldřich
 Šesták Oldřich
�5 let Švantnerová alžběta
 Kašparová Jaroslava
 Hlaváček Miroslav
�0 let Zajíc Josef
 Kroul Jiří
 Fišarová Zdeňka
 Šrámková Jaroslava
 Kuntelová Naděje přednáška  

ing. oty setzera
Snevšedním zájmem bylo 
přijato informacemi nabité 
vystoupení kralupského ro-
dáka Ing. Oty Setzera, pořá-
dané ve středu 20. 4. Sdru-
žením rodáků. Celé dvě 
hodiny bylo plně sledová-
no jeho vyprávění nad ma-
pou Afriky a pralesů v po-
vodí řeky Kongo, doplněné 
jeho zkušenostmi a příběhy. 
Poté ještě Ing. Setzer zod-
pověděl všechny položené 
dotazy. Díky poutavému vy-
právění našeho rodáka o ži-
votě a práci na námi ne-

poznaném kontinentě jsme 
nestihli promítnout film 
o přírodních krásách Afri-
ky. O náhradním termínu 
jednáme a vše vám bude 
včas oznámeno.

v červnu pořádáme  
zájezd do lázeňského  
regionu Jizerských hor
Díky finanční podpoře MěÚ 
Kralupy připravujeme na 
středu 15. června zájezd do 
okolí Lázní Libverda. I ten-
to zájezd bude mít první za-
stávku utajenou do poslední 
chvíle. Po jejím absolvová-
ní nás autobus zaveze do 

restaurace Obří sud, odkud 
z ptačí perspektivy uvidí-
me malé a hezké Lázně 
Libverda a část Jizerských 
hor. Po prohlídce lázní za-
jede autobus do střediskové 
obce Hejnice na prohlídku 
pozoruhodných církevních 
objektů, rekonstruovaných 
v roce 2000 a sloužících 
i kultuře lázní. 

Pro velký zájem doporu-
čujeme přihlásit se včas. Při-
hlášky přijímáme v úterý  
6. 6. od 13 h. v salonku DPS. 
Cena zájezdu pro členy činí 
250,- Kč.

 jan koLátor

Sdružení rodáků a příznivců města
Chcete-li si 

prohlédnout 
dominantu Hejnic 
osobně, přihlaste 

se včas na náš 
červnový zájezd. 

Uchvátí Vás 
i nádherná krajina 

Jizerských hor.

POZváNKa 
DO MáSlOvIC

v sobotu 4. června, od 13 hod.,  
se bude v Máslovicích konat 

SKOTaČENí SE SKOTy 
I S aFRIČaNy. 

Více na www.maslovice.cz. 

Chrám  
a klášter Hejnice
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Společnost

 3. 6. MUDr. Hettychová .........Vrchlického ul.
315 726 160

 10. 6. MUDr. Homolová ............Trojanova ul.
315 722 401

 17. 6. MUDr. Horák ..................Lobeček
315 726 221

 24. 6. MUDr. Málková ..............Prokopova ul.
315 725 210

 1. 7. MUDr. Mikušová ............Kaučuk
315 718 016

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Dne 4. června vzpomeneme nedožitých 
osmdesátých narozenin pana Mgr. KaRla 
hRUŠOvSKéhO, dlouholetého ředitele ZŠ 
Třebízského. Kdo jste si vážili jeho poctivé 
práce a měli ho rádi, vzpomeňte s námi. 
Manželka a synové s rodinami

Dne 6. 6. 2011 uplyne rok 
od úmrtí mého manžela, 
pana JINDŘICha NOváKa 
z Lobečku. S úctou a láskou 
vzpomínají manželka Vlasta, 
synové Jindra a Vlastik 

s rodinami. Děkujeme všem, kdo jej znali 
a vzpomenou s námi.

Dne 1. července vzpomeneme 15. výročí 
úmrtí naší drahé maminky, babičky, 
prababičky, paní BaRBORy DaNDOvé 
z Kralup n. Vlt. Kdo jste ji znali a měli rádi, 
vzpomeňte s námi. Děkujeme. Jménem celé 
rodiny Jiřina Švecová - dcera

VZPOMÍNKY

Opustili
ná s

 �. 5. 2011 Jaroslav HavEL ................78 let
 15. 5. 2011 Marcel SaIDL ....................77 let
 1�. 5. 2011 Jan MaREK........................ 66 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Milí přátelé, senioři, důchodci, 
rádi bychom vás seznámili s činností našeho 
klubu a přivítali vás v našich řadách nebo 
na našich pravidelných úterních schůzkách. 
Určitě se s námi nebudete nudit a poznáte, 
že i v pokročilém věku máte přátele, s kte-
rými si budete rozumět a bavit se.

Nejdříve se chceme trošku pochlubit s tím, 
že jsme prostřednictvím žlutých kytiček při-
spěli v českém Dni proti rakovině částkou 
přes tisíc korun.

A nyní, co nás čeká? Zájezd do západních 
Čech, beseda s panem doktorem Žižkou o na-
šich kloubech a různých potížích pohybového 

ústrojí, dále setkání se studenty Dvořákova 
gymnázia a také výstava v Lysé nad Labem. 

Rádi navštěvujeme kralupské městské mu-
zeum, vernisáže a výstavy, které jsou velmi 
pěkné a expozice vkusně připravené. Mrzí 
nás, že muzeum navštěvuje jen málo, a to 
stále stejných, návštěvníků. Např. vernisáž 
„Putování za klubíčkem“ zhlédlo jen pár ro-
dičů dětí, které tam vystupovaly.

Budou prázdniny, čas dovolených, přejeme 
všem hezké počasí, my budeme stále fungo-
vat a vytvoříme svou webovou stránku, na 
které můžete být s námi v kontaktu.

 čLenové Mkd

Městský klub důchodců

Milí přátelé,
chceme vás touto cestou seznámit s naší čin-
ností a zveme na naše kulturní akce i ne-
železničáře. Každý měsíc pořádáme spole-
čenské odpoledne s hudbou a tancem, kde 
se všichni dobře pobavíme. Jsme rádi, že se 
můžeme takto scházet a užívat pohody. Rov-
něž pořádáme jednodenní i vícedenní výlety 
(naposledy jsme byli v Chomutově a Františ-

kových Lázních). V červnu nás čeká návštěva 
zámku Radim u Kolína.

O všech pořádaných akcích informujeme 
naše členy i ostatní veřejnost v naší vývěsní 
skříňce u vchodu do železniční stanice – ná-
draží Kralupy n. Vlt. Přejeme všem příjemné 
prožití dovolených a těšíme se na setkání 
v měsíci září a při dalších plánovaných ak-
cích.  za kd beránková vLasta

Klub důchodců...
při Základní organizaci odborového sdružení 
železničářů při železniční stanici Kralupy n. Vlt.

lETEM SvěTEM JEDNíM DEChEM
- jednorázová přednáška. Nalaďte se na prázdni-
ny a přijďte s námi procestovat Petrohrad, Vídeň, 
Londýn, Paříž, Valencii a Palermo. 
Termín: 8. 6. 2011 od 18:00 hodin

lIDSKá MySl a JEJí TaJEMSTví aNEB 
SáM SOBě PSyChOTERaPEUTEM
- přednáška pojednává o systémech (astrologie, 
grafologie), metodách, způsobech (hypnoterapie, 
aktivní imaginace, sny, arteterapie), jak se dostat 
k vlastním zdrojům našeho nevědomí.
Termín: 9. 6. 2011 od 19:00 do 21:30 hodin

MaNIPUlaCE S MIMINKEM
- teoretická přednáška a praktický nácvik správ-
né manipulace s miminkem v souvislosti s jeho 
psychomotorickým vývojem.
Termín: 13. 6. 2011 od 10:00 do 12:00 hodin

EMOČNí INTElIGENCE
Emoční inteligence je pro úspěšnost člověka dů-
ležitější než IQ. 
Termín: 15. 6. 2011 od 19:00 hodin
POZOR! Již přijímáme přihlášky na letní inten-
zivní jazykové kurzy pro dospělé (italština, špa-
nělština) a na příměstské tábory pro děti!

třebízského 524, Kralupy nad vltavou
v červnu 2011 pořádá:

Na všechny přednášky je nutné se předem přihlásit 
www.centrumkralupy.cz, mail: centrumkralupy@email.cz, tel. 602 863 506 či osobně!
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Městské muzeum

7. června – úterý 17:00
Absolventský koncert ZUŠ

9. 6. 2011 – čtvrtek
16:00 SLAvnOStní ZAHÁJení v. mUZeJní 
nOCI S PřeKvAPením
16:00 – 22:00 pestrý jarmark na nádvoří 
16:00 – 20:00 pravěká dílna
16:00 – 22:00 prohlídky muzea a stálých ex-
pozic, historický kvíz 
16:00 – 20:00 ukázky řemesel (košíkář, šper-

kářka, perníkář, řezbář reliéfních forem na 
perník aj.) 
16:30 – 20:00 překvapení v perníkářské dílně 
nositele tradic lidových řemesel Ing. O. Kva-
pila + A. vostřeze z Hořic
18:00 – 18:30 vernisáž výstavy Jiřího Corvína 
OBRAZy + Kouzelné perníky a formy
20:00 – 20:45 ALICe BAUeR tRIO 
– jazz (zpěv, klavír, kontrabas) 
21:00 – 21:45 ALICe BAUeR tRIO 
– jazz (zpěv, klavír, kontrabas) 

9. června – 21. srpna
výstava: JIří CORvIn – OBRAZy + KOUZeL-
né PeRníKy A FORmy.

Rok 2011 je rokem, kdy oslavíme 20 let trvání Městského muzea v Kralupech nad Vltavou

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

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,  
zavřeno: Pondělí a státní svátky

akce na ČeRVen 2011

absolvovala Konzervatoř Ja-
roslava Ježka, kde se kro-

mě zpěvu u Virginie Waltero-
vé věnovala též studiu klavíru 
u Zdeňka Páleníčka. S Oka-
mžitým Filmovým Orchestrem 
skladatele a dirigenta Varha-
na Orchestroviče Bauera, v je-
hož tvorbě se pojí prvky váž-
né hudby zejména s jazzem, 
spolupracuje při nahrávání 
scénické hudby k českým di-
vadelním představením (např. 
Deník Anne Frankové, 2006), 
filmům (např. Eliška má ráda 
divočinu, 1999) a dokumen-

tům (např. Nic víc než Pra-
ha, 2000).

