
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
www.mestokralupy.cz

Z pravodaj
KVĚTEN / 2011 15,- Kč

DNY KRALU P     8. - 12. 6.

Na třetím galavečeru kralupských 
sportovců nechyběl ani nejslavnější 
sportovec s kořeny v Kralupech 
nad Vltavou, olympijský vítěz 
a čtyřnásobný mistr světa, 
hokejista Martin Procházka. Toho 
večera byl uveden do Síně slávy 
kralupského sportu.

Martin neskrýval radost a do-
jetí při uvedení do Síně 

slávy. Fanfáry z Libuše by-
ly dojemným podkreslením 
pod televizními medailónky, 
které Martinovo ocenění do 
Síně slávy rámovaly. 

Plný sál zhlédl na velkoploš-
ném plátně Procházkovy nejslav-
nější gólové okamžiky jeho kari-

éry včetně zlatého gólu na MS 1996. Poté 
speciální virtuální host večera, komentátor 
redakce sportu České televize Robert Zá-

ruba, v medailónku natočeném k této 
příležitosti, uvedl Martina Procház-
ku do Síně slávy. 

Dojemnou atmosféru ještě zná-
sobila reportáž z archivu 

KTZ, která zachytila ran-
ní „nagánské“ oslavy 
u Procházků doma, 
kdy desítky fanouš-
ků přišly vzdát hold 
tátovi slavného 
kralupského rodá-
ka (po vítězství na 
ZOH v japonském 
Naganu 1998).

Jindřich Kohm

Hokejista Martin Procházka 
se vrací do Kralup nad Vltavou

Letní koupaliště 
otevřeno!

Provoz letního koupaliště 
v Kralupech nad vltavou pro sezónu 2011:

Zahájení provozu koupaliště od 1. 5. 2011
květen – červen ......................11:00 – 19:00
červenec – srpen......................9:00 – 20:00
Areál koupaliště bude otevřen v uvedených 
měsících všechny dny v týdnu. 

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

novInKA!
Každý den 90 minut po otevření areálu  

- kondiční plavání – za cenu 40,- Kč

uPoZoRnĚnÍ:
Dne 5. 5. 2011 bude celý den z technických 

důvodů (přerušení dodávky elektřiny) 
koupaliště uzavřeno.

hoKeJIstA MARtIn PRoChÁZKA v sÍnI sLÁvy KRALuPsKého sPoRtu: 
„Těší mě, že jsem takovéhle ocenění získal v Kralupech, kde jsem s hokejem začínal“.
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Martin se podepisuje 
malým hokejistům  
do Almanachu Sportovec 
Kralup 2010.
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4.května

Zprávy z radnice

v  dubnovém  čísle  Zpravodaje  jste 
prakticky  všichni  (někteří  tedy  až 
po  delší  době)  objevili  dvojnásob-
ný  počet  aprílových  článků  oproti 
zažité tradici. A to  i přes mé avízo, 
že tentokrát žádný aprílový článek 
ve  Zpravodaji  není  (což  byl  samo-
zřejmě také apríl). To zvedlo i dvoj-
násobnou vlnu reakcí, za které moc 
děkujeme!  Ať  už  byly  negativní  či 

pozitivní. 
Kromě dvou úmyslných aprílů se nám na str. 2 vloudil 
ještě  nezbedný  šotek  a  zpřeházel  data  u  stánkových 
a farmářských trhů, za což se dodatečně omlouváme. 
Většinu  čtenářů  zvedl  ze  židle  článek,  který  se  přímo 
dotýkal  jich  samotných,  konkrétně  další  investice 
z vlastní peněženky - na opravy rozbitých silnic. Někte-
ří z vás  to však přivítali  jako konečně rozumné řešení 
a bylo jim líto, že to není realita. Našli se i tací, kteří ne-
váhali  a  rovnou  „svou“  díru  svépomocí  zaasfaltovali. 
I když by – dle mého názoru – tato akce prospěla nejen 
našim vozítkům, ale  i  lidem, protože každý by si poté 
vážil investovaných financí, tak žádný Odbor evidence 
děr a výmolů nebyl založen a adoptovat díru si oprav-
du nemusíte.
Skvěle  jste  také  reagovali  na  aprílový  článek  z  titulní 
strany  o  tom,  že  mají  v  Kralupech  odehrát  letní  pří-
pravný  kemp  hokejisté  New  York  Rangers.  Většina 
z vás se na hokejisty z NHL těšila a již jsme byli žádáni 
o  předběžné  rezervace  na  vstupenky.  Zejména  ženy, 
které se v hokeji moc neorientují, byly rozčarované nad 
zprávou  o  uzavření  koupaliště.  Věřte  tomu  nebo  ne, 
i  tento článek, s podpisem prvního československého 
sportovního  komentátora  Josefa  Laufera,  byl  apríl. 
Uzavření koupaliště se letos za tímto účelem neplánu-
je! A protože bude koupaliště otevřeno už od května, 
máte  jedinečnou  možnost  strávit  u  vody  dlouhé  4 
měsíce.
Přeji vám všem klidné, pohodové a romantické prožití 
májového měsíce lásky!

Radka Saláková,
redaktorka 

Vážení a milí čtenáři,
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www.mestokralupy.cz

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 2. 5. 2011. UZávěrKa ČErvNOvÉHO Čísla: 20. 5. 2011 v 16.00 hod.

◆	Pořadateli hudebního fes-
tivalu Zelenej zákal byla udě-
lena výjimka	z	Obecně	závazné	
vyhlášky	města	č.	1/2010	(ve-
řejný	pořádek).	Festival	se	bude	
konat	od	25.	6.	2011,	13:00	hod.	
do	26.	6.	2011,	02:00	hod.
◆	ZŠ Revoluční dostala sou-
hlas	od	Rady	města	na	nákup	
elektrické	pece	pro	školní	jídelnu	
od	spol.	Alimes	Gastro	za	cenu	
80.352,-	Kč.
◆	Zhotovitelem dětského 
hřiště	v	MŠ	Mikovická	se	stala	
společnost	Tomovy	parky,	s.r.o.	
z	 Turnova	 za	 cenu	 199.653,-	
Kč.	
◆	Město Kralupy nad vltavou 
obdrželo	od	společnosti	Česká	
Rafinérská,	a.s.	finanční	dar	ve	
výši	250.000,-	Kč,	který	je	ur-
čen	Sportovní	komisi.	Finanční	
prostředky	budou	ponechány	ja-
ko	rezerva	na	mimořádné	výdaje	
–	např.	na	sportovní	reprezentace	

družstev	i	jednotlivců	na	mimo-
řádných	sportovních	akcích	(MS,	
ME,	SP	atd.).
◆	Autorským dozorem u sta-
veb	„Zateplení	budov	MŠ	a	ZŠ	
v	 Kralupech	 nad	 Vltavou	 část	
1	a	2“	byl	pověřen	 Ing.	Miro-
slav	 Louda,	 za	 celkovou	 cenu	
130.080,-	Kč	vč.	DPH.	
◆	Zhotovitelem oprav zdí	po-
dél	Zákolanského	potoka	se	stala	
firma	ALPMONT	z	Kralup	n.	Vlt.	
za	celkovou	cenu	74.520,-	Kč.	
◆	Úprav projektové doku-
mentace na	akci	„Rekonstruk-
ce	tělocvičny	v	ZŠ	Gen.	Klapál-
ka	v	Kralupech	nad	Vltavou“	se	
ujme	společnost	Baube	z	Roud-
nice	nad	Labem	za	celkovou	cenu	
113.280,-	Kč.	
◆	uzavření mateřských 
škol	v	období	červenec	–	srpen	
2011:
›	MŠ	Dr.	E.	Beneše	bude	uza-
vřena	od	1.	8.	2011	do	31.	8.	

2011,	náhradní	provoz	zajistí	MŠ	
Gen.	Klapálka	a	ZŠ	a	MŠ	Tře-
bízského.	
›	 ZŠ	a	MŠ	Třebízského	bude	
uzavřena	od	1.	7.	2011	do	29.	
7.	2011,	náhradní	provoz	zajistí	
MŠ	Dr.	E.	Beneše.	
›	MŠ	Gen.	Klapálka	bude	uzavře-
na	od	1.	7.	2011	do	31.	7.	2011,	
náhradní	provoz	zajistí	MŠ	Dr.	E.	
Beneše.	
◆	Rada města schválila	spo-
lufinancování	autobusových	linek	
s	ostatními	dotčenými	obcemi	
v	zájmu	zachování	spojů	o	na-
výšenou	částku	cca	1.258,-	Kč	
měsíčně.	
◆	Rada města dne 8. 4. 2011,	
na	 svém	 mimořádném	 jedná-
ní,	schválila	zhotovitelem	akce	
„Rekonstrukce	plaveckého	ba-
zénu	v	Kralupech	nad	Vltavou	
–	I.	etapa“	firmu	SYNER,	s.	r.	o.	
z	 Liberce,	 za	 celkovou	 cenu	
19.008.853,-	Kč	vč.	DPH.	

STřípKY z radnice města ◆ STřípKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

Adresa:
hůrka 1041

Schůzka se koná:
24. 5. 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.