V roce 2006 nazpívala kva-
sibarokní koloraturní árii do 
filmu Miloše Formana Goyo-
vy přízraky natočené ve spo-
lupráci s London Symphony 
Orchestra pod taktovkou V. O. 
Bauera. S ním a jeho orches-
trem také koncertuje.

Na Muzejní noci vystoupí 
s vlastním jazzovým triem (D. 
Fiedler - klavír, A. Šturma – 
kontrabas), kde se věnuje jak 
blues, tak i vybraným jazzo-
vým standardům.

čteme z knihy návštěvníků:

7. 5. sobota – program k svátku Matek: 
Bylo to tu nádherné a více takových akcí by bylo fajn. Děkujeme Zdražilovi a Palečkovi 
Děkujeme za možnost zúčastnit se krásné akce a výstavy. Je potěšující vidět, jak to malé návštěvníky baví. 

Monika Kočová a Andrea Novoveská, lektorky terapeutické dílny JINAN Praha
12. 5. Moc se nám to tu líbilo. A nejvíce se nám líbilo česání vlny. 

Papa Eliška Klímová a Klára Kryštofová P.S. Přijdeme zas!!!
19. 5. Bylo to fajn. I nejzlobivější chlapci se vrhli s chutí na pletení a hraní s vlnou. Program opravdu zaujal. 

5. A ZŠ Revoluční

k výstavě: „Putování za klubíčkem + JARO S KLUBÍČKY“ (14.4. - 22.5.)

Na Muzejní noci 
vystoupí alice bauer
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Městské muzeum, Kralupský talent

POŘaDí v JEDNOTlIvýCh KaTEGORIíCh:
1. tř: 1. místo = Tomášek Drgo; 2. místo = Kačenka Kosinová

2. tř: 1. místo = Kačka Prosecká

3. tř: 1. místo = Petra Mazochová; 2. místo = Vanessa Wagnerová; 3.místo = Jiří Langr

4. tř: 1. místo = Viviana Wagnerová; 2. místo = Linda Štrobachová; 3. místo = Kačka Plicková

5. tř: 1. místo = Petra Longauerová; 2. místo = Eliška Štrobachová; 3. místo = Vojta Růžek

6. tř: 1. místo = Terezka Popová; 2. místo = Hana Mazochová; 3. místo = Dan Náhlovský

7. tř: 1. místo = Klára Holečková; 2. místo = Violeta Damiánová

vŠ: 1. místo = Simona Čepeláková. 
Z jejího profesionálního podání písně Cry me a river běhal všem v publiku mráz po zádech.

v neděli 22. května se uskutečnila 
v kulturním domě vltava tradiční pěvecká 
soutěž kralupský talent 2011. výkony zpěváků a zpěvaček hodnotila tříčlenná 
porota, ve které zasedli: libor lesák, místostarosta kralup n. vlt., zpěvák 
ondra ruml a zpěvák a muzikant Jiří Škorpík. mimo to byla udělena cena 
diváka, o které rozhodlo publikum. vítěz, šestiletý tomášek drgo, převzal 
cenu diváka z rukou zpěváka, tanečníka a herce romana vojtka.

KRALUPSKÝ TALENT 
2011

akci finančně 
podpořil Městský 
úřad Kralupy 
nad vltavou 
z grantového 
schématu ve 
výši 20.000,- Kč 
a několik dalších 
sponzorů. za 
finanční pomoc 
organizátorky 
akce velice 
děkují!

Perníkový kronikář – tak je nazýván malíř Jiří Corvin, který po 
sobě zanechal nejen dědictví malířské, ale také perníkové. 

Málokdo ví, že výtvarníka zaujaly staré, překrásně vyřezávané 
formy na perníky. Malíř Corvin nezůstal jen u obdivu, nespokojil 
se s pouhým sbíráním forem či pořizováním jejich sádrových 
odlitků. Dokonce se naučil sám péct dekorativní perníky 
v duchu těch starých, a také se zajímal o historii perníku. 

Tato perníkářská vášeň malíře Corvina dovedla řezbářského 
samouka Ing. Oldřicha Kvapila z Hořic tak daleko, až se stal v r. 2003 
držitelem titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ - řezbářem reliéfních 
forem na perník.

KouzLa perníKÁřsKÝcH ForeM, pečení perníKŮ, 
aLe i MaLířsKÉ MisTrovsTví – to vše můžete vidět na naší 
v. MuzeJní noci s přeKvapeníM....

Akademický malíř Jiří Corvin a Ing. Oldřich Kvapil

Akad. malíř Jiří Corvin, r. 2000 (vlevo)
a řezbář forem na perník Ing. O. Kvapil
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Roman Vojtek s dětmi

Petra, Jirka, Vanessa – 3. třída

Klára a Violeta – 7. třída

Hanka. Tereza, Dan a Dominika – 6. třída
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Koncerty

Ve čtvrtek 5. 5. 2011 proběhl v pražském Futu-
rum music baru křest zbrusu nového 2CD La 

Loba Ante Portas naší domácí kapely Bratrstvo Lu-
ny. Nevšední koncert plný tématických kulis, které 
dokreslovaly vyprávění hudebních příběhů v truba-
dúrském duchu, měl několik speciálních hostů. Dva 
z nich na sebe poutali pozornost měrou nebývalou: 
kmotr alba, spisovatel a milovník vlků, Jaroslav 
Monte Kvasnica a norský kytarový mág Peter Pluto 
Guthe, který nahrál a zaranžoval „zpívající kytary“ 
do dvou stěžejních nahrávek alba – Továrny na smrt 
Auschwitz-Birkenau a Fantasmagorie. Rocková des-

ka nebyla pokřtěna obligátním šampaňským, ale vo-
dou z Černé Ostravice z pohoří Moravskoslezských 
Beskyd – z místa, kam chodí vlci pít. Album věno-
vané lidem a vlkům, kterým zamýšlená i nezamýš-
lená zlovůle jiných zastavila tlukot srdce dříve, než 
stačili naplnit svůj život, vyšlo v podobě luxusního 
digibooku. Výpravný booklet mistra Deathera čítá 
36 stran a mrazivě dokresluje mystickou atmosféru 
nahrávky. První kladné recenze domácích i polských 
hudebních publicistů dokládají, že kralupští tvůrci se 
na rockové scéně prezentují zajímavým příspěvkem. 
24. 7. 2011 vystoupí Bratrstvo Luny o hlavní fes-
tivalový den na hradě Bólkow na populární Castle 
Party, a to teprve jako šestá česká skupina za se-
dmnáctiletou historii festivalu. jindřich kohM

Druhou červnovou neděli se pod mostem  
T. G. Masaryka, na nábřeží u restaurace 

Kotva, bude konat již 2. ročník Kralupského 
Majálesu. Těšit se můžete na přehlídku všech 
středních a základních škol z Kralup nad Vltavou 
a na bohatý hudební program několika kapel 
všeho druhu. Uvidíte Metal Kidz, skupinu slo-
ženou z rodičů a dvou dětí, hrající baby metal 
a family hard rock. Dále pak DiscoBalls, osmi-
člennou skupinu hrající především ska a soul 
music. Nemůže chybět ani rock-popová skupina 
Prague Conspiracy či Fast Food Orchestra, ska 
skupina vystupující v klubech a na akcích od 
roku 1998. Představí se i pop-rocková skupina 
Gothigh nebo čtyřčlenná punk-rocková skupina 
The fialky, jež vznikla roku 2000.

Na prostranství akce budou rozmístěny stán-

ky studentů jednotlivých škol, kteří zde budou 
prezentovat výrobky z výuky výtvarné výchovy 
nebo z družiny. Výrobky si budete moci nejenže 
prohlédnout, ale i zakoupit. V případě zájmu se 
budete moci zúčastnit již tradičních dílen. 

Na závěr Kralupského Majálesu, konaného 
v rámci Dnů Kralup, se můžete těšit na velko-
lepou fireshow! Slovem bude celých devět ho-
din Kralupského Majálesu provázet Petr Vízdal. 
Vstup na akci je zcela zdarma. Již tradičně akci 
pořádá Studentský parlament Kralup nad Vl-
tavou s přispěním Města Kralupy nad Vltavou, 
Domu dětí a mládeže a ostatních sponzorů. 

Všem sponzorům organizátoři děkují za pod-
poru! 

Těšíme se s Vámi na viděnou na Kralupském 
Majálesu 12. června 2011!  Kateřina horová

Již podesáté se uskuteční  
hudební happening 

zelenej zákal.
Lineup letos nabízí opět rozmani-

tou směs různých žánrů od tripho-
pu, přes punkrock až k tvrdým ky-
tarovým riffům.

Headlinery programu na live sta-
ge budou jistě Kurtizány z 25. ave-
nue, v čele s kytaristou Tomášem 
varteckým, plzeňská punkrocko-
vá legenda znouzectnost a držitélé 
anděla v kategorii hard´n´heavy Ma-
lignant Tumour z ostravy. nikomu, 
kdo má blízko k tvrdším žánrům, by 
neměl ujít set mladé party Momma 
Knows Best a kapely Magma Hotel 
ze Štětí. v lineupu je doplňují na-
příklad triphopoví Gang ala basta 
a pražští imodium. z místních ka-
pel zahrají Terror incognita, vlasatý 
Žárovky, exit 18 a desmodus.

pro návštěvníky bude připraven 
také taneční stan, ve kterém se vy-
střídají kralupští djs. i letos je na 
akci vstup zdarma!

pořadatelé děkují Městu Kralupy 
nad vltavou za výraznou finanční 
podporu akce a za zapůjčení louky, 
na které zz probíhá.

ZElENEJ ZÁKAl 
2011

louka za letním 
koupalištěm  

Kralupy nad vltavou

sobota 25. 6. 2011
13:00 hodin 

vstup zdarma

www.zelenejzakal.cz

...pokřtilo	své	
vlČí alBUM

Rockové Bratrstvo Luny
Více informací o kapele na www.bratrstvoluny.com
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Pozvánky

divadelní společnost Háta
21. 9. 2011, 19:30 hod., Kd vltava Kralupy nad vltavou

280,- Kč / 190,- Kč senioři
V předprodeji od 1. 6. 2011

Notoricky známá filmová hudební komedie Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály z roku 1969 trůní od své 
premiéry na špičce žebříčků nejoblíbenějších českých filmů. 
V divadelní úpravě a v režii Lumíra Olšovského se na jevišti objeví stálice Divadelní společnosti Háta, ale i nové populární tváře: Mahulena Bočanová, 
Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková 
nebo Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích fasádníků 
a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka v ostatních rolích. 
Jako zvláštní hosté účinkují v roli emeritního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt. 
Premiéra proběhla letos v květnu v Branickém divadle, takže budete mít jedinečnou šanci vidět toto představení v KD Vltava téměř hned po uvedení!