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 19.4., 19.7., 18.10.)
 Lobeč, Purkyňovo nám. ......................16:35 -16:50
 (kromě 19.4., 19.7., 18.10.)
 Cukrovar – hala ..................................16:00 -16:50
 (pouze 19.4., 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 květnu a červnu
2. 5. – 6. 5. a 30. 5. – 3. 6. - bioodpad

16. 5. – 20. 5. a 13. 6. – 17. 6. - rozměrný odpad z do-
mácností (tj. pneu, lednice, TV, aku, el.přístroje, železo, ostatní kovy)

stÁnKové tRhy  
na	parkovišti	v	Lobečku	
	(proti	KD	Vltava)	se		
	budou	konat	ve	středu
4. a 18. 5. 2011.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat v pátek

13. a 27. 5. 2011

^
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Rekonstrukce

výběrové řízení bylo celkem náročné. Jak 
konkrétně probíhalo?
Výběrového řízení se zúčastnilo 14 firem. 
Náročnost kontroly byla především v tom, 
že se muselo provést porovnání všech na-
ceněných položek v rozpočtu a i kontrolo-
vat, zda nabízené materiály splňují kritéria 
na úsporu energie, která byla stanovena 
energetickým auditem, na základě kterého 
jsme obdrželi dotaci od SFŽP a zda použité 
materiály splňují požadavky na stavbu typu 
bazénu (výpary z upravované vody, stálá 
vlhkost, změny teplot).

Po kontrole byly vyřazeny firmy, které 
nenacenily některé položky a u některých 
nevysvětlily nízké ceny dodávaných mate-
riálů v návaznosti na kvalitu.

Vybrána byla společnost Syner, s.r.o., kte-
rá splnila všechny požadavky a měla nej-
nižší cenu.

kdy bude rekonstrukce startovat 
a finišovat?
Zahájení prací bude ihned po podpisu 
smlouvy, která by měla být podepsána po 
uplynutí odvolacích lhůt, tj. nejpozději do 
poloviny května. Ukončení prací ve vnitř-

ních prostorách bazénu je plánováno nej-
později do 31. 8. 2011, tak aby provoz mohl 
být zahájen od 5. 9. 2011. Venkovní práce 
budou ukončeny do 15. 11. 2011.

Je již zpracovaná projektová dokumentace?
Projektová dokumentace ve stupni pro sta-
vební povolení je hotova. Dokumentaci ve 
stupni pro provádění prací bude dopraco-
vávat zhotovitel postupně před zahájením 
jednotlivých prací.

nyní několik technických záležitostí: čím 
bude budova bazénu zateplena a jak bude 
opravena střecha?
Obvodový plášť bude zateplen fasádním 
pěnovým polystyrenem v tl. 120 mm v cer-
tifikovaném kontaktním zateplovacím sys-
tému.

Střecha nad bazénem dostane 240 mm 
polystyrenu + 60 mm minerální vlny. Zby-
lá část střechy 1.NP – 300 mm polystyrenu. 
Střecha nad 2. NP – ubytovna + vstupní 
část – 200 mm polystyrenu.

Nosná část střechy bude nahrazena trapé-
zovými plechy s povrchovou úpravou plas-
tizolu. Hydroizolační vrstva všech střech 

bude folie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm 
s vložkou z polystyrenové tkaniny.

RoZhoVoR s... Liborem Lesákem, místostarostou Kralup nad Vltavou

rekonstrukce plaveckého bazénu
Je vybráno! V květnu by měla začít dlouho očekávaná rekonstrukce plaveckého bazénu v našem městě. od září bychom už 
měli plavat v příjemně vyhřátých prostorách, protože díky rekonstrukci střechy, stropních podhledů, výměny prosklených 
výplní a oken a celkového zateplení budovy bude pobyt v bazénu mnohem komfortnější. Nyní už jen schází získat finance na 
rekonstrukci zázemí (sprchy, obklady apod.) a bazén nám budou závidět v širokém okolí.

Vtěchto dnech finišuje rekonstrukce vybraných chodníků 
v našem městě. Opravy chodníků jsou prováděny ve spo-

lupráci Technických služeb města Kralupy a ČEZu v lokali-
tách, kde ČEZ významně zasahuje do chodníků pokládkou 
kabelů a následně bude odstraňovat vrchní vedení elektrické 
sítě. V této etapě se jedná o části ulic Horymírova, Čechova, 
Tomkova a J. Palacha.

V těch ulicích, kde je již položena zámková dlažba, musí 
zaměstnanci firmy ČEZ uvést chodník do původního stavu. 
Zbývající chodníky z betonové dlažby 30 x 30 cm, popřípadě 
chodníky ze žulových kostek, jsou nahrazovány zámkovou 
dlažbou. Pokládku provádí TSM Kralupy.

Současně se upravuje i podloží pro nové chodníky tak, aby 
měly únosnost pro pojezd mechanizace pro úklid  chodní-
ků. Práce v těchto výše jmenovaných ulicích  by měly být 
dokončeny do konce května tohoto roku.

Další opravy budou odvislé od termínů zahájení prací po-
kládky kabelů do země. 

PetR ŠáRA, řediteL tSm KRALuPy n. VLt.

Čilý stavební ruch v ulicích

Stropní podhledy a prosklené 
stěny jsou předmětem 

rekonstrukce.
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Rekonstrukce chodníků  
v Tomkově ulici.
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Navazujeme na článek 
v dubnovém vydání Kz 
– Spalovna v Kralupech.

Dne 5. 4. 2011 proběhlo ve-
řejné jednání, na kterém 

krajský úřad  přezkoumal žá-
dost společnosti AVE Kralupy 
s.r.o. ze dne 1. 2. 2011 o vydání 
změny integrovaného povolení 
na provoz spalovny Kralupy n.V. 
Na základě připomínek Města 
Kralupy nad Vltavou a České in-
spekce životního prostředí bylo 
shledáno, že žádost vykazuje ne-
dostatky, které brání ve vydání 
kladného rozhodnutí. Krajský 
úřad vyzval AVE Kralupy nad 

Vltavou, aby do 5. 5. 2011 do-
plnila žádost a odstranila tím 
nedostatky podání v dále uvá-
děném rozsahu:

1. návrh, do kdy bude zprovozně-
no kontinuální měření chloru.

2. opravený provozní řád  
v následujícím rozsahu: 

Ü jaké max. množství chloru a fluo-
ru může být obsaženo v přijímaných 
materiálech       
Ü jaké problémy mohou nastat v pří-
padě příjmu většího množství odpadů 
s obsahem chloru
Ü konkrétní seznam odpadů, u kte-
rých se při příjmu bude předkládat 

i rozbor na chlor, seznam bude určen 
odbornou osobou
Ü rozepsat zabezpečení manipulač-
ních ploch, jaké odpady budou kde 
skladovány před spálením
Ü rozepsat zdržení odpadu v rotační 
peci a teploty spalování a rozepsat zdr-
žení spalin v dohořívací komoře a tep-
loty, kterých musí být dosahováno

3. opravený provozní řád ve 
smyslu zákona o ochraně 

ovzduší:
Ü aktualizovat všechny údaje
Ü doplnit kontinuální měření chloru
Ü povinnost stanovení POPs u od-
padů a uvést, v jakém rozsahu bude 
sledováno

4. opravený havarijní řád:  
havarijní plán spalovna 

 průmyslových odpadů
Ü rozepsat zabezpečení manipulač-
ních ploch

Na dalším jednání mezi Měs-
tem a společností AVE bylo do-
hodnuto, že kontinuální měření 
bude instalováno nejpozději ve 
IV. kvartálu 2011 a že u všech 
odpadů obsahujících chlor a flu-
or bude při přejímce do spalov-
ny proveden rozbor na tyto lát-
ky a výsledky budou předávány 
pravidelně na odbor Životního 
prostředí Městského úřadu.              

LiboR LeSáK, míStoStARoStA 

Ve zpravodajství čT jste mohli vidět 
reportáž o úniku nebezpečných látek 
do půdy u obce Úžice. Mimo jiné bylo 
v reportáži uvedeno, že sanaci pozemku 
musí uhradit naše město. Jelikož se 
jedná o velkou částku, kterou Město 
momentálně nemůže ani nehodlá 
uhradit, zjišťovala jsem podrobnosti 
u Jana Kobery, vedoucího odboru 
životního prostředí kralupského MěÚ.

odpověď je zde:
„Dne 6. 3. 2011 byla odboru životního pro-
středí MěÚ Kralupy, jako příslušnému vodo-
právnímu úřadu, nahlášena havárie únikem 

lehkého topného oleje z areálu bývalého 
vepřína „Červená Lhota“, v. k.ú. Úžice.

Došlo k úniku LTO z bývalé kotelny 
v množství cca 10 m3 a jeho odtoku pro-
střednictvím areálové dešťové kanalizace do 
vodního toku Černávka. Vlastníkem budov 
v tomto areálu (včetně kotelny) je společnost 
EUROCHEMIE s.r.o. Opatření k nápravě po 
havárii podle ust. § 42 odst. 1 vodního záko-
na má zajišťovat a hradit původce havárie. 

Prvotní zásah provedl HZS Středočes-
kého kraje. Náš odbor životního prostře-
dí uložil společnosti EUROCHEMIE s.r.o., 
kterou tím jako vlastníka objektu označil 
v souladu se zákonným ustanovením jako 
původce havárie, provést nápravná opatření 

k odstranění následků vzniklé havárie, ta 
však nebyla schopna zajistit jejich realizaci 
z důvodu nedostatku finančních prostřed-
ků a kromě toho stojí za tvrzením, že není 
původcem havárie. 

Případ vyšetřuje kriminální policie Měl-
ník, která šetření dosud neukončila ani 
nezahájila trestní stíhání. Protože hrozi-
lo závažné znečištění podzemních a povr-
chových vod, nařídil náš vodoprávní úřad 
v souladu s ustanovením § 42 odst. 1) vodní-
ho zákona provést nezbytná opatření k ná-
pravě havarijního stavu (nebezpečí z prodle-
ní) oprávněné právnické osobě společnosti 
DEKONTA a následně podle § 42 odst. 
4) vodního zákona téže společnosti, a to 
na základě výsledku poptávky u tří firem  
a nejnižší nabídkové ceny.  Celková cena 
za nápravná opatření v důsledku havárie 
je 4.020.235,20 Kč. 