Světáci
ZVEME VÁS DO DIVADLA
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STŘEdA 8. ČERVNA 2011 

16:00 – 17:30 Běh do Hostibejckých 
schodů. Start: pod schody na Hostibejk 

18:00 Zahájení Dnů Kralup starostou 
města Petrem Holečkem. Místo konání: 
Sokoliště v Jodlově ul. 

18:05 – 18:30 Zahajovací vystoupení 
dětí z DDM. Místo konání: Sokoliště 
v Jodlově ul. 

18:30 – 18:45 Ukázky bojového umění 
„Aikido“. Místo konání: Sokoliště v Jo-
dlově ul.

18:45 – 19:00 Vystoupení Studia ATAK 
- sportovní aerobic: 1) dvojička, 2) tým 
juniorky, 3) Akční talíř – cvičí děvčata ve 
věku 8 -10 let, 4) sportovní aerobic singly, 
5) sportovní aerobik - tým Bailando, 6) 
Citronky – nejmladší děti, které začínají 
s aerobikem, 7) Shania – fitness aerobik 
cvičí juniorky, 8) Vengaboys – fitness 
aerobik cvičí děvčata ve věku 8 – 10 let. 
Místo konání: Sokoliště v Jodlově ul.

19:00 Vernisáž výstavy originálních 
cirkusových, varietních a artistických 
plakátů, vytvořených pro televizní seriál 
„CIRKUS HUMBERTO“, autorů ak. mal. 
V. Flašarové a ak. mal. F. Flašara. Místo 
konání: Galerie VK37 v Lobči

19:30 – 20:30 Základy juda a sebeo-
brany. Místo konání: středisko Judo 
v Lobečku 

20:30 - 22:00 Slavnostní otevření Galerie 
Judo. Místo konání: středisko Judo 
v Lobečku 

20:30 – 22:00 Den otevřených dveří 
středisko judo. Místo konání: středisko 
Judo v Lobečku 

ČTVRTEK 9. ČERVNA 2011 

17:30 – 18:30 Turistický závod nanečis-
to. Místo konání: park u Husova pom. na 
Cukrovaru 

17:00 – 18:15 ZUŠlechtění uměním 
– komponovaný pořad hudebního, literár-
ně-dramatického a tanečního oboru.  
Místo konání: sál ZUŠ ve 2. patře OD Máj 

DNY KRALUP  8. - 12. 6. 2011
17:00 Výstava 25 výtvarníků a 55 vý-
tvarných děl. Místo konání: Výstavní síň 
Ladislava Čepeláka v MěÚ Veltrusy 

17:00 – 22:00 V. Muzejní noc – 16:00 
– 22:00 pestrý jarmark na nádvoří, 16:00 
–20:00 ukázky řemesel v muzeu (košíkář, 
šperkářka, řezbář reliéfních forem na per-
ník, perníkář aj.),16:00 – 20:00 pravěká 
dílna, 16:30 slavnostní zahájení V. Muzejní 
noci, 16:30 - 20:00 překvapení v per-
níkářské dílně Nositele tradic lidových 
řemesel Ing. O. Kvapila + A. Vostřeze 
z Hořic, 18:00 vernisáž výstavy Jiřího Cor-
vína OBRAZy + Kouzelné perníky a formy, 
20:00 – 20:45 ALICE BAUER TRIO – jazz 
(zpěv, klavír, kontrabas) 21:00 – 21:45 
ALICE BAUER TRIO - jazz (zpěv, klavír, 
kontrabas), 16:00 – 22:00 - prohlídky 
muzea a stálých expozic, historický kvíz. 
Místo konání: Městské Muzeum 

17:00 Méďa Béďa – pohádka pro děti 
ve 3D projekci. Vstup zdarma. Místo 
konání: Kino Vltava

20:00 Pařba v Bankoku – film pro 
dospělé. Vstup 50% sleva. Místo konání: 
Kino Vltava
 

PÁTEK 10. ČERVNA 2011 

9:00 – 15:00 Hrátky pro děti, žáky 
a studenty. Pro menší děti je připraveno 
např. házení kroužků, házení na panáka, 
koloběžky, lovení rybiček, trampolína a pro 
starší např. beach volejbal, florbal, plavání, 
lovení puku, fotbal a další sportovní akti-
vity. Místo konání: Městské koupaliště 
v Lobečku. V případě nepřízně počasí 
bude akce přesunuta do DDM, tělocvičny 
ZŠ Komenského nám. a tělocvičny DDM 
V Zátiší. 

13:00 – 14:30 Komponovaný pořad lite-
rárně-dramatického a hudebního oboru 
ZUŠ. Žáci vystoupí s krátkými scénkami. 
Dechové a klávesové nástroje zahrají po-
pulární melodie. Místo konání: Městské 
koupaliště v Lobečku 

16:00 – 18:00 Orientační běh. Běhá se 
ve třech kategoriích: I. kat. rodiče a děti 
do 8 let, II. kat. děti 9 – 13 let, III. kat. 

děti nad 13 let. Místo srazu: Sokoliště 
v Jodlově ul. 

17:00 – 21:00 „Čaj o páté“ – příjemné 
posezení v Ametystové čajovně s hu-
debním doprovodem skupiny Kosí bratři. 
Místo konání: Ametystová čajovna 

20:00 – 24:00 Oldies Párty, disko 80. 
a 90. let. Hraje Viktor Voljanskij. Vstup 
volný. Místo konání: Loděnice Kotva 

SObOTA 11. ČERVNA 2011 

9:00 – 16:00 11. ročník Turnaje století 
v malé kopané. Místo konání: fotbalové 
hřiště V Olších 

9:00 – 17:00 Memoriál Simony Macha-
nové. 19. ročník mezinárodního turnaje 
juniorek ve volejbale. Místo konání: 
volejbalové kurty na Sokolišti 

10:00 Florbalový den. 10:00 První oficiál-
ní zápas - oddíl starších žáků proti florba-
listům FBC Kladno, 11:00 Penalty floorball 
– soutěž tříčlenných týmů ve florbalových 
nájezdech, 15:30 exhibiční zápas mistra 
RFL, 17:00 „All stars game“. Místo koná-
ní: Sportovní hala na Cukrovaru.

10:00 – 12:00 Den otevřených dveří 
střediska Judo. Místo konání: středisko 
Judo v Lobečku 

10:00 – 17:30 Kralupská míle. Závody 
lodí. Moderuje Zdeněk Podhůrský; 10:00 
– 12:00 rozjezdy lodí, 12:00 – 12:30 ukáz-
ky jízdy na vodních lyžích, 12:45 – 13:15 
I. závod lodí, 13:50 – 14:20 II. závod 
lodí, 15:20 – 15:50 III. závod lodí, 15:50 
– 16:20 ukázky jízdy na vodních skútrech, 
16:20 – 16:50 Závod veteránů, 17:30 
Vyhodnocení soutěže a tombola. 
Místo konání: Loděnice Kotva. 

zMĚny proGraMu vyHrazeny!
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DNY KRALUP  8. - 12. 6. 2011
Plavební řád 
plavby z loděnice Kotva 

12. června 2011

Pro velký zájem si lze plavby rezervovat na  
tel.: 777 798 231. Změna plavebního řádu 
vyhrazena. Z důvodu malé kapacity lodí  

není povoleno do lodí brát kočárky,  
kola a podobně.

vyhlíDKOvá PlavBa přes plavební  
komoru, doba plavby: 120 min.
loď: Tarpon (kapacita 11 osob)
Cena plavby: 160,- Kč / 1 os. starší 3 let

ČaS vyPlUTí Z lODěNICE: 14:00 Tarpon

vyhlíDKOvé PlavBy, doba plavby: 60 min. 
lodě: Trapon (kapacita 11 osob)
Brekken 750 (kapacita 7 osob)
Cena plavby: 120,- Kč / 1 os. starší 3 let

ČaS vyPlUTí Z lODěNICE:
11:00 Tarpon, 11:10 Brekken 750, 12:00 
Tarpon, 12:10 Brekken 750, 13:10 Brekken 
750, 14:40 Brekken 750, 15:40 Brekken 
750, 16:00 Tarpon, 16:40 Brekken, 17:00 
Tarpon, 17:40 Brekken 750, 18:00 Tarpon, 
18:40 Brekken

RyChlé ČlUNy, doba plavby: 15 min. 
Ojedinělý zážitek. Čluny: Bayliner  
(kapacita 5 os.), Sealine (kapacita 3 os.)
Cena plavby: 90,- Kč / 1 os. 
Nedoporučuje se pro osoby mladší 3 let.