Město Kralupy nad Vltavou jako obec 
s rozšířenou působností ani Obec Úžice 
(na jejímž území leží místo havárie) nemají 
ve svých schválených rozpočtech finanční 
prostředky na úhradu těchto nákladů. Vy-
tvořit finanční rezervu pro případ havárií 
žádný právní předpis neukládá. Obrátili 
jsme se v této záležitosti na Krajský úřad 
Středočeského kraje, který však prozatím 
poskytl jen metodickou pomoc. Existují si-
ce určité přísliby řešení, ale ne písemné. 
Všechny vynaložené prostředky tedy za-
tím investovala společnost Dekonta, jejímž 
prostřednictvím je plněn výkon rozhodnutí 
vodoprávního úřadu. Kdy a jakým způso-
bem dojde k úhradě je předmětem dalších 
jednání“.

o čistotě ovzduší ve městě se stále jedná

zamořená půda v Úžicích

Kralupy nad Vltavou 
z ptačí perspektivy



K ZAktuality

5

Údržbu a opravu hlavních silnic 
v Kralupech má na starosti Správa 
a údržba silnic Středočeského kraje. 
V posledních týdnech byly opraveny 
některé úseky zničených silnic.

Stav silnic našeho střediska CMS Dřínov, 
podobně jako v celém kraji, po letošní 

zimě není dobrý. Víme, že Kralupy jsou 
přetíženy dopravou, a proto jsme nyní, kdy 
klimatické podmínky již umožňují opravy 
silnic teplou obalovou směsí, začali s opra-
vami právě v Kralupech. K 8. 4. 2011 jsme 
celoplošně opravili nejhorší úsek silnice 
II/101 (směr Veltrusy) od kruhového ob-
jezdu ke křižovatce na Kaučuku. Dále byla 
provedena plošná oprava silnice II/240 od 
křižovatky na Otvovice směrem na Prahu, 

silnice II/240 Velvarská ul. a silnice II/101 
od křižovatky II/101 (U Štátue) směrem 
k prodejně „Hvězdička“. 

Náklady na tyto opravy převýšily náš mě-
síční limit pro celou oblast, do které patří 
i Neratovice, Veltrusy, Nová Ves a dalších 
30 obcí, které jsou na tom obdobně jako 
Kralupy. 

Co se týče Mostní ul., tj. silnice II/101, 
je navržena v investiční akci majitelem 
(Středočeský kraj) na kompletní opravu, 
neboť naše finanční prostředky by na tu-
to opravu nestačily. Protože není znám 
zatím termín této akce a stav vozovky je 
skutečně špatný, provedli jsme ještě před 
velikonočními svátky alespoň opravy nej-
větších výtluků.

LAdiSLAV SLAbA

Stalo se tak na apríla, na staré ces-
tě z Podháje do Turska. Krásný 

český národní strom ve stáří zhruba 
10 let zdobí od 1. 4. bývalou cestu, 
která je v současné době zarostlá 
a mnoho lidí po ní neprojde, ale co 
není, může být. Město je nakloněno 
myšlence na obnovení této cesty, kte-
rá by se mohla stát pro Kralupáky dal-
ší oblíbenou vycházkovou trasou. 

Hlavním cílem této malé slavnosti 
bylo nejen pokusit se oživit starou ces-
tu, která vedla z Podháje kolem kra-
lupského hřbitova směrem k Debrnu  
a dále až do Turska, ale také si připo-
menout význam našich stromů a pří-
rody vůbec. 

Malé slavnosti vysazení pamětní lí-
py se zúčastnili kromě jejích iniciáto-
rů z řad Základní organizace České-
ho svazu ochránců přírody se sídlem 
v Minicích a Ing. Majricha za o.p.s. 
STARÉ STEZKY EVROPSKÉ také 
představitelé města v čele se staros-
tou panem Petrem Holečkem, zástup-
ci městské policie, ředitel městského 
muzea, kralupský farář Římskokato-
lické církve i další hosté.

Jana krátká,
 ekologické centrum 
kralupy nad vltavou

Dne 29. března byl České rafinérské, a.s. 
nahlášen únik ropných látek do řeky 

Vltavy v oblasti kanálové výpusti odpad-
ních vod. Česká rafinérská, a.s. prověřila 
výrobní areál Kralupy a určila jako zdroj 
emulsi ropných látek a vody, která je čerpá-
na z jednoho vrtu systému hydrogeologické 
ochrany podzemních vod (HOPV) provozo-
vané firmou Aquatest. Čerpání z tohoto vrtu 
bylo následně zastaveno.

Jednotka hasičského záchranného sboru 
HZS Synthos provedla rychlý a profesio-
nální zásah, umístila nornou stěnu k za-
bránění šíření znečištění a použila sorbent. 
Okolí výpusti bylo postupně v následují-
cích dnech sanováno. Událost byla řešena 

v součinnosti s Českou inspekcí životního 
prostředí, která se seznámila jak se situací 
na místě, tak prověřila výrobní areál Čes-
ké rafinérské, a.s. (vlastní rafinérie byla na 
konci března v odstávce). Byla okamžitě 
identifikována opatření k zabránění opa-
kování podobné situace.

Česká rafinérská, a.s. se tímto omlouvá 
občanům s tím, že se jednalo o mimořád-
nou okolnost a doposud (po oddělení systé-
mů odvodu odpadních vod Synthosu a Čes-
ké rafinérské) byly vody do řeky vypouštěny 
bez jakýchkoli problémů či negativních prů-
vodních jevů.

ALeŠ SouKuP, 

ČeSKá RAFinÉRSKá, A.S.

Nejnebezpečnější 
díry opraveny

vysazení  
pamětní lípy
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Zpráva České rafinérské
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Aktuality

www.mestokralupy.cz

Stejně jako v předešlých le-
tech se i letos uskutečnil jar-

ní úklid Hostibejku. Za hlavního 
přispění kralupských skau-
tek a skautů se v největ-
ším městském lesopar-
ku setkalo 60 dětí 
a dospělých, kterým 
není lhostejný stav 
zdejšího životního 
prostředí.

Bohužel, ani letošní 
setkání, které se uskuteč-
nilo 2. dubna, nebylo pouhou 
dopolední procházkou příro-
dou. Po celém Hostibejku by-
lo co uklízet. Oproti předešlým 
letům sice o poznání méně, ale 

i tak se sesbíralo několik pytlů 
odpadků.

Dá se říci, že zelený kopec 
nad městem asi nadále bu-

de přitahovat nejen mi-
lovníky odpočinku na 

čerstvém vzduchu, 
ale také vandaly, 
kteří za sebou rádi 
zanechávají viditel-
nou stopu. 
Díky nadšení 

a obětavé práci skautů se 
však podařilo opět uklidit kus 

lesa i obnovit poničenou nauč-
nou stezku. Dík patří všem, kteří 
se zúčastnili a pomohli.

ZA eKoLogicKou KomiSi J. hAVLíK

Výrobce polystyrenových 
plastů a syntetického kauču-

ku a významný exportér  firma 
SYNTHOS Kralupy a.s. a Syn-
thos S.A. (organizační složka), 
které jsou součástí mezinárodní 
skupiny SYNTHOS S.A., získaly 
pro roky 2010 a 2011 prostřed-
nictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR dotaci 
na vzdělávání svých pracovní-
ků z prostředků ESF. Pro fir-
my, které mají v současné době 
kolem 780 pracovníků a patří 
mezi nejvýznamnější zaměst-
navatele v regionu, je to velmi 
výrazná pomoc při zvládání ná-
sledků krize, které se promítly 
i do úsporných opatření v oblas-
ti soustavného vzdělávání pra-
covníků, jež má v obou firmách 
dlouholetou tradici.

Vzdělávací projekty jsou te-
dy zaměřeny na snížení vlivu 
krize, na rozvoj zaměstnanců 
a udržení konkurenceschopnos-
ti firmy i v budoucnosti. Největ-
ší část z dotace byla věnována 
na cyklus školení pro perspek-
tivní a vybrané pracovníky 
a manažerské vzdělávání mis-
trů. Další důležitou oblastí, na 
kterou se obě firmy zaměřily, 
je oblast počítačové gramotnos-
ti. Určitá část dotace podporuje 
i zdokonalování zaměstnanců 
v jazycích. 

Oba projekty obsahují celkem 
1393 školících hodin a absol-
vuje ho 1035 účastníků. Po 
lektorské stránce byla všech-
na školení zabezpečena vítě-
zem výběrového řízení firmou 
TEMPO TRAINING & CON-
SULTING s.r.o.

vypisuje výběrové řízení 
na obsazení volného místa:

PRACovnÍK vyMÁhACÍho ÚseKu
Požadujeme: ÚSO/VŠ, ŘP sk. B, 

samostatnost, pečlivost a rozhodnost.
Přihlášky včetně strukturovaného životopisu 

zasílejte do 15. 5. 2011 na adresu: 
FÚ v Kralupech n/Vlt., Přemyslova 502, 

278 01 Kralupy n/Vlt.

FInAnČnÍ ÚřAd v KRALuPeCh nAd vLtAvou Farní charita
Kralupy nad Vltavou nabízí částečný 
úvazek na pozici:

lektor volného času.
Možnost i pro studenty. 

kontaktujte nás na:

tel. 724 170 796

PLAtbA PoPLAtKu ZA KoMunÁLnÍ odPAd Roční poplatek za svoz odpadu činí na osobu 500,- Kč.
Poplatek uhraďte nejpozději do 31. 5. 2011.››››

Stále se vzděláváme

Úklid na Hostibejku
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Dny Kralup, Pozvánky

DNY KRALU P     8. - 12. 6.
STředA 8. 6.

16:00 – 17:30 ..........běh do hostibejckých schodů
18:00 .......................Zahájení dnů Kralup starostou města 
 (hřiště tJ sokol)
18:05 – 18:30 ..........vystoupení dětí z ddM (hřiště tJ sokol)
19:00  ......................vernisáž výstavy „naši stálí autoři“ 
 (Galerie vK 37)
19:30 – 20:30 ..........Základy juda a sebeobrany (Judo, Lobeček)
20:30 – 22:00 ..........večer otevřených dveří + slavnostní otevření 
 Galerie Juda (Judo, Lobeček)

ČTVRTek 9. 6.
17:30 – 18:30 ..........turistický závod nanečisto (husova ul.)
17:00 ........................Zušlechtění uměním (Základní umělecká škola)
17:00 ........................výstava 25 autorů a 55 výtvarných děl 
 (výstavní síň Ladislava Čepeláka, MěÚ veltrusy)
17:00 – 23:00 ..........v. Muzejní noc (Muzeum)
17:00 ........................Méďa béďa ve 3d – vstup zdarma (Kino vltava)
20:00 .......................Filmová premiéra dle aktuální nabídky
 – vstup 50 % sleva (Kino vltava)

PáTek 10. 6.
9:00 – 15:00 ............hrátky pro děti, žáky, studenty (Koupaliště)
16:00 – 18:00 ..........orientační běh (hřiště tJ sokol)
17:00 – 21:00 ..........Čaj o páté (Ametystová čajovna)
20:00 – 24:00 ..........oldies párty – disco 80. let (Loděnice Kotva)

SObOTA 11. 6.
9:00 – 16:00 ............11. ročník turnaje století v malé kopané 
 (hřiště v olších)
9:00 .........................Memoriál simony Machanové – volejbal 
 (hřiště tJ sokol)

10:00 – 12:00 ..........den otevřených dveří (Judo, Lobeček)
10:30 – 12:00 ..........dětský turnaj „suMo“ (Judo, Lobeček) 
10:00 – 19:00 ..........dětské hrátky a soutěže 
 (Pravý břeh vltavy pod mostem)
14:00 – 15:00 ..........beseda se Čtyřlístkem. Povídání, malování 
 a autogramiáda s autorem Čtyřlístku Jaroslavem 
 němečkem (Pravý břeh vltavy pod mostem t.G.M.)
12:00 – 18:00 ..........dámská jízda (Pravý břeh vltavy pod mostem)
10:00 – 18:30 ..........Kralupská míle – závody rychlých člunů 
 (Loděnice Kotva)
12:00 – 15:00 ..........ukázky hasičské techniky 
 (Pravý břeh vltavy pod mostem)
14:00 – 18:30 ..........Kralupský Flair cup 2011 Mistrovství republiky 
 barmanů (Loděnice Kotva)
14:00 .......................turnaj mužů v rugby (slavoj Mikovice)
20:00 – 21:30 ..........Koncert skupiny Ready Kirken (Loděnice Kotva)
22:00 – 23:30 ..........Koncert skupiny České srdce (Loděnice Kotva)

Neděle 12. 6.
9:00 – 18:00 .............basketbalový turnaj žen (sportovní hala, Cukrovar)
9:00 – 16:00 ............turnaj mini – žákyně trojky (hřiště tJ sokol)
10:00 – 17:00  .........dny Kralup s badmintonem 
 (tenisová hala, Cukrovar)
11:00 – 19:00 ...........výletní plavby lodí a rychlých člunů (Loděnice 
 Kotva). Prodej palubenek  na místě. 
 Možné rezervace od 1. 6. na tel.: 777 798 231.
 Plavební řád bude zveřejněn od 1. června na
 www.mestokralupy.cz
13:00 – 23:00 ..........studentský Majáles (Loděnice Kotva)

Podrobnější program otiskneme v červnovém vydání Kralupského 
Zpravodaje. současně sledujte stránky www.mestokralupy.cz. 

Změny programu jsou vyhrazeny.

tJ SoKoL Kralupy nad Vltavou pořádá

neZAPomeŇte S Sebou: odStRKoVAdLA, KoLobĚŽKy, tříKoLKy, KoLA.
Při nepřízni počasí následuje přesun do tělocvičny /bez kol, tříkolek…/ Přezůvky s sebou, malí i velcí!

ZáVody VŠeStRAnnoSti 
PRo PředŠKoLní dĚti

Kdy: středa 18. 5. 2011

Kde: hřiště Sokola

ČAS: 15:30 
 (15:30 – 16:00 prezence)
Pouze pro děti ve věku 
od 4 do 7 let /ročníky: 
podzim 2004, 2005, 2006, jaro 2007/

KRteČKoVy ZáVody 
VŠeStRAnnoSti 

PRo dĚti S RodiČi
Kdy: úterý 31. 5. 2011      

Kde: hřiště SoKola

ČAS: 15:30 (15:30 –16:00 prezence)
 Pouze pro děti ve věku od 2 do 4 let 
(ročníky: 2007, 2008, jaro 2009)

Vstupné: - dítě - člen Sokola: zdarma /zaplacená známka na rok 2011/- ostatní děti: 30,- Kč - doprovod: 10,- Kč /pro každé dítě/
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Sportovní ohlédnutí

v sobotu 2. dubna 2011 se uskutečnil již  
40. ročník populárního turistického pochodu 
do okoře bez oře.

Počasí bylo jak na objednávku – teplo a sluníč-
ko, a tak pořadatelé očekávali zdolání mezníku 

v účasti – překonání 2000 účastníků.
Od ranních hodin proudili účastníci pod hrad 

Okoř, kde byl připraven cíl akce, hry a soutěže pro 
nejmenší, občerstvení, suvenýry, kolotoče, hou-
pačky, střelnice. Účastníci dostávali v cíli diplom, 
speciální placku letošního ročníku a propagační 
materiály.

Fungovala autobusová doprava na vlaky do Zá-
kolan, kde byl hlavním lákadlem historický motorák 
„Hurvínek“ pendlující od rána do večera na trati 
Kralupy – Zákolany a částečně i do Noutonic.

73 lidí z KČT Kralupy a TOM 3511 Vltavský pa-
prsek zabezpečovalo hladký průběh akce – a mělo 
celou dobu skutečně napilno.

Oficiálně se registroval 2141 účastník – ze star-
tu v Kralupech, Zákolanech a Noutonicích. Řada 

účastníků vyrazila i z jiných míst a přihlásila se 
k pochodu v cíli akce. 

Velmi nepříjemné je pro pořadatele chování ně-
kterých lidí, kteří s akcí nemají nic společného – jen 
využívají její nabídky a poškozují její dobré jméno. 
Jedná se zejména o skupinky s alkoholem, které 
dělají nepořádek a problémy na trase, obloukem 
míjí stanoviště cíle. Skutečně rodiče vědí, co jejich 
děti dělají?  

Na druhou stranu byla potěšitelná hojná účast 
rodičů s dětmi, různých mládežnických zájmových 
skupin. Cílový prostor se často měnil v setkání 
známých, kteří se potkávají mnohdy právě v rámci 
pochodu.  

těšíme se opět příští rok!
Zdeněk vejrosta

SPORTOVEC KRALUP 2010
V pátek 8. dubna zaplnili sál Kulturního domu Vltava kralupští sportovci. 
V rámci galavečera kralupského sportu, který se mimochodem skvěle vy-
dařil, byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 2010. 
Vítězové jednotlivých kategorií jsou tito:

JednotLIveC: 
do 15 let – Martin Štěpán, lyžař
do 50 let – Vojtěch Stránský, MTBO
nad 51 let – Eliška Krejčová, stolní tenis

KoLeKtIv:
do 15 let – Kanoistika TJ Kralupy – Brázda, Šupolík, Zapletal
od 16 let – Fitness Aerobik – Zuzana Reissová a dvojčata Radka a Tereza 
Cihlářovy

tRenéR RoKu – Terezita Čermáková, basketbal

PohÁR stARosty – tým BK Junior Kralupy

CenA KRALuPsKé veřeJnostI – Volejbalistky kadetky TJ Kralupy
Tradiční záležitostí této ankety je Síň slávy kralupského sportu. Ve foyer 
Sportovní haly na Cukrovaru jsou trvale instalovány medailonky všech 
sportovců uvedených do Síně slávy. Letos do ní vstoupili další dva. In me-
moriam sportovní střelec Lubomír Nácovský (1935 – 1982) a za osobní 
účasti hokejista Martin Procházka.

Představena byla také kolekce sportovních potřeb 
s logem maskota kralupského sportu – Kralupáka. 

Nezapomeňte si vybrat na www.atletico.cz.
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Vítězky – Z. Reissová, R. a T. Cihlářová, 
vlevo: Volejbalistky – kadetky.

Na stup-
ních nej-
vyšších: 
M. Štěpán 
(vlevo) 
a kanoisté 
Brázda, 
Šupolík, 
Zapletal.

Do Okoře bez oře 2011	/	šli	jsme	počtyřicáté
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Nabízí se Vám možnost nezávazného přiblíže-
ní se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná leh-
kosti a nenucenosti a zároveň citlivosti a hloubky. 
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak 
citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může 
sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, na-
bízet, ale nevnucovat, a tímto způsobem zprostředkovat 
návštěvníkům pozitivní zkušenost v souvislosti s církví.

kostel nanebevzetí panny Marie 
a sv. václava, kralupy n. vlt.

16:30 - 17:00 hod.
Otevření kostela, volná prohlídka, seznámení se s jeho 
historií.

17:00 - 17:05 hod.
Vyzvánění zvonů.

17:30 - 18:00 hod.
Mše svatá - celebruje Mgr. Ing. Michal Kimák.

18:00 - 19:00 hod.
Přednáška Ing. Stupky - v bývalé synagoze (dnes kaple 
Jana Husa) - historie a představení církví Československé 
husitské, Českobratrské evangelické a bratrské. 

19:00 - 19:30 hod.
Prohlídka kostela - možnost rozmluvy s knězem a farníky. 
Varhanní preludia - Mgr. Dušana Vojnová.

19:30 - 20:15 hod.
Koncert pěvecké skupiny Scandula - skupina působí při 
Sboru církve evangelické v Libčicích nad Vltavou.