ČaS vyPlUTí Z lODěNICE:
11:05 Bayliner, 11:15 SeaLine, 11:25 Bayliner, 
11:35 SeaLine, 11:45 Bayliner, 11:55 SeaLine, 
12:05 Bayliner, 12:15 SeaLine, 12:25 Bayliner, 
12:35 SeaLine, 13:45 Bayliner, 14:05 Bayliner, 
14:15 SeaLine, 14:25 Bayliner, 14:35 SeaLine, 
14:45 Bayliner, 14:55 SeaLine, 15:15 Bayliner, 
15:25 SeaLine, 15:35 Bayliner, 15:45 SeaLine, 
15:55 Bayliner, 16:05 SeaLine, 16:15 Bayliner, 
17:05 Bayliner, 17:15 SeaLine, 
17:25 Bayliner, 17:35 SeaLine, 
17:45 Bailiner, 17:55 SeaLine, 
18:15 SeaLine, 
18:35 SeaLine, 
18:55 SeaLine

10:30 – 12:00 Výtvarná soutěž s témati-
kou „Judo“. Nejlepší výkresy budou trvale 
vystaveny v Galerii Judo. Místo konání: 
středisko Judo v Lobečku 

10:30 – 12:00 Dětský turnaj v Sumo. 
Místo konání: středisko Judo v Lobečku 

10:00 – 18:00 Dětské hrátky a soutěže. 
Skákací hrady, surf stimulátor, lezecká 
stěna, lunapark, malování na obličej, vý-
roba šperků smaltovací technikou, potisk 
triček a tašek technikou linoryt, malování 
keramiky. Místo konání: pravý břeh 
Vltavy pod mostem T. G. Masaryka

12:00 – 15:00 Ukázky hasičské techniky 
a zásahů. Program bude přizpůsoben 
Kralupské míli. Zásahy budou probíhat 
v přestávkách mezi závody lodí. Místo 
konání: pravý břeh Vltavy pod mostem  
T. G. Masaryka 

12:00 – 18:00 Dámská jízda. Místo pro 
ženy, kde mohou relaxovat. 12:00 – 13:00 
ukázky líčení a účesů, 13:00 – 13:30 
Cvičení s Párty klubem – Zumba, aerobic, 
13:30 – 14:00 Módní přehlídka, přehlídka 
společenských šatů, 14:00 – 15:00 relaxač-
ní posezení u čaje s Ametystovou čajovnou, 
15:00 – 16:00 ukázky líčení a účesů, 16:00 
– 16:30 Cvičení s Párty klubem – Zumba, 
aerobic, 16:30 – 17:00 Módní přehlídka, 
přehlídka společenských šatů, 17:00 
– 18:00 relaxační posezení u čaje s Ame-
tystovou čajovnou. Místo konání: pravý 
břeh Vltavy pod mostem T. G. Masaryka 

13:00 Veřejná modelářská soutěž samo-
křídel a modelářský den s ukázkou létání 
modelů letadel a vrtulníků. Místo konání: 
modelářské letiště naproti Městskému 
koupališti v Lobečku. V případě nepřízně 
počasí se akce přesouvá na neděli na 
stejný čas. 

14:00 – 15:00 Beseda se Čtyřlístkem. 
Malování se Čtyřlístkem, beseda, autogra-
miáda a povídání s autorem Čtyřlístku Ja-
roslavem Němečkem. Místo konání: pravý 
břeh Vltavy pod mostem T. G. Masaryka

14:00 – 17:30 Kralupský Flair Cup 2011. 
Mistrovství republiky barmanů. Místo 
konání: Loděnice Kotva 

14:00 Turnaj mužů v Rugby. Místo koná-
ní: fotbalové hřiště Slavoj Mikovice 

17:00 – 18:00 Disko a karaoke pro děti.  
Místo konání: pravý břeh Vltavy pod 
mostem T. G. Masaryka 

21:00 Koncert skupiny READy KIRKEN. 
Vstup volný. Místo konání: Loděnice 
Kotva 

22:00 – 23:30 Koncert skupiny ČESKÉ 
SRDCE. Vstup volný. Místo konání: 
Loděnice Kotva 

23:30 Ohňostroj. Místo konání: levý břeh 
řeky Vltavy, naproti loděnici Kotva. 
 

NEdĚlE 12. ČERVNA 2011 

9:00 – 18:00 Basketbalový turnaj žen. 
10:00 Kralupy – Kladno, 12:15 Kladno 
– Brandýs nad Labem, 14:30 Kralupy nad 
Vltavou – Brandýs nad Labem. Místo 
konání: Sportovní hala na Cukrovaru

9:00 – 16:00 Balónkový den. Turnaj ve 
volejbale, žákyně trojky. Místo konání: 
volejbalové kurty na Sokolišti

10:00 – 17:00 Dny Kralup s badminto-
nem. Místo konání: Tenisová hala na 
Cukrovaru 

11:00 – 19:00 Výletní plavby lodí a rych-
lých člunů. Místo konání: Loděnice Kotva 

13:00 – 22:30 Studentský Majáles. 
Vystoupí: ZŠ z Kralup nad Vltavou, METAL 
KIDZ (baby metal), DISCOBALLS (ska 
soul), PRAGUE CONSPIRACy (rockpop, ex 
prague ska conspiracy), FAST FOOD OR-
CHESTRA (ska), GOTHIGH (poprock), THE 
FIALKy (punkrock). Vstup volný. Místo 
konání: Loděnice Kotva 

23:30 Fire show. Místo konání: Loděnice 
Kotva

zMĚny proGraMu vyHrazeny!
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dĚKuJeMe parTnerŮM aKce:
Česká rafinérská, a.s., tesco, SP Praha s.r.o., veolia, 
Soukromé hospodářství Kohout a synové
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Dny Kralup

www.mestokralupy.cz

tuRIstICkÝ zÁVOD

NANEČISTO
kdy: 9. 6. 2011 od 17:30 do 18:30 hod.

kde: park mezi sídlištěm Cukrovar a Zákolanským potokem

Přijďte si vyzkoušet, co je to vlastně ten TURISTICKÝ ZÁVOD. 
Co musí závodník ovládat a znát, aby byl úspěšný? 

Jaké nástrahy na něj čekají na trati?
Každého zájemce doprovodí zkušený závodník a vysvětlí, co se kde dělá. 
Pro seznámení s TURISTICKÝM ZÁVODEM nebudete bezpodmínečně 

potřebovat sportovní oblečení ani propisku nebo třeba buzolu.

Za absolvování trati bude  
každý obdarován pamětním 
listem a malou sladkostí.

Neváhejte a přiveďte i Vaše děti.

akci pořádá toM 3511 
a kčt kralupy n. vlt. 
v rámci „dnŮ kraLuP“

Prezentace: základna KČT, Ke Koupališti 182, Kralupy – 8:30 – 9:30 hod.

Přihlášky: do 23. 6. 2011 na http://tom3511.unas.cz/mtb/mtbo/ V případě 
nenaplnění kapacity (max. 120 závodníků) závodu i přímo u prezentace.

startovné: 50,- Kč / osoba splatné při prezentaci. Členové KČT Kralupy 
a sponzoři zdarma.

délka trasy: cca 30 km

další informace a propozice:
Košťák Milan, Růžové údolí 240, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 607 186 044; 736 506 784;  tel.: 315 723 934 po 18.00 hod.; 
Milan.Kostak@synthosgroup.com

Ing.Vejrosta Zdeněk, Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil: 736 506 821, tel.: 315 727 491 po 20.00 hod.; 
Zdenek.Vejrosta@synthosgroup.com          

POZOR !!!!
závod je určen od věkové hranice 10 let .
děti 10-14 let musí jet ve dvojici s osobou starší 15 let,  
včetně písemného souhlasu zákonného zástupce.

Závod se koná za podpory Města Kralupy nad Vltavou

kčt Mtb kralupy n. vlt. 
pořádá
Mtb orientační závod dvojic

› horská koLa ■ ‹
6. ročník
Kralupy nad Vltavou            
neděle 26. 6. 2011 v 10:00 hod.

Oddíl Judo TJ  Kralupy 
a Kralupská výtvarná skupina „J“ pořádají v rámci 

dnŮ kraLuP 2011

v sobotu 11. června od 10:30 hod.

Sumo je jeden z nejstarších zápasů na světě. Vítězství 
spočívá ve vytlačení soupeře z kruhu nebo donucení, 

aby se dotkl země jinou částí těla, než je chodidlo.

pod dohledem zkušených trenérů budou soutěžit 
chlapci a děvčata od 6 do 19 let, 

očekáváme účast zejména nesportovců. 
podmínkou účasti je písemný souhlas jednoho z rodičů.

MíSTO KONáNí: 
středisko Judo
v Lobečku 
(tř. Legií x Tomáškova)

Informace: 
Jaroslav Holeček, 
tel: 603 831 165; 

Jan Maršálek, 
tel: 603 542 854
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Sport

Starší žákyně, pod vedením 
trenéra Jana Kysely, potře-

tí v řadě obhájily titul přebor-
níka Středočeského kraje. Tím 
se kvalifikovaly do semifinále  
Mistrovství ČR a na něm vybo-
jovaly postup mezi nejlepších 16 
družstev v ČR. 

Závěrečný turnaj proběhl bě-
hem posledního dubnového ví-
kendu v Brně. Ze třetího místa 
ve skupině se dívky probojova-
ly do finálové osmičky. Za se-
bou nechaly družstva, která se 
mohou pyšnit nesrovnatelnou 
členskou základnou i zázemím 
svých klubů. V závěrečných bo-
jích pak už děvčata nestačila na 
další volejbalové giganty (Olymp 
Praha, Liberec – celkový vítěz, 
KP Brno). I přesto je osmé mís-
to v celorepublikovém srovná-
ní pro kralupský mládežnický 
volejbal obrovským úspěchem. 
Když k tomu přidáme ještě cel-

kové deváté místo v Českém po-
háru, musíme všem děvčatům 
srdečně pogratulovat a poděko-
vat za skvělou reprezentaci na-
šeho města.

Ve stejném termínu odjely 
starší hráčky na tradiční mezi-
národní turnaj do slovenského 
Komárna. I ony v nabité kon-
kurenci (Slavia UK Bratislava, 
výběr Budapešti, Komárno) uká-
zaly, že se v Kralupech umí hrát 
volejbal. Ve velice pěkném utká-
ní o třetí místo zvítězily nad 
Budapeští a vybojovaly bronzo-
vé medaile. I jim patří upřímné 
gratulace.

Obě akce podpořilo Město 
Kralupy. Poskytlo finanční do-
taci, upomínkové a propagační 
předměty. Představitelé města, 
kteří byli v Komárně na Ko-
márenských dnech, také přišli 
osobně děvčatům zafandit. Dě-
kujeme. Petr sLaPnička

POZVÁNKA NA ČERVNOVý VOlEJbAl
4. 6. 2011
Ženy - Rakovník ..................................... Sokoliště ..............10:00, 14:00

11. 6. 2011
MEMORIÁL SIMONY MACHANOVÉ ........ Sokoliště .......................... 9:00
19. ročník mezinárodního turnaje juniorek

12. 6. 2011
BALÓNKOVÝ DEN .................................. Sokoliště .......................... 9:00
1. ročník turnaje trojek nejmladších hráček

Změny vyhrazeny!

F lorbalový klub FBC Kralupy n. V. 
pořádá v sobotu 11. 6. v rám-

ci Dnů Kralup „Florbalový den“. Od 
10 hodin bude k vidění první oficiální 
zápas oddílu starších žáků proti flor-
balistům FBC Kladno. V 11 hodin 
startuje PENalTy FlOORBall, 
což bude soutěž tříčlen-
ných týmů (2 střelci 
+ brankář) ve florba-
lových nájezdech. Na 
turnaj se může přihlásit 
kdokoliv, stačí pouze po-
slat přihlášku s názvem tý-
mu a sestavou na mail fbckra-
lupy@centrum.cz. Startovné bylo 
stanoveno na 333,- Kč na tým. 