20:15 - 20:45 hod.
Prohlídka kostela, adorace 

20:45 - 21:30 hod.
Vystoupení ZUŠ  - hudební skupiny pod vedením Vero-
niky Sedláčkové

21:20 - 21:30 hod.
Závěrečná modlitba, ukončení 

dále můžete po celou dobu navštívit výstavy:
- bohoslužebných rouch a farních kronik v kostele
- dětských kreseb Biblické příběhy
- fotografií zachycujících povodeň, která v r. 2002 postihla 
město i jeho kostel.

PoZdRAv stARosty KRALuP:
„Zasílám pozdravení všem věřícím i přátelům kostelních 
staveb, které v sobě skrývají dávné i současné modlitby 
lidí různých vyznání, stavů i ras. Většina z těchto lidí si 
přála pro sebe i své blízké pokoj v duši, zdraví a naplnění 
životních cílů. K těmto myšlenkám se připojuji i já.
Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou. 

v pátek 6. května 
od 18 hodin na vernisáž 

výstavy grafičky 

kARly RyVOlOVé

Karla Ryvolová vystudovala výtvarnou výchovu na Vysoké 
škole pedagogické v Praze u prof. Cyrila Boudy a Karla 
Lidického. Studium grafiky prohlubovala při soukromých 
hodinách u prof. Ladislava Čepeláka na grafické speciálce 
Akademie výtvarných umění v době, kdy na AVU pracovala 
jako asistentka na katedře výtvarné výchovy. Do roku 2002 
působila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 
v oboru Didaktika výtvarné výchovy, poté se osamostat-
nila. Nyní žije se svou rodinou na Černém Mostě. Věnuje 
se volné a příležitostné grafice, tvorbě exlibris, ilustraci 
a v posledních letech také malbě. Od roku 1964 se zú-
častnila 33 výstav doma i v zahraničí a uspořádala více 
než 10 samostatných výstav. Její grafiky potvrzují bravurní 
zvládnutí hlubotiskových technik: akvatinty, suché jehly, 
čárového leptu s akvatintou. Harmonie a jemnost, ukrytá 
v tenkých linkách, podtrhují a umocňují výsledný dojem ze 
zpracovaného námětu.

Prodejní výstava potrvá do 3. 6. 2011.

Květen – konec II. světové války
Pietní zastavení u pomníků 
se koná v pátek 6. 5. 2011

Lobeček ............................................... 9:00
Sokolovna ..............................................9:10
ZŠ Komenského ................................... 9:20
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 
a Sv. Václava ........................................ 9:30
Hostibejk .............................................. 9:50
Hřbitov ............................................... 10:00
Minice .................................................10:15
Škola Mikovice ....................................10:25
Zeměchy .............................................10:40

Časy zastavení 
jsou orientační. 

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.

na červen připravujeme výstavu v rámci dnů Kralup. 
ve středu 8. června:  ak. mal. František Flašar – grafika a plakáty.

Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků.

Noc kostelů 27.5.
KRALuPsKÁ FARnost se 27. KvĚtnA PřIPoJuJe K AKCI „noC KosteLů“
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Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie  
a sv. Václava

Pamětní deska  
na Hostibejku
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Ohlédnutí a pozvánka

BřezeN - měsíc čteNářů 
a Noc s Andersenem v městské knihovně
 
78 nových čtenářů, vyhlášení nejpilnějších čtenářů roku 2010, návštěva dětí 
z kralupských mateřských škol a beseda se členy Městských klubů důchod-
ců, to vše se událo v průběhu března v kralupské knihovně.
A počátkem dubna proběhla již sedmá Noc s Andersenem, která byla opět 
plná pohádek, překvapení, dobrodružství a zábavy.

nA Co se Můžete tĚŠIt?
Ü soutěže, zábava, dílničky 
Ü střelba z luku, jízda na koních
Ü představí se kralupský psí útulek Lesan a kočičí útulek 
 Devět životů
Ü naši členové vám předvedou ukázky agility, obrany, 
 výcvik poslušnosti, tanec se psy a další psí sporty
Ü od 13 hod. – Dětská výstava

Pokud máte čtyřnohého kamaráda, vezměte ho s sebou. Registrace od 10 do 12 h. 
(očkovací průkaz podmínkou) více na www.zkokralupy.cz.

Kde nás najdete? Za městským koupalištěm v Lobečku na Strachově

Těší se na Vás členové ZKO Strachov.

Za dítě zodpovídají rodiče, za psa psovod – majitel. Změna programu vyhrazena.

Městská knihovna Kralupy nad vltavou se zapojila do projektu:
Projekt „ČTENÍ POMÁHÁ“ je unikátní projekt, který podporuje rozvoj čtenářství 
a umožňuje dětem a mládeži přímo se podílet na charitativní činnosti. Také na-
še knihovna se k tomuto projektu připojuje a plně jej podporuje. Více informa-
cí o projektu na www.ctenipomaha.cz nebo v dětském oddělení knihovny.
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zko strachov pořádá

dětský den na cvičáku
29. května 2011

od 10:00 do 15:00 hod.
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Městské muzeum

do 22. 5.
trvá výstava PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM 2 
- ANEB JARO S KLUBÍČKY 
 
7. 5., sobota, 13:00 – 17:00

„Dárky pro maminky k svátku“ - zhotovení 
rukodělných dárků ke Dni matek

31. 5., úterý, 17:00
koncert žáků ZUŠ

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

Plán akcí na kVěten 2011

iii. část 2003 – 2011

Více než rok trvalo vysoušení a opravy 
budovy muzea po povodni. Slavnost-

ní otevření se konalo 15. ledna 2004. Šlo 
v podstatě o všechny expozice, které kvůli 
povodni doznaly změn v umístění. V příze-
mí se, kromě vstupní haly, usadily Pamět-
ní síň J. Seiferta a Síň G. Karse, v prvním 
patře pak Archeologie a Historie. Rizikový 
suterén je od té doby vyhrazen pro lapidá-
rium a archeologickou dílnu. Toto rozvržení 
expozic trvá dosud. 

Rok 2004 přinesl i dvě významné výstavy, 
a sice Antonín Dvořák (k 100. výročí úmrtí) 
a Josef Hvozdenský – obrazy a medaile. To-
ho roku muzeum rovněž započalo s pořádá-
ním etnografických výstav s vánoční nebo 
velikonoční tematikou, často doplněných 
o „dílny“ pro především dětské návštěvní-
ky. Kromě těchto témat výstavy v dalších 
letech připomínaly výročí místních umělců: 
L. Čepelák, O. Čemus, J. Holub, J. Corvin, 
M. Frind, M. Patřičný, P. Rychtařík, J. No-
votný, J. Seifert.  Mimo toho byl uspořádán 
salón místních výtvarníků, kde byly navá-

zány mnohé zajímavé kontakty. Výstavní 
pozornost byla věnována i místním výro-
čím a pozoruhodnostem: 60. a 65. výročí 
náletu, kralupským rodákům, klubům dů-
chodců, památkám, I. republice, válečným 
letcům. Před třemi lety muzeum započalo 
s víceletým výstavním cyklem s dílnami, 
nazvaným Řemesla našich předků. 

Nabídku pořadů muzea doplňují i nejrůz-
nější kulturní programy. V sále proběhly 
křty dvou knih vydaných muzeem k tématu 
Jaroslava Seiferta a jeho života: Kdybych se 
mohl vrátit /2004/ a Kralupy pro Jaroslava 
Seiferta /2008/. Další tři knižní tituly (autoři: 
Patřičný, Větvička, Plavec) se představovaly 
formou autogramiády a autorského čtení. 
Klíčové události novodobých českých dějin 
byly připomenuty formou přednášek /únor 
1948, rok 1968, rok 1989/ renomovaných 
odborníků na soudobé dějiny. V sále muzea 
pravidelně koncertovala nejen místní ZUŠ, 
ale i další zajímaví interpreti (např. Lyra da 
Camera, Kinsky Trio Prague, E. Randová, 
M. Koupilová-Tichá, Adamus Trio). Pořádá-
ny byly i přednášky.

Významné události pro muzeum se udá-
ly sklonkem první dekády nového století. 
Před blížícím se výročím básníka J. Seiferta 
byla zcela obnovena Pamětní síň Jaroslava 
Seiferta (výstavní fundus, obsah), která by-
la po stránce prezentační úrovně nejstar-
ší muzejní expozicí. Nová instalace byla 
obohacena o novinky současné techniky 
/dotyková obrazovka, dataprojektor/. O rok 
později prošla alespoň obsahovou a grafic-
kou proměnou expozice Historie. Tím se 
všechny expozice dostaly na vysokou sou-
časnou úroveň. Všechny stálé expozice jsou 
rovněž doplněny o pracovní listy a o nové 
edukativní programy pro dětské a mládež-
nické návštěvníky.

Změnami prošel i tým muzejních pra-
covníků, ze zdravotních důvodů naše řady 
v minulé dekádě opustili dva dlouhodobí 
kolegové – Fr. Šíma a Fr. Kouřil. Nynější 
muzejní tým pracuje ve složení: J. Racek, I. 
Bendíková, E. Fiedlerová /rodič. dovol./, J. 
Lísková, I. Saurová, M. Pechačová /zástup 
za r.d./, J. Švecová. 

JAn RAceK

DvAcEt lEt Městského muzea 

Obnova pamětní síně  
J. Seiferta r. 2008 –  
Jana Seifertová-Plichtová  
s manželem
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KRALUPSKÁ 
VÝTVARNÁ SKUPINA

Městské muzeum, Pozvánky

čteme z knihy návštěvníků:

k výstavě: „Pohled do depozitáře - aneb Co ukrývá půda“

24. 3. ZŠ Revoluční Kralupy – 6.A
Velmi pěkná výstava. Děkujeme za příjemný a zajímavý výklad. 
Všem (i nejen občanům Kralup) vřele doporučujeme.

O. Hanušová

26. 3. Moc hezká výstava. 
Chválím akce muzea pro veřejnost a především pro školy, je to možná 
jedno z mála míst, kde se děti mohou s lidovou tvorbou a rukodělnými 
pracemi setkat. 

Kašparová Jana

27. 3. Děkujeme za velmi pěknou 
a zajímavou prohlídku s komentářem p. Racka.
  Havlíkovi

PUTOVÁNÍ ZA KLUBÍČKEM II 
aneb JARO S KLUBÍČKY

pokračuje až do neděle 22. května 2011
 Jedná se o volné pokračování úspěšné výstavy "Putování za klubíčkem 

a Velikonocemi" z jara 2009, které je doplněno o nové aktivity při 
výtvarně-řemeslných dílnách a také částečně zaměřeno na dobu 
velikonoční. Je připraveno 25 dílen pro školní a zájmové skupiny.

sobota 7. 5. 2011 - 13.00 - 17.00
– bude patřit hlavně rodinám s dětmi. 

Ukázky práce přadlenky s kolovrátkem a provaznice při 
zhotovování provazů. vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 50,- Kč.
téma: Dárek pro maminky k svátku (Svátek matek - 8. 5.) 

V rámci DNŮ KRALUP, ve čtvrtek 9. června 2011 (16:00 – 23:00),
pořádáme již v. MuZeJnÍ noC s PřeKvAPenÍM, kde bude 

zahájena výstava významného malíře Jiřího Corvína i jeho vzácný 
koníček – perníkářství. Řemeslo předvedou řezbář pan O. Kvapil 

a perníkář A. Vostřez z Hořic. 

Program a další informace najdete na našich webových 
stránkách www.muzeum.kralupy.sweb.cz

Vposledních několika letech jsme pře-
svědčováni novými a novými objevy 

jistého místního rodáka o slavné minulosti 
Kralup v dobách minimálně 7. - 10. století. 
V podtextu těchto objevů tuším já a moji 
spolupracovníci určité výtky k naší odborné 
práci ve smyslu snad úmyslného zatajování 
těchto vynikajících událostí. Cítím proto po-
třebu se k této záležitosti vyjádřit.

Jako člověk pohybující se 25 let v oblasti 
historie jako vědy a znalý staré i nové od-
borné literatury mohu s čistým svědomím 
prohlásit, že k žádnému zatajování nedochá-
zelo a nedochází, není totiž co zatajovat. 
Prameny mohou být písemné nebo hmot-
né povahy. Nic z těch dosud mi známých 
přesvědčivě nevypovídá o dřívějším velkém 
významu Kralup. 

Všechny závěry tohoto „badatele“ jsou to-
tiž krásně znějící hypotézy, avšak stojící 
na hliněných nohou. Ve svém studiu vy-

chází převážně ze starých map a pozoro-
vání v terénu, což samo o sobě nestačí. Je 
třeba tyto poznatky konfrontovat a korigo-
vat s prameny a s literaturou, což nečiní, 
protože jinak by musel své závěry velmi 
upravit. Uvedená literatura sice hovoří např. 
o všech vpádech Franků na území Čech 
i o dalších z toho vzešlých událostech, ni-
kde se však neobjevuje ani jediná zmínka 
o Kralupech v souvislosti s nimi, ani jinak. 
Pokud by Kralupy v této době měly význam 
připisovaný jim tímto pánem, jistě by se to 
projevilo v písemných pramenech a jistě 
by zdejší osídlení bylo souvislejší a časněj-
ší než z počátku 13. století. K významným 
vojenským místům se vázalo i husté osíd-
lení „civilní“ a často i stavby církevní. Nic 
takového ani historiografie, ani archeologie 
pro toto území nezjistila.

Pokud jde o staré cesty na území Kralup, 
pak lze seriózně říci, že většina z těchto 

cest je až z období středověku, kdy dochází 
k rozšiřování osídlení i v naší oblasti. To-
mu odpovídá i potřeba spojení jednotlivých 
vesnic. Dálkových cest nebylo v té době 
mnoho, protože bylo nákladné jejich budo-
vání i údržba. Jedna taková skutečně přes 
dnešní Kralupy vedla (Minice, Mikovice), 
a sice cesta z Prahy do Saska přes hřebe-
ny Krušných hor. Druhá byla situována jen 
o málo západněji, a to z Prahy přes Slaný 
a Louny do Norimberku. Víc nic. 

Jsem poslední z těch, kdo by si nepřál, 
aby naše město mělo slavnější minulost, 
ale na jejím vylepšování tímto způsobem 
se nemohu podílet. 

případným zájemcům o tato témata 
doporučuji navštívit stránky muzea 

www.muzeum.kralupy.sweb.cz, 
rubriku aktuality.

JAn RAceK

ke slavné minulosti Kralup

Kralupská výtvarná skupina „J“

Vás srdečně zve na samostatnou výstavu svého člena 
pana Miroslava Petříka. 

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2011  
ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka (Veltrusy).

Lze si položit otázku, proč výtvarník až z Týna nad Vltavou je členem skupiny „J“. Odpověď je 
prostá: může za to judo. Miroslav Petřík vede úspěšný kroužek mladých judistů v Týně, a tak 

k vzájemnému seznámení s kralupským oddílem juda na republikových závodech nebylo daleko. 

Čtyřmi svými pracemi se M. Petřík zúčastnil mimořádné akce, a to výstavy výtvarných 
prací s tématikou judo, která proběhla před časem v Kralupech n/Vlt. pod patronací 

Českého Svazu Judo. Byla to první akce svého druhu v České republice.

Výstava bude zajímavá zejména proto, že převážnou část expozice budou tvořit 
mědirytiny, grafická technika dnes již příliš nepoužívaná. Skutečně je na co se těšit.

V červnu se můžete těšit na výstavu více než poloviny členů Kralupské 
výtvarné skupiny „J“. Bude trvat od čtvrtka 9. 6. do úterý 28. 6. 2011. 
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Zajímavosti

Z Hostibejku na nehošť
co mají oba názvy společného? Jsou to jména vyvýšenin, z kterých je krásný rozhled daleko do kraje. Vrch 

hostibejk zná každý. Permokarbonské návrší shlíží do kralupského údolí pod sebou již miliony let. Jeho 
jméno je doloženo už od roku 1713. Ve třicátých letech minulého století byl na konci hřebene postaven pro 

potěšení návštěvníků vyhlídkový altánek. Ještě lepší výhled do krajiny byl však dříve až do konce 19. století, 
kdy hostibejk byl holým vrchem a ve vyhlídce nebránilo zalesnění svahů jako dnes.

kdo ale nesedí doma za pecí, jako ten 
pohádkový Honza, jistě ví, že daleko 

lepší vyhlídka je z vrchu, který je dále za 
městem v polích u kralupského hřbitova. 
Jmenuje se Nehošť, což je stejně tajemný 
a do hloubky dějin spadající název jako 
Hostibejk.

Z Nehoště je daleko krásnější rozhled, 
nežli z Hostibejku. Jednak není porostlý 
stromy, jednak je vyšší. Zatímco Hosti-
bejk má nadmořskou výšku 233 metrů, je 
Nehošť vysoký 268,1 metrů. Je nesmírně 
zajímavý i morfologicky. Tato malá hora 
uprostřed polí je celá z písku. Také se 
dříve z jeho boků písek těžil. Ale kde se 
na této náhorní rovině písek vzal? Kdysi 
se tudy valily vody budoucí řeky Vltavy, 
která se během pleistocénu zahloubila do 
dnešního koryta. Původní říční terasa je 
tvořena nánosy štěrkopísku. Ten je zde 
všude kolem, ale navršil se do výše právě 
tady, neboť z geologických map vyplývá, 
že v těchto místech je pod povrchem pro-
terozoický výběžek pevné břidlice, o kte-
rý se proud štěrkopísku unášený vodou 
zastavil.

Název tohoto tajuplného vrchu nebyl 
dodnes objasněn, i když podstatné jméno 
Host je zcela běžné a vyskytuje se v mno-
ha místních názvech, buď jako prefix nebo 
sufix. Patří mezi staročeská vlastní jména 
a v přivlastňovacím tvaru se u něho měkčí 
koncová souhláska –st na –šť. Namátkou 
uveďme Čihošť, Dobrohošť, Litohošť, Mil-

hošť, Ředhošť, Unhošť, Vlhošť, Živohošť 
a celou řadu dalších jmen kopců nebo 
obcí s příponou „hošť“. Tak např. Dobro-
hošť byl majetkem Dobrohosta. V případě 
pomístního jména Nehošť by bylo nutné 
předpokládat osobní jméno Nehost.

Na podzim v roce 1996 dorazili z Ostra-
vy pracovníci stavební firmy, aby v blíz-
kosti vrcholu Nehoště postavili teleko-
munikační věž pro radiotelefonní systém 
Eurotel. Ten umožňuje majitelům mobil-
ních telefonů spojení v pásmu 450 MHz 
a 900 MHz. Padesát metrů vysoká věž za-
končená četnými anténami je z dálky vidi-

telná. Má zde vysílací anténu i kladenská 
stanice Rádio Relax, vysílající v pásmu 
VKV na kmitočtu 103,4 MHz s výkonem 
pouhých 0,20 kW.

Turisté ocení, že vyhlídka z Nehoště 
do kraje není vymezena žádným úhlem. 
Výhled je plných 360 stupňů. Horu Říp je 
vidět jako na dlani. Je vidět Mělník a při 
dobré viditelnosti Bezděz i Ještěd a ovšem 
i České středohoří. Těsně kolem Nehoště 
vede prastará cesta z Minic do Dolan a na 
Kocandu, kde býval brod přes Vltavu do 
kraje kouřimského.

ing. JoSeF StuPKA

Vyvýšenina Nehošť 
s telekomunikační věží

11. 5. – 16:00 hod. – přednáška - eMoČnÍ InteLIGenCe 
– emoční inteligence je pro úspěšnost člověka důležitější než IQ. Emoční 
inteligenci lze mnohem více ovlivnit výchovou než IQ – a to je šance pro 
všechny rodiče.