Zhruba od 15:30 je na progra-
mu exhibiční zápas mistra RFl 
(kralupské Regionální florbalo-
vé ligy) s účastníkem 1. ligy 
3+1 z Mladé Boleslavi. Pů-
jde o zajímavé kvalitativní 
srovnání naší regionální ligy 
s mladoboleslavskou. 

Od 17 hodin přijde na řadu „all 
stars game“, ve kterém se střetnou 
týmy složené z nejlepších hráčů uply-
nulého ročníku kralupské RFL. O pře-
stávkách proběhnou dovednostní 

soutěže. Za každý vstřelený gól 
bude do banku vloženo 30,- Kč. 

Celkový výtěžek poté popu-
tuje na charitativní 
projekt České flor-
balové Unie - Stří-

lejte na vozíčkáře, 
jehož cílem je nakou-

pit co nejvíce speciálních 
vozíků handicapovaným 

florbalistům. 
Všechny tyto akce se usku-

teční ve Sportovní hale na Cuk-
rovaru. Od 19. hodiny večerní 

je na pořadu slavnostní vy-
hlášení RFL v restauraci 

U Kohouta, kde budou 
předány poháry a me-
daile nejlepším hrá-
čům a týmům.

Úspěšný závěr sezóny 
mladých volejbalistek

Florbalový den láká 
širokou veřejnost

Starší žákyně s trenérem Janem Kyselou
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Rugby

www.mestokralupy.cz

vrámci mezinárodního 
projektu s americkou 

univerzitou St. Edward´s 
University z Texasu, USA, 
zastřešovaného společností 
IILE CZ, ve spolupráci s míst-
ním Rugby klubem RC Kra-
lupy n. Vlt. a Farní Charitou 
Kralupy n. Vlt. bychom Vám 
rádi představili sport Rugby, 
který si z Anglie našel ces-
tu i do Kralup, kde se trénu-
je každé úterý a čtvrtek od 
17 hodin na hřišti v Mikovicích, ulice 
28. října.
Rugby není jenom o sportu, je taky 
o kamarádství a o respektu, vychová-
vá k odvaze a statečnosti, rozhodnos-
ti, odolnosti a zvyšuje sebevědomí. 
Učí kolektivní spolupráci a zodpo-
vědnosti za vlastní jednání. K rugby 
vám stačí jenom tenisky či kopačky 
a dobrá nálada. Rugby je jak pro klu-
ky, tak i pro holky všech věkových 
kategorií.
Za účasti amerických studentů v Kra-
lupech si dovolujeme pozvat všechny 
děti, jejich rodiče a občany Kralup na 
následující akce:
Ñ neděle 5. června 2011 od 10 do 
14 hod., hřiště Mikovice, Kralupy nad 
Vltavou – RAGBY turnaj, kategorie dě-
ti do 7, 9, 11 a 13 let; 
Ñ středa 8. června 2011 od 14 do 
17 hod., hřiště u Dvořákova gymná-
zia - sportovně zábavné odpoledne 

s RUGBY, ve spolupráci s Far-
ní charitou Kralupy a studenty 
St. Edward´s University z Te-
xasu, USA
Ñ čtvrtek 9. června 2011 
a úterý 14. června 2011, 
hřiště Mikovice, Kralupy nad 
Vltavou
– od 16 hod. -  setkáni s tre-
néry RUGBY z Rugby klu-
bu Kralupy a studenty St. 
Edward´s University z Texa-
su, USA ve spolupráci s Farní 

charitou Kralupy, představení sportu 
a základních pravidel 
– od 17 do 18:15 hod. - RUGBY tré-
nink dětí a juniorů (holky i kluci všech 
věkových kategorií jsou vítáni)
– od 18:30 do 20 hod. - RUGBY tré-
nink dospělí - muži
Ñ pátek 10. června 2011 od 13 do  
17 hod. – děti budou se studenty z St. 
Edward´s University z Texasu trávit 
odpoledne na Farní charitě, kde bu-
dou hrát hry nebo na sportovním hřišti 
TJ Sokol Kralupy.
Přijďte se podívat, zahrát, seznámit 
se s Američany nebo si jen tak popo-
vídat! Rugby Vás nadchne!
Tešíme se na Vás!

farní charita kraLuPy n. vLt., 

studenti st. edward■s university 

z texasu, rc kraLuPy n. vLt.

za iiLe cz, s.r.o. a st. 

edward■s university, 

zuzana zeLenická, teL. 725 704 997

Rugby proti nudě, 
vyloučení a diskriminaci!

DEN PlNý POhyBU PRO CElOU RODINU
aneb každý si přijde na své

FIT FOR YOU – NEdĚlE 19. 6. 2011
PROGRaM:
u DOPOlEDNE: areál zimního stadionu v AEROBIC CENTRU
9:30 – 10:30 BOSU, 10:30 – 11:30 BOSU
u ODPOlEDNE: koupaliště v Kralupech nad Vltavou (v případě nepřízni-
vého počasí akce proběhne v areálu zimního stadionu v Aerobic Centru)
13:00 – 14:00 FREESTYLERY, 14:00 – 15:00 Trampolínky, 15:00 -  16:00 
FREESTYLERY, 16:00 – 17:00 Trampolínky
PRO DěTI: 13:00 – 13:45 Cvičení rodičů s dětmi
14:00 – 14:45 Zumba pro děti, 15:00 – 15:45 Přípravka aerobik
Vstupenky v předprodeji u lektorek SK nebo v den konání přímo na kou-
pališti, ale počet míst je omezen!!!

1 hod. 70,- Kč, 2. hod. 60,- Kč, 3. hod. 50,- Kč
Dotazy a informace: 775 979 253;

fitforyou@centrum.cz, www.fitforyou.cz
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Sport

Ovíkendu 7. a 8. května 2011 hostila 
umělá slalomová dráha Veltrusy dva 

závody Českého Poháru ve vodním slalomu. 
Český Pohár je seriál osmi závodů během 
celé závodní sezóny, v němž bojují nejlepší 
závodníci z celé České republiky, a který 
vyvrcholí na konci srpna Mistrovstvím ČR 
na těžké trati pod Lipenskou přehradou. 

Kromě Lipna se závody jedou na Labi 
pod Špindlerovým Mlýnem a na slalomo-
vém kanále v pražské Tróji. Spolu právě 
s Trójou si reprezentační trenéři vybrali 
letos Veltrusy jako místo, z kterého výsled-
ky poslouží jako podklad pro nominaci do 
reprezentace dospělých. 

Z tohoto důvodu se oba dny odjely za 
účasti kompletní české špičky a výsledky 
byly napjatě očekávány. Nakonec proběhla 
celá akce, kterou technicky zajišťoval do-
mácí oddíl TJ Kralupy, bez výraznějšího 
problému. Závodům přálo i počasí, takže 
zástupci svazu kanoistiky vyjádřili celko-
vou spokojenost. Oba dva dny zpravodaj-
sky pokryla redakce sportu České televize, 
kromě příspěvků do denního zpravodaj-
ství byl natočen i záznam nejdůležitějších 
okamžiků pro sportovní kanál ČT4.

MiLan johanides

Hokejbalový petroniův pohár se 
odehraje poprvé pod střechou 15. září 
2011. originální domácí hokejbalové 
soutěže, sdružené pod hlavičkou 
aHl kralupy nad vltavou, dokráčí ke 
zletilosti – tedy patnácti letům. 

Nezatěžujme se však trochu agonickou 
historií amatérského sportování s ho-

kejkou ve městě nad Vltavou a přikročme 
k hlavnímu předmětu článku -  na dveře 
totiž klepe již šestnácté vyvrcholení hokej-
balových sezón, nadstavbové boje play off 
o Petroniův pohár! Poprvé se líté boje o po-
pulární pohár, který nese jméno básníka 
antického Říma, odehrají v multifunkční 
zastřešené hale v areálu zimního stadionu, 
hokejbalisty nazývaného Kapitol. 

V tuto chvíli je jasné, že Pohár města 
Kralupy nad Vltavou za vítězství v základ-
ní části soutěže získal podruhé v histo-
rii klubu tým HBC Nelahozeves, letos nej-
žhavější adept na zisk mistrovského titulu. 
Druhé místo s přehledem uhráli loňští ví-
cemistři sdružení kolem Jana Langthalera. 
O třetí místo a jistotu bronzových medailí 
při vypadnutí v semifinále play off si to 
v přímém souboji po uzávěrce Zpravodaje 

rozdali úřadující šampióni Minice Quijotes 
a CSKA Lobeček. Termíny utkání Petroni-
ova poháru a mnoho dalších zajímavostí 
z vrcholu hokejbalové sezóny se dozvíte na  
www.kralupy.cz/hokejbal jindřich kohM

Novotech 
Open 2011
vneděli 15. 5. se konal již 3. roč-

ník florbalového turnaje v Kralu-
pech nad vltavou - nOvOteCH OPen 
2011. turnaje se zúčastnilo celkem 
10 týmů z Prahy, Středočeského, Ús-
teckého a Libereckého kraje. vítězem 
se stali překvapivě hráči SK dyna-
mis, kteří ve finále zdolali nejtěsněj-
ším rozdílem obhájce titulu tornádo 
Barrandov 1:0. třetí místo vybojovali 
FBC Panthers Liberec, kteří v sou-
boji o třetí místo porazili vŠSK mFF 
Praha 2:0. Kralupáci nasadili do tur-
naje 2 mužstva - A i B-tým. Béčko 
skončilo již ve skupině. A-tým dokázal 
postoupit do čtvrtfinále ze 3. místa, 
kde narazil na FBC Panthers Liberec. 
třikrát se domácím podařilo blesko-
vě srovnat náskok soupeře, počtvrté 
však Liberec odskočil na rozdíl dvou 
branek a po výhře 5:3 postoupil na 
úkor Kralup dále.

Konečné pořadí: 1. SK dynamis, 2. 
tornádo Barrandov, 3. FBC Panthers 
Liberec, 4. vŠSK mFF Praha, 5. FBK 
Wildcats Praha, 6. FBC Kralupy A, 7. 
FBK Prty, 8. Lhokamo Praha, 9. FBK 
Buldoci GOP Radotín, 10. FBC Kra-
lupy B.

nejlepší brankář: Jan Prokop (tor-
nádo Barrandov), nejlepší hráč a stře-
lec: tomáš erlebach (FBC Panthers 
Liberec).

ing. Jiří cimler

Boj o Petroniův pohár

Český Pohár ve vodním slalomu

výsledky domácích závodníků:
http://www.kanoistika-kralupy.cz

15x se předával Petroniův 
pohár na lobečském Koloseu. 

Šestnácté předávání se odehraje 
pod střechou Kapitolu.
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TJ Sokol Kralupy

www.mestokralupy.cz

P řijďte si změřit síly (malí i velcí) v netradičních 
disciplínách z oblasti ekologické.

Čeká Vás např. hrabání sena, hod polínkem, 
cmrndání vody, ale i ekotestík - vše legračně nala-
děné. Samozřejmě odměna a občerstvení chybět 
nebude. Soutěžící v kostýmech jsou vítáni, neboť 
po vyhlášení nejlepších „eko-dvojic“ od 18 hodin 
začínají obnovené LETNÍ POHÁDKOVÉ ŠIBŘINKY 

NA SOKOLÁKU, kam se Vaše „převleky“ bezvad-
ně hodí.

A co Vás čeká na velké letní zábavě na Sokoláku? 
Je to vlastně pokračování „POHÁDKOVÝCH ŠIBŘINEK 
aneb SOKOLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ“ - úspěšného plesu, 
který se uskutečnil v březnu 2011 v KD Vltava.

Na zábavě Vás budou provázet pohádkové me-
lodie hudební skupiny GRADACE. Uvidíte několik 

pohádkových tanečních vystoupení. Nejvtipnější 
kostýmy čeká pohádková odměna.

Tombola nejen z pohádek. Pestré občerstvení, 
které zajišťuje Hostinec u České koruny pod vede-
ním pohádkového hostinského: Pavla Heimratha.

A další překvapení!
Na shledanou v sobotu 18. června se těší                                

TJ Sokol Kralupy

ČARODĚJNICE
NEJEN NA ŘECE VLTAVĚ

T outo cestou děkujeme za příjemnou spolupráci 
majitelům Mariny Nelahozeves - manželům Ko-

ženým a všem zaměstnancům, kteří se na zdárném 
zajištění již IV. Čarodějnické výpravy se Sokolem 
podíleli. 

Za finanční přispění patří poděkování Městu Kra-
lupy nad Vltavou. Velké poděkování náleží všem 
cvičitelům, kteří plnili rozmanité úkoly po celou 
dobu výpravy.

Největší odměnou však pro nás je skutečnost, že 
malí i velcí se už nyní těší na příští Čarodějnickou 
výpravu na jaře 2012.

ve středu 18. května 2011 se konaly 
v areálu Sokola za velké účasti dětí 

i rodičů první závody v letošním roce. PĚ-
TIBOJ připravený pro předškoláky opět při-
lákal velké množství malých závodníků. 
Přes 70 předškoláčků bylo rozděleno do pěti 
družstev a jako správní sportovci závodili 
náruživě v těchto disciplínách: hod na cíl, 
skok snožmo do dálky, překážková dráha, 
cyklojízda, člunkový běh.

Všechny výkony malých sportovců byly 
pečlivě sečteny; vyhlášeni vítězové; všichni 
zúčastnění byli odměněni i vyfotografováni 
a vesele se ubírali s rodiči domů.

Za finanční podporu patří poděkování 
Městu Kralupy nad Vltavou.

Za bezvadnou organizaci a zajištění celé-
ho odpoledne jsme byli pochváleni nejed-
němi rodiči, děkujeme! 

iveta bendíková, cvičiteLka

EKO závod a Letní pohádkové Šibřinky 2011

pětiboj na sokoláku
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DDM Kralupy

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Jak „klapou“ paličky v ddM

Zájmový útvar Paličkování vznikl v září 
loňského roku. Přihlásilo se do něj 10 zá-
jemkyň. Po měsíci jich bylo 15. Všechny 
byly začátečnice, a tak jsme začali naví-
jením paliček a prvními vzorníčky. Jaké 
bylo mé překvapení, když si dvě účastnice 
přinesly své návrhy nakreslených podvin-
ků s tím, že budou paličkovat hvězdu do 
naší vánoční soutěže. Jarní soutěže se již 
zúčastnily 3, dvě s autorskou prací. A nejen 
to. Nejmladší členka, 11 letá Věra Pokorná, 
si sama nakreslila podvinek a upaličkovala 
krajku do soutěže Svět pohádek aneb krajka 
inspirovaná pohádkou, kterou pořádá Klub 
Inspirace Praha.

Těší mě to. Jsem ráda, že počet krajkářek 
se opět rozrostl. A mám radost, že pod stře-
chou DDM vznikl spolek milých, šikovných 
a tvořivých lidiček. 

A jestli zrovna Vy jste z těch, kteří byste 
měli zájem paličkovat, máte stále možnost. 
Rádi Vás uvítáme. Paličky a vše, co budete 
potřebovat, Vám zapůjčíme. g. junášková

čarodějnice s ddM
Vrátili jsme se opět k tradici pálení čarodějnic 
na hřišti Slavoj (Kralupská sportovní s.r.o.) 
společně s kapelou Roma Band. Po sedmi le-
tech jsme obnovili spolupráci, kterou zahájil 
zakladatel kapely pan Emil Gabčo. Ten se bo-
hužel letošní akce nedožil, zemřel 3. 4. 2009. 
Kapela Roma Band vystupuje na mnoha ak-
cích pod vedením syna Emila Gabča.

sport v ddM
4. 5 proběhlo na víceúčelovém hřišti Kra-
lupské sportovní s.r.o. v Kralupech oblast-
ní kolo v malé kopané ZŠ. Zúčastnilo se 
5 kralupských škol. Vítězem se stala ZŠ 
Gen. Klapálka, která postoupila do okres-
ního kola 11. 5., kde  zvítězila ZŠ Seifer-
tova, Mělník. 

3. 6. se bude konat oblastní kolo atletic-
kého trojboje pro 1. stupeň ZŠ na hřišti 
ZŠ Revoluční.

přihlášky na nový 
školní rok
Již v průběhu měsíce června si můžete v Do-
mě dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou 
podat přihlášku do zájmových útvarů na 
nový školní rok.

pětiboj na sokoláku

dovolujeme si Vás pozvat na akce, které pořádáme  
nebo na kterých se podílíme v rámci dnů Kralup 2011

1. Zahájení Dnů Kralup na hřišti TJ Sokol  
8. 6. v 18:00 hod.
Vystoupí zde tanečnice z Taneční průpravy a Ta-
neční skupiny Naděje z DDM s choreografiemi 
Zima, V pravěku?, Oheň a led.

2. hry a soutěže pro děti na městském 
koupališti 10. 6. od 9 do 15 hod.
Den určený dětem – školkám, školám, školním 
družinám, rodičům s dětmi atd.
Akci pořádá DDM Kralupy nad Vltavou ve spolu-
práci se ZŠ Komenského.
Hry, soutěže, skákací hrady a nafukovací sklu-

zavky, trampolína, možnost plážového volejbalu, 
fotbalu nebo florbalu, vodní hry -  to je jen krátký 
výčet toho, co při hezkém počasí děti čeká.
A za to vše budou ještě odměněny.
V případě nepříznivého počasí je náhradní pro-
gram zajištěn v budovách ZŠ Komenského a DDM 
a jeho tělocvičny.
Vstupné zdarma

3. 11. ročník Turnaje století, fotbalové 
hřiště v Olších 11. 6. v 9:00 hod.
K účasti na akci „Turnaj století aneb bavíme se 
společně“ jsme hráče vyzývali v minulém čísle, 

dnes zveme vás – diváky. Fotbalový turnaj se koná 
pod záštitou starosty města pana Petra Holečka.

4. Majáles, nábřeží J. Rysa 
12. 6. od 13:00 hod.
Na programu je přehlídka tanečních, hudebních 
a sportovních vystoupení základních a středních 
škol z Kralup nad Vltavou a vystoupení skupin 
Metal Kidz, The Fialky, Discoballs, Gothigh, Pra-
gue Conspiracy a Fast Food Orchestra. Večer 
zakončí žongléři ohňovou show. Akci pořádá 
Studentský parlament města Kralupy nad Vlta-
vou při DDM

Taneční vystoupení na Akademii DDM 
v květnu 2011.
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Školy

www.mestokralupy.cz

Lakros je původní hrou amerických indiá-
nů. Hraje se prazvláštními holemi se síť-

kou, kterým lakrosáci říkají lakrosky. Do ta-
kové hole se snažíte chytit kulatý, neposedný 
míček, který následně buď přihráváte jiným, 
anebo jej „odhazujete“ do brány. A kdo dá víc 
gólů, vyhrává. 

Lakros se v naší zemi hraje v několika růz-
ných variantách. Jako třeba jednoruční český 
lakros, halový bezkontaktní interkros, ženský 
a mužský field lakros na travnatém hřišti s je-
denáctkou v poli a boxlakros, v podání ryze 
mužském, kde o nějakou tu ránu není nouze.

Jedné pěkné květnové neděle se sešly svět-
lušky a vlčata z oddílu Dráčat, aby si takový 
český lakros, field lakros a interkros vyzkouše-
li. Boxlakros jsme samosebou vynechali. K ru-
ce a do party jim byly čtyři hráčky a hráč 
z lakrosového oddílu v Kralupech, kteří trénují 
každý čtvrtek na hřišti Sokola. Den to byl pře-
devším sportovní a všem se moc líbil. První 
cenou interkrosového turnaje byl parádní dort, 
tak kdo by o něj nebojoval!  sára hardtová 

Milí čtenáři,
naše mikovická škola se zúčast-
nila celorepublikové výtvarné 
soutěže Pořiď si Prittele, kterou 
vyhlásila společnost Henkel. 
Úkolem přihlášených škol bylo 
vyrobit zvíře z papíru pomocí lepidel Pritt. 
Soutěžní tým naší školy vytvořily děti  
z 3. třídy. Rozhodly se udělat slona. Proč 
právě slona? Protože nosí štěstí!