15. 5. - PohÁdKovÁ CestA MĚsteM  
– přijďte si společně užít Mezinárodní den rodiny. 
Start otevřen od 15:00 do 17:00 na dětském hřišti Předmostí v Lobečku.

Ü Navázali jsme spolupráci s o.s. MARUŠKA, společností pro výchovu ke 
zdravé sebeúctě, a proto nově nabízíme setkávání maminek již od samé-
ho těhotenství, dále pak rodičů s novorozenci a samozřejmě rodičů a dětí 
do 3 let. Každý čtvrtek dopoledne nově také „Mateřská náruč“ - sdílení 
mateřských radostí a strastí, trocha cvičení i zpívání.

pozor! Připravujeme letní intenzivní jazykové kurzy pro dospělé (italština, španělština) 
a dále letní příměstské tábory pro děti od 3 do 10 let, a to již v termínu od 27. června 2011.

v květnu 2011 pořádáMe:

Více informací a přihlášky na 
www.centrumkralupy.cz
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na prohlídku

FürstENbErsKÉ ZaHrady pOd pražsKým HradEm
Kdy? v sobotu 21. května 2011

Palácová zahrada pod Pražským hradem je Národní kulturní 
památkou a památkou UNescO. Původně zde byly vinice. 
V polovině 18. století zde vznikla zahrada. my se vydáme po 
starých zámeckých schodech kolem sochy p. Hašlera na Opyš, kde 
vstoupíme do Fürstenberské zahrady. zahrada byla zpřístupněna 
po dvouleté rekonstrukci v roce 2008.  Na ploše 1,5 ha si projdeme 
jejich deset teras a budeme se kochat pohledem nejen na malou 
stranu, ale i celou Prahu. zahrada je součástí Palácových zahrad 
a sousedí přímo s malou Fürstenberskou zahradou. Na závěr 
si prohlédneme novou svatováclavskou vinici, ze které je také 
jedinečný výhled na Prahu.

u Odjezd z kralupského 
nádraží v 8:41 hodin 
na masarykovo nádraží. 
Odtud metrem do stani-
ce můstek, kde přestoupíme a budeme pokračovat do 
stanice malostranská. zde se mohou v 10 hodin připojit ostatní. Vstupné 
je 50,- Kč. zahradou a jejím okolím nás provede profesionální průvodce.

tato vycházka se uskuteční s přispěním měÚ Kralupy nad Vltavou.

Akci připravila: Jaroslava Šestáková

æ

tato rubrika je tu pro vás!  
Fotografii miminka a veškeré údaje, 
které dovolíte zveřejnit, zašlete na  

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

KEViN NEuMaNN
Narodil jsem se 15. 1. 2011 v porodnici ve 
Slaném mamince Patricii, tatínkovi Jiřímu 

a bráškovi Dominikovi.

„Narodil se človíček”

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v květnu 
významných životních jubileí.

�2 let knotková zděnka
 Šlemrová anežka
�1 let hnídková Věra
�5 let knor Jiří
 hejduk Jaroslav
 Přibyl Petr
 tecl Ladislav
�0 let Fišerová helena
 Pospíšil Evžen
 Veselý Vratislav
 Stieber Miloslav
 konvalinková Ludmila

Jako rozený „Pražák“ – z „Apolinářské 28“, 
jsem ale celým svým 80letým životem 

spjat s městem nad Vltavou – Kralupami.
Velice mne proto potěšila pozornost sta-

rosty města p. Holečka a jeho „radních“ 
k mému výročí. 

Opravdu nemalou radost mi rovněž při-
chystali moji mladší vrstevníci – miničtí 
hasiči, když mne 18. dubna 2011 přivítali 
na své schůzi v „hasičárně“, tam, kde jsem 
neuvěřitelných 31 let vykonával funkci jed-
natele.

Všem – ještě jednou – patří můj upřím-
ný dík!

VLAdimíR hLAVAŇ

Tento měsíc se dožívá krás-
ného jubilea 92 let naše ma-
minka, babička a prababič-
ka AnežKA ŠLeMRovÁ. 
Přejeme hodně zdraví, štěstí 
a pohody do dalších let. 

syn Jaroslav 
s manželkou a rodinou

bLAhoPřÁnÍ

FIt FOR YOU vás	zve:	28. 5. 2011

Soutěž	pro	děti	-	cvičení	podle	lektora.
Věkové	kategorie	5	-	6	let,	7	-	8	let,	9	-	10	let,	11	-	12	let,	13-14	let,	15	a	více	let.

Připravujeme	pro	Vás	„Den	plný	pohybu	pro	celou	rodinu	-	zumba	pro		
děti,	cvičení	pro	děti,	trampolínky,	bosu,	freestyler,	rope	skipping	a	další.

bližší informace na www.fitforyou.cz

OSOBNÍ VYZNÁNÍ – DÍKY

Letní	finálová	soutěž 4. část aerobic maratonu
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 6. 5. MUDr. Tomaier...............Nerudova 686
315 725 603

 13. 5. MUDr. Votavová .............Nerudova 686
 315 724 720

 20. 5. MUDr. Hájková ...............Veltrusy
315 781 156

 27. 5. MUDr. Herber ................Nerudova 686
315 721 771

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Dne 2. května by oslavil 
80. narozeniny náš drahý 
manžel, tatínek a dědeček, 
pan AntonÍn veseLý 
z Vraňan. Stále vzpomíná 
a nikdy nezapomene rodina.

Dne 10. května 2011 to bude rok, co nás 
navždy opustila naše kamarádka JARKA 
KRouPovÁ. Vzpomeňte s námi, pokud jste 
ji znali a měli rádi. Vzpomínají Kozelkovi 
a kamarádky ze zájezdů.

14. 5. 2011 by se dožil 91 
let pan LAdIsLAv hRdInA, 
bývalý dlouholetý zahrádkář 
a předseda ZO ČZS 
U Studánky, Kralupy nad 
Vltavou, který se zasloužil 

o zachování našeho členství v ČZS. Postaral 
se o to, aby nebyl zneužit společný majetek 
nás všech.
Vzpomínáme na něj s vděčností.
Za všechny přátele zahrádkáře Iva Neužilová, 
předsedkyně ZO ČZS U Studánky.

Dne 23. května by oslavil 
pan JIřÍ ČeRMÁK své 
70. narozeniny. S úctou 
vzpomíná rodina.

Dne 16. 5. uplyne již 20 let od úmrtí pana 
vÁCLAvA FoRMÁnKA, rodáka z Minic, 
dlouholetého zaměstnance ČD KRALUPY. 
S úctou vzpomínají Vlasta, syn Jaroslav 
s rodinou a syn Josef.

VZPOMÍNKY

Opustili nás
 2�. �. BUŠEk Václav .............................. 66 let
 1. �. hoLUBoVá Eva .......................... 68 let
 �. �. BocoroVá Stanislava .............71 let
 11. �. PartL Josef ..................................70 let
 1�. �. VoLEJnÍkoVá Jarmila, Mgr. ...77 let
 1�. �. GrŮza Jaroslav ..........................85 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Sdružení rodáků a příznivců města

Hezké májové dny, milí přátelé,
minulý měsíc ukázal správnost přísloví „bře-
zen za kamna vlezem, duben ještě tam bu-
dem“. Ale nás to neodradilo od letošního 
prvního výletu za památkami kutnohorské-
ho kraje. Krásný zámek ve Žlebech, Vlaš-
ský dvůr a sv. Barbora v Kutné Hoře, klášter 
v Sedleci, to byl pro nás hezký zážitek a zá-
jezd se všem líbil. Doufáme, že na našem 
květnovém výletě nás přivítá pěkné počasí, 
chystáme se na opačnou stranu Česka, do 
hor na Klínovec, do Božího Daru, lázní v Já-
chymově a Karlových Varů.

I přes nepřízeň počasí v dubnu nás při na-
šich klubových sezeních u srdíčka zahřála 
vystoupení Senior minichóru, dětí Základní 
umělecké školy a krásné vystoupení děvčat 
ze skupiny břišních tanců paní Jirasové.

Připravujeme i výrobky na výstavu ruč-
ních prací v Lysé nad Labem. Děkujeme přá-
telům, kteří přispívají svými pracemi do naší 
skříňky v České spořitelně a paní Riedelové, 
která tuto skříňku pravidelně upravuje a při-
jímá i zasílá práce našich seniorů do Lysé. 