Kamarádi, učitelé, rodiče a prarodiče 
dětem fandili, drželi palce a poslali v in-
ternetovém kole celkem 636 hlasů. Školy 
s největším počtem hlasů navštívily hvěz-
dy z minulého ročníku Superstar. V kon-
kurenci 142 škol jsme uspěli na pěkném 
4. místě!    

V současné době soutěž pokračuje. Od-
borná komise (zástupci firmy Henkel 
a ZOO Praha) vybírá 10 nejvydařenějších 
zvířátek. Absolutní vítěz vyhraje dvouden-
ní pobyt v zoologické zahradě se speciál-
ním programem a 50.000,- Kč na sponzo-
rování zvířete, které si vítězný tým sám 
vybere. Na www.prittel.cz  můžete sledo-
vat prezentaci všech soutěžních týmů.

 
Žáci o soutěži napsali:
Pavel: Ahoj kralupské noviny, naše třída 
se rozhodla udělat slona do soutěže. Je 

to o tom, která škola udělá hez-
čí zvíře.
Kristýnka: Při lepení našeho 
sloníka jsme použili spousty 

a spousty lepidla Pritt.
Eliška: Je nás celkem 17 žáků z 3. tří-

dy, z toho 7 děvčat a 10 chlapců. Rádi 
malujeme, stříháme a lepíme.
Natálka: Jsme šikovná škola, a tak jsme 
začali pracovat. Jeden stříhal, druhý le-
pil, postupně jsme se střídali a stá-
lo to za to! Udělaly se nohy, potom 
ohromné tělo s ocasem a taky hlava, 
chobot a ušiska. Když už bylo slůně 

hotové, všichni jsme koukali s otevřenou 
papulou. Tak nám držte palce! 
Johanka: Udělali jsme pěkně kulaté břicho 
a hlavu, k ní vyrobili chobot. Pak už jsme 
jen udiveně stáli a měli na plné perdy ote-
vřené oči a pusu, jak se nám slon povedl. 
Přemýšleli jsme a navrhli, že by to mohla 
být sloní holčička – Florinka. 
Sebastian: Okolo nohou se Florince zele-

ná tráva. Velké uši jí krásně 
odstávají na obě strany. Oči 
má výrazné, lemované dlou-
hými řasami. Zvíře jsme na-
sprejovali šedou barvou, kte-

rá vypadá jako sloní kůže.
Jirka: Na Šikulce (kroužek školní dru-

žiny) jsme vyrobili kytičky, některé jsme 
dali na sloničku a další na trávu. 
Jakub: Všem se nám Florinka moc líbí 
a soutěž jsme si moc užili. 
Anička: Byl to předtím jenom slon s na-
lepenými kousky papíru a teď je z něj 
nádherná Florinka! 
Markétka: Doufáme, že vyhrajeme. A když 
ne, alespoň nám bude dělat Florinka ve 
škole radost. Moc děkujeme všem, kteří 
pro nás hlasovali na internetu. Děkujeme 
paním učitelkám, že nám pomáhaly. 
Zuzka: A slon byl hotový a byla to holka 
a jmenuje se Florinka (podle kytiček).

zš 28. října

Lakrosový den 15. května 2011
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Školy

zš revoLuční

příroda na doTeK
Dne 10. 5. proběhl na naší škole zajímavý 
projekt „Příroda na dotek“, zaměřený hlav-
ně na ptactvo. V praxi to vypadá tak, že se 
v dosahu školy vybere místo, kde se vysky-
tují ptáci a kde se dají natáhnout sítě. Od 
rána se ptáci loví, jsou ponechání v plátě-
ných pytlích a s dětmi se kroužkují. Děti se 
podívají jak na chycené ptáky, tak na způ-
sob chytání a kroužkování. Projekt probíhá 
pouze v květnu a červnu, kdy jsou nejlepší 
podmínky k odchytu. Je zajímavé, kolik dru-
hů ptáků můžeme v okolí školy vidět!

ŠKoLa v přírodĚ
Květen a červen je tradičně ve znamení 
školních výletů a škol v přírodě. Školu v pří-
rodě Horní Bradlo navštívili žáci 2.A (viz 
foto) a škola v Mokrosukách čeká na naše 
třeťáky a čtvrťáky

Pro děti je připraven krásný celotýdenní 
projekt ve spolupráci se studenty Přírodo-
vědecké fakulty UK Praha, v jehož průběhu 
se děti budou mít možnost seznámit s pří-
rodou a životem lidí v Africe a porovna-
jí své poznatky a zkušenosti s přírodními 
a sociálními podmínkami v Čechách. Na 
ŠVP se všichni velmi těšíme.  

Mgr. iveta jirasová      

nÁvŠTĚva  
z irsKa
Dne 12. 5. jsme 
měli vzácnou návštěvu až z Irska. Naše ško-
la je součástí projektu, v kterém mají naši 
žáci možnost dozvědět se něco o tradicích 
a obyčejích různých evropských zemí. 

A to i přesto, že jsme žáky - čtvrťáky. 
Irská dívka přišla s tlumočnicí, ale i tak 
jsme mohli během tříhodinového programu 
zkoušet, jak dokážeme sami chápat význam 
anglických pojmů. A co jsme se dověděli? 
V první části se povídalo o irských měs-
tech, zvycích, pověstech i sportech. Druhá 
část byla zasvěcena irské hudbě - umělé 
i lidové. A ta třetí se nám asi líbila nejvíce 
- mohli jsme vidět a pak se i učit tradiční 
irské tance. Díky této akci už pro nás není 
Irsko neznámou zemí v Evropě.

Mgr. Martina eLiášová

zš a Mš třebízského
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vyhRálI JSME ÚČaST 
v lETNí ŠKOlE
12. květen byl pro žáky 8. A dnem plným nervozity, 
trémy a strachu. Byl to den, kdy prezentovali výsled-
ky své práce rodičům, ale zejména porotě ze spo-
lečnosti Aisis a GE Money Bank, která rozhodovala 
o jejich účasti či neúčasti v Letní škole Rozumíme 
penězům.

Úkolem žáků bylo připravit prezentaci k tématu 
Internetové nakupování, provést výzkum, šetření, 
vše přehledně shrnout a seznámit se svými závěry 
veřejnost. Přes veškerou trému vše proběhlo k na-
prosté spokojenosti nejen dětí, ale i poroty, neboť 
určila žáky 8. A ZŠ Revoluční za vítěze! 

CO NáS ČEKá vE FINálE?
 Konec školního roku je tradičně ve znamení výletů, 
exkurzí a těšení na prázdniny. Ještě než nastanou, 
poměříme síly 1. června na velkém sportovním klání 
1. stupně – Sportovním dni, který se koná v rámci 
celoročního projektu Fit rodina.

2. června proběhne finále Technoplanety. Je to 
mezinárodní internetová šifrovací soutěž, které se 
naše škola opakovaně zúčastňuje. Také letos se 
šest pětičlenných týmů z naší školy do šifrovacího 
maratonu zapojilo. Konkurence byla velká - 147 
týmů z 36 škol České i Slovenské republiky. Do fi-
nále postoupily z naší školy tři týmy složené z žáků 
sedmých a osmých tříd. 

Současně s tímto mezinárodním kláním budou na 
škole v plném proudu Malé maturity, které tentokrát 
probíhají ve dnech 30. května a 3. června. Žáci 9. 
ročníků si vyzkouší maturitu nanečisto. Povinná je 
matematika a český jazyk, třetí předmět si volí dle 
svého zájmu – cizí jazyk, fyziku, chemii, přírodopis, 
dějepis nebo zeměpis. 

V samém finále se pak zapojíme do soutěže Ma-
tematiko. Tu každý rok na jaře pořádá Dvořákovo 
gymnázium pro všechny základní školy a odpoví-
dající třídy gymnázia. Naše škola se 9. června také 
zapojí a vyšle svých 12 soutěžících, aby změřili své 
síly s ostatními účastníky. 

Mgr. jana nováková a Mgr. zuzana brožová
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Září liStOPad

PROSinec břeZen

Od POdZImU 
dO léTA 
Celý školní rok jsme se věnovali pro-
jektu Od podzimu do léta, který byl 
zaměřen na celoroční pozorování 
třídou vybrané části přírody nebo 
stromu. při podrobném sledování, 
dokumentování a zpracování žá-
ci sledovali změny a děje v přírodě 
a kolem nás. tyto informace dětem 
pomáhají blíž pochopit základní ko-
loběh ročních období a odraz počasí 
v přírodě. Dnes s odstupem času je 
hezké sledovat pokaždé jiný pohled 
na zcela stejnou část přírody. Vzpo-
menete si ještě na 6. září, listopa-
du nebo 6. prosince loňského roku? 
A co 6. března? Na fotografiích malá 
připomínka.
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vpolovině května jsme se my, žáci 5. – 9. 
ročníků, zúčastnili výměnného pobytu 

v polské Gorlici. Byli jsme ubytováni ve tří-
dách školy. Navštívili jsme okolí Gorlice – 
přehradu, lázně, koňskou farmu. Jeden den 
byl vyhrazen pro pamětihodnosti Krakowa. 
Viděli jsme jeden z nejstarších dřevěných 
rozkládacích oltářů, hlavní náměstí Rynek 
Glowny včetně starobylé tržnice Sukienici, 
část opevnění Barbacan, nejstarší univerzi-

tu, samozřejmě Wawel s výhledem na Vis-
lu a Dračí jeskyni. Na některých výletech 
nás doprovázeli i naši polští kamarádi, se 
kterými jsme se bavili anglicky. Část dětí 
se již virtuálně znala díky eTwinningové-
mu projektu. Skutečné setkání bylo milé. 
Moc se nám v Polsku líbilo a těšíme se na 
příští rok.

M. svatošová, h. Písaříková, 

L. zaPLetaLová, L. haMPLová

simpsonovi pozvali školní parlament 
na výlet
Školní parlament je skupina dětí z 5. - 9. 
tříd, které se pravidelně setkávají a společ-
ně pracují na tom, aby u nás ve škole bylo 
líp. Přinášejí informace ze tříd i do tříd, or-
ganizují akce pro své spolužáky i pro dal-
ší lidi (a nejen lidi). V uplynulém školním 
roce připravili např. diskotéku pro celou 
školu nebo zorganizovali velikonoční sbír-
ku, jejíž výtěžek věnovali psímu útulku 
v Kralupech.

A tak si zasloužili také odměnu. Přišla 
formou pozvání od Lízy a Bárta Simpso-
nových, kteří členy školního parlamentu 
pozvali na výlet do „velkého parlamentu“. 
Na ten vyrazili v pátek 20. května a než 
navštívili samotný Senát ČR, potýkali se 
s řadou záludných úkolů. Provedli např. an-
ketu mezi náhodnými okolojdoucími o tom, 
k čemu slouží parlament. Nebo na Praž-
ském hradě fotili fotky na téma „Parlament 
podává pomocnou ruku“ apod.

Společně absolvovali prohlídku Senátu 
ČR a na závěr se jim dostalo za jejich prá-
ci poděkování Lízy a Bárta Simpsonových. 
A nezbývá, než se k poděkování přidat 
i na tomto místě a popřát dětem z parla-
mentu, aby měly i příští rok chuť do práce 
a aby se během ní naučily spoustu věcí 
užitečných pro život.

 barbora neuwirthová

zš gen. kLaPáLka

vpondělí 16. května proběhla 
v malém sále KD Vltava Ver-

nisáž výtvarných prací žáků 5. 
– 9. tříd ZŠ Komenského. A že 
se bylo na co dívat! Návštěvní-
ci se mohli seznámit s nejrůz-
nějšími výtvarnými technikami 
a postupy, obdivovali realistické 
i abstraktní obrazy, prostorové 
výrobky a jistě našli inspiraci 
pro zkrášlení svých domovů.

V rámci doprovodného progra-
mu vystoupili naši žáci s recita-
cí, zpěvem a hrou na hudební 
nástroje. Nechybělo samozřejmě 
ani malé občerstvení, a tak pří-
jemně strávené odpoledne bylo 
zaručeno.

Výstava trvala do konce květ-
na a můžeme slíbit, že určitě 
nebyla poslední.

Pokud by raději někdo místo 
kulturního zážitku protáhl své 
ztuhlé svalstvo, může se přihlá-
sit do soutěže v lezení na umě-
lé stěně Výstup na Komendu, 
která se koná ve dnech 7. a 8. 
června. Nechcete soutěžit, ale 
rádi byste si zasportovali jen 
tak pro radost? Vše je možné 
po předchozí telefonické domlu-
vě. Více informací získáte také 
na internetových stránkách ZŠ 
Komenského.

Mgr. barbora černá

zš koMenského

Návštěva školy v polské Gorlici
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Co se děje na Komendě?

U královského hradu Wawel v Krakově

výSTUP Na KOMENDU 2011 – 3. ročník
Základní škola Kralupy nad vltavou, Komenského nám. 198 

pořádá závody ve sportovním lezení na obtížnost

Termín: 7. a 8. 6. 2011
Místo: lezecká stěna ZŠ Komenského
 
KaTEGORIE:
1. den – dopoledne – žáci základních škol v Kralupech n. v.
I. kategorie ............... dívky – 6. – 7. třída, chlapci – 6. – 7. třída
 
2. den – dopoledne – žáci základních škol v Kralupech n. v.
II. kategorie .............. dívky – 8. – 9. třída, chlapci – 8. – 9. třída

2. den – odpoledne – lezecká veřejnost
................................... Ženy – od 15 let
................................... Muži – od 15 let

(pro účastníky závodu mladší 18 let je nutné s sebou přinést souhlas 
rodičů k přihlášení se do soutěže – mimo závodu ZŠ)

Bližší informace na ZŠ Komenského.
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zákLadní uMěLecká škoLa

ZUŠ v Kralupech nad Vltavou 
zve na Dny otevřených dveří

v pondělí 6. 6. 2011 

OTEVŘENÁ KERAmICKÁ dílNA
Učebna VO ve 2. patře OD Máj 15:30 – 17:00

15:00 – 16:00 hod. (Tvořivé psaní) a v 16:30 – 17:30 (LDO) můžete  
INTERAKTIVNĚ nahlédnout do VýUKY lITERÁRNĚ - dRAmA-
TICKéhO ObORU

v úterý 7. 6. 2011

UKÁZKOVÁ hOdINA VýUKY SbOROVéhO ZPĚVU
Učebna č. 3 v hlavní budově (Riegrova ul.) 16:00 – 16:45

ve středu 8. 6. 2011

UKÁZKOVÁ hOdINA PŘíPRAVNé hUdEbNí VýChOVY
pro budoucí prvňáčky a předškoláčky
Učebna č. 3 v hlavní budově (Riegrova ul.) 15:00 – 15:45

Dále můžete na hlavní budově mezi 14. a 18. hod. nahlédnout do VýUKY 
JEdNOTlIVýCh hUdEbNíCh NÁSTROJŮ

a v budově Máj můžete mezi 14. a 17. hod. nahlédnout do VýUKY 
TANEČNíhO ObORU

v pátek 10. 6. 2011

OTEVŘENÁ GRAFICKÁ dílNA 
Učebna VO ve 2. patře OD Máj 14:30 – 16:00 hod.

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

tel.: 776 00 99 10

Prodlužování řas

Zaváděcí ceny jen za 1.500,- Kč

NaBíZí k pronájmu ve svém areálu Kralupy nad vlt. - lobeček

➤ autodílnu ➤ sklady ➤ truhlářskou dílnu 
➤ kancelářské prostory - Přemyslova ulice

informace na tel. 602 354 772

soUKroMá InZerCe
❱ STaRŠí ŽENa hlEDá jakoukoli dělnickou práci (kuchyň, prodavačka, sklad 
apod.). I brigádně. Spěchá.  Tel.: 790 369 968

❱ DaRUJI ZEMINU Za ODvOZ z lokality Růžové údolí. V případě zájmu na-
ložím minibagrem.  Tel.: 603 834 895

❱ ZTRaTIla JSEM KlíČE OD aUTa, v Kralupech – Lobečku. Poctivému 
nálezci dám odměnu 1.000,- Kč.  Tel.: 723 075 380
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NA NOvé AdrESE:
Horní náměstí č. 251 (tzv. Bodlák), 1.p.,Odolena Voda

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, kri-
zovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního 

pojištění) i dopravně psychologické vyšetření řidičů

ObJEdNávKy NA tELEfONECH: 

773 533 777, 603 538 419

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

✆ ✆

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin Štěpán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

chcEtE ušEtřit?
Nechte si své účetnictví zpracovávat odborníky.

Přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou  
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

✗ ZDRavé SPaNí
✗ Zdravotní matrace
✗ Zdravotní pomůcky
✗ Nábytek z masivu
✗ Rošty

K-MEDICA
Přemyslova 305

Po – Pá 10 – 12 / 13 – 17 

Tel: 608 805 850
www.k-medica.cz
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Komerční inzerce

sPeciaListé 
na tuto LokaLitu.

v kralupech nad vltavou 
jsou pro vás otevřeny 2  
kanceláře - ul. Riegrova 
(vedle restaurace  
„na františku“)  
a Seifertovo náměstí  
v lobečku.

víte o někoM, kdo chce Prodat neMovitost? 
Doporučte nám ho a my Vám v případě realizace prodeje VyPlatíme Odměnu 4.000,- kč!
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tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

Otevírací doba:
Po: 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út - Pá: 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Seifertovo nám. 698, Kralupy nad Vltavou

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat Vaše bydlení? My Vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýRaZNou SlEVu až - 50 %.

Plastová 
oKna 

a dveŘe

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

u Ovocné stromky 
v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí, 
sadové, polyantky
u Široký sortiment 
okrasných  travin
u Nové okrasné dřeviny 
z letošní produkce
u Jahody 0,5 kg vaničky,  
3 kg koše
u Letní kolekce 
kvetoucích trvalek 

NyNí 
NAbízímE

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

Od 10. dO 30. ČeRVna Velké letní  
SleVy 30-70% na VybRané dřeViny
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�� Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

Komerční inzerce

krALupy 

NAD VLtAVOu

Naše požadavky:
✓ Předchozí praxe ve stavebnictví 
(suchá výstavba, izolace, apod.)
✓ Znalost ekonomického systému 
Cézar výhodou

✓ Znalost MS Office (uživatel)
✓ Řidičské oprávnění sk. B
Naše nabídka:
✓ Motivační hodnocení
✓ Nástup možný ihned

Pracovní Příležitost

Pro naše koupelnové studio v Kralupech n. Vlt. 

hledáme
odborNého prodejce

v případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu kejmar@rebys.cz 
 nebo kontaktujte p. Kejmara telefonicky: 603 531 842.

vybavenou truhlářskou dílnu 
s lakovnou ve veltrusech.

bližší informace na tel: 777 000 546

Pronajmu

PROvOZ ZaháJEN
Prodej moravských sudových a lahvových vín 
z rodinného vinařství s dlouhodobou tradicí

Posezení, občerstvení, řízené degustace, 
akce na objednávku

VINOTÉKA 
NA PALOUČKU

   ve Starém 
   lobečku 358
   Kralupy nad Vlt.
   TEl: 606 16 16 60
otvírací doba:
Po – Čt ... 16 – 21 h.
Pá ........... 16 – 22 h.
So ........... 13 – 22 h.
  Ne ........ 13 – 21 h.

CK AXIA

www.axia.cz

CK AXIA Kralupy n. Vlt., 
Tel/fax: 315 724 370, 602 24 90 35

kralupy@axia.cz

si dovoluje oznámit, že 

od 1. 7. 2011
bude naše provozovna

přemístěna
do nových prostor  

Obchodního centra (pasáž – naproti kostelu)

Jungmannova ul. 75

(StOJí nA OBCHOdní ZÓně v PřemySLOvě ULICI.)

CENA: 10.000,- Kč měsíčně. Tel.: 608 271 990

PRONAJmU ROdINNý dŮm

3+1V KRALUPECH NAD VLTAVOU,
KOUPELNA, WC, PLYNOVÉ ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ.
DŮM JE VHODNÝ K TRVALÉMU BYDLENÍ 
NEBO NA UMÍSTĚNÍ OBCHODU.
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Komerční inzerce

od 1. 6. 2011 na stávající vzorkovně v Přemyslově ul. vyprodáváme vystavené 

zboží se slevou 50 – 70 % a veškeré skladové  
zásoby se slevou 20 - 30%

Na léto 2011 pro vás připravujeme

NoVé
koupelnové a kuchyňské studio 

na ploše 800 m2.

www.rebys.cz

V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. Kontakt: BARSINI s.r.o., 
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz GSm: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

bEZ POPlATKU