Přejeme všem příjemné chvilky při našich 
setkáních v klubu. ČLenoVÉ mKd

Městský klub důchodců

Ve středu 20. dubna jsme v sále Městské-
ho muzea uspořádali zajímavou besedu 

s kralupským rodákem – lesním inženýrem 
– Ing. Otou Setzerem. 

v květnu zahájíme zájezdovou sezónu
Náš první zájezd sezóny 2011 do Františ-
kových lázní a přírodní rezervace Soos se 
díky finanční podpoře Městského úřadu 
uskuteční ve středu 18. května. Odjezd od 
KD Vltava v 7:15 hod. Po projetí našich ná-
stupních míst ve městě vyjedeme na první 

zastávku, jejíž cíl se dozvědí účastníci až 
v autobuse. Cena zájezdu pro členy je 250,- 
Kč. Přihlášky členů i kralupské veřejnosti 
přijímáme v úterý 3. května v salónku DPS 
na sídlišti Cukrovar od 13 hodin. Na místě 
získáte další podrobnosti.

na červen připadá také zájezd
Tentokrát nás zavede do obce Hejnice, 
Lázní Libverda a do nedaleké známé re-
staurace Obří sud. I tento zájezd bude mít 
první zastávku odtajněnou až v autobusu, 

ve středu 15. června. 
Zveme všechny členy 
Sdružení i kralupskou 
veřejnost. Přihlaste se 
v úterý 6. června od 13 
hodin v salónku DPS 
na Cukrovaru, kde zís-
káte další informace

JAn KoLátoR
PodĚKovÁnÍ 

Jménem	celé	rodiny	děkuji	za	všechny	pro-
jevy	účasti	nad	ztrátou	mé	drahé	manželky	
MUDr.	Zdenky	Setzerové.	 Ing. ota setzer

Děkuji	všem	přátelům,	kteří	měli	pro	mě	
slova	útěchy	nad	ztrátou	mého	milovaného	
manžela	Josefa	Fišera.	
	 helena Fišerová s rodinou

uPOZORNěNí - ZměNA
Výlep plakátů

V	měsíci	dubnu	došlo	ke	změně	termínu	
výlepu	plakátů,	který	zajišťuje	KaSS	
v	Kralupech	nad	Vltavou	na	výlepových	
plochách	v	našem	městě	i	okolí.

výlep je prováděn nově každé úterý!	
Může	však	být	přesunut	na	jiný	den	v	sou-
vislosti	s	nastalými	skutečnostmi	(např.	
nepříznivé	klimatické	podmínky	atd.)

Chcete s námi 
poobědvat ve 
známém Obřím 
sudu? Přihlaste 
se včas na náš 
červnový zájezd.
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KD vltava a Rc Neználek vás zve!
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neděle 1., 8. a 15. 5.  
a pondělí 23. a 30. 5. od 20:00 hod.

TANEČNÍ SPECIÁLKY 
Vyučuje	taneční	mistr	Jan	Kvasnička	s	partnerkou.

středa 4. 5. v 19:30 hod. 

PLný KAPsy ŠutRů 
Dárek	KD	Vltava	pro	Vás	
za	výjimečnou	cenu!
Vynikající	současná	kome-
die	irské	autorky,	oceněná	
řadou	prestižních	meziná-
rodních	cen,	v	níž	excelují	
Miroslav vladyka a Ra-
dek holub,	kteří	před	Vaši-
mi	zraky	ztvární	16	postav,	
aniž	by	opustili	jeviště!	
Na	domovské	scéně	diva-
dla	Rokoko	je	toto	představení	neustále	vyprodané!	
Neváhejte	a	zhlédněte	tuto	úžasnou	komedii	v	Kralu-
pech	v	Kulturním	domě	Vltava!	 Vstupné: 200,- Kč 

Čtvrtek 5. 5. v 19:30 hod. 

TANČÍRNA 
Pokračují	oblíbené	večery	pro	všechny	tancechtivé.	
Slovem	provází	taneční	mistr	Jan	Kvasnička.	Přijďte	
strávit	příjemný	večer	v	rytmu	tance!	

Vstupné: 60,- / 100,- Kč za pár

středa 11. 5. v 16:30 hod. - malý sál 

Kašpárkovy pohádky 
Malou	pohádku	pro	malé	diváky	tak,	jak	se	hrála	na	
začátku	20.	století,	zahraje	Divadlo	matky	Vackové.	
	 Vstupné: 40,- Kč 

Čtvrtek 12. 5. od 16:30 hod.  
ZAdÁno PRo AKAdeMII domu dětí a mládeže 
Kralupy nad vltavou

Pátek 13. 5. ve 20:00 hod. 

KONCERT TOMÁŠE KLUSE 
Muzikant,	který	si	umí	sám	napsat	chytlavou	melodii,	
poutavý	text	a	výslednou	píseň	dokáže	také	osobitě	
interpretovat,	to	je	v	dnešní	době	takřka	ohrožený	
druh.	O	to	větší	událostí	je,	když	se	někdo	takový	na	
naší	scéně	objeví.	Jeho	písničky	jsou	stále	oblíbe-
nější,	koncerty	vyprodané.	Přijďte	si	ho	poslechnout	
i	k	nám	do	Kulturního	domu	Vltava!	

Vstupné: 200,- v předprodeji
 250,- Kč na místě

sobota 14. 5. od 14:00 do 18:00 hod.

AFRICKÝ DEN 
14:00 - 15:00	-	Taneční	workshop	-	výuka	tance	
(sportovní	oblečení	s	sebou)	 vstupné 100,- Kč
15:00 – 16:00	–	Bubenický	workshop	–	hra	na	djem-
be,	prodej	bubínků	 vstupné 100,- Kč  
16:00 - 17:45	-	Batocu	–	vystoupení	skupiny	afric-
kého	tance	a	hudby	+	Přednáška	o	Gambii	a	video-
projekce	o	workshopu	tance	v	Gambii.

vstupné 150,- Kč
Zvýhodněné vstupné na celé odpoledne: 290,- Kč 
Doprovodná	 výstava	 snímků	
z	předchozího	workshopu	v	Gam-
bii.	Lektorkou	pořadu	je	Monika	
Rebcová.		

Úterý 17. 5. od 16:30 do 18:00 
– zahrada Kd vltava

KRÁLovstvÍ v ZAhRAdĚ 
Zábavný	 program	 pro	 princezny,	 rytíře,	 šašky	
a	všechny	ostatní	z	království.	
Vyhlášení	nejkrásnější	masky,	soutěže,	tanec.	
Pořádá	KaSS	a	RC	Neználek.	 Vstupné: 50,- Kč 

Pátek 20. 5. ve 20:00 hod. 

KonCeRt sKuPIny

Po	mnoha	letech	přivítají	Kralupy	skupinu	Olympic.	
Nenechte	si	tuto	událost	ujít!	Budou	připravena	místa	
k	sezení	i	stání.		 Vstupné: 350,- Kč

neděle 22. 5. od 14:30 hod. 

KRALuPsKý tALent 2011 
Pěvecká	soutěž	jednotlivců	od	6	do	20	let	proběhne	
pod	„zkušeným	uchem“	porotců,	skvělých	hudební-
ků	a	zpěváků,	Jiřího Škorpíka	(4TET)	a	ondřeje 
Rumla.	Se	zpěvákem	Romanem vojtkem	si	opět	
budete	moci	zatančit	a	bude	předána	cena	diváka,	
o	které	rozhodnete	Vy!	 Vstupné: 60,- Kč 

KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,  

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, ReZeRVAce a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101

proGraM na květen

LoutKový souboR RoLnIČKA
uvede ve středu  
25. 5. 2011 od 16:30  
pohádku:

„sůL nAd ZLAto“ 
režie:	Z.	Hrazděrová

Část	vstupenek	v	předprodeji	KaSS.

připravuJeMe na červen  
a letní prázdniny:

do 15. 5. je v malém sále KD Vltava otevřena výstava
PeTR mINkA, grafika a ex libris.

od 16. 5. do 31. 5. bude v malém sále otevřena výstava
výtvarných prací žáků 5. - 9. ročníků ZŠ komenského. 

Slavnostní	vernisáž	se	koná	v	pondělí	16.	5.	v	17:00	hod.

Výstavu	si	můžete	prohlédnout	od pondělí do čtvrtka v době od 8:00  
do 15:30 hod.,	v pátek od 8:00 do 14:00 hod.	a	při	akcích	KD.

Program KD vltava

Přijďte si zacvičit ZUMBU 
pod vedením Andrey Kvasničkové:

v neděli 1., 8. a 15. 5.  
a v pondělí 23. a 30. 5.

od 17:30 hod. – děti 8 – 12 let,
od 18:30 hod. – dospělí

Rekonstrukci velkého sálu Kd vltava. 
Akce	budou	probíhat	v	kinosále,	malém	
sále	a	zahradě		
KD	Vltava.	Sledujte	
plakáty,	web	
a	program	ve	
Zpravodaji.	V	září	
se	na	Vás	těšíme	ve	
zrekonstruovaném	sále.

sobota 28. 5. v 17:00 hod. 
tAneČnÍ KonCeRt 
tanečního a pohybového studia Zuzany Štarkové. 
Vystoupí	žáci	studia	a	hosté.	Koncert	se	uskuteční	
ve	spolupráci	s	KaSS	Kralupy	n.	Vlt.	a	za	finanční	
podpory	Města	Kralupy	n.	Vlt.		 Vstupné: 80,- Kč 

neděle 29. 5. od 15:00 do 19:00 hod.  
– zahrada Kd vltava 

dĚtsKý den v ZAhRAdĚ 
✱	skákací	hrad	✱	divadélko	✱	hudba	a	tanec	
✱	soutěže	✱	občerstvení		 Vstupné: 30,- Kč
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Program kina vltava

www.mestokralupy.cz

náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, nebo 1,5 hod. před  
začátkem promítání. telefon do pokladny 315 726 101

2. 5. PONdělí

20:00 
Útěk ze Sibiře
UsA, 133 min., 12, t, 80,- Kč

3. 5. úTeRý

20:00 
eCHO
Přehlídka	vítězných	filmů	festivalu	Outdoorových	fil-
mů	-	1.	blok
118 min., 70,- Kč

4. 5. STředA

20:00
eCHO
Přehlídka	vítězných	filmů	festivalu	Outdoorových	fil-
mů	-	2.	blok
115 min., 70,- Kč

5. 5. ČTVRTek

20:00 
RyCHle a zběSile 5
UsA, 130 min., 12, t, 80,- Kč

Nohou	sešlapávají	pedál	plynu	do	podlahy,	jednou	ru-
kou	řídí	a	v	té	druhé	třímají	zbraň	nebo	alespoň	ukazují	
vztyčený	prostředník.	Jsou	prostě	rychlí	a	zběsilí...

6. 5. PáTek

20:00
RyCHle a zběSile 5
UsA, 130 min., 12, t, 80,- Kč

7. 5. SObOTA

15:00 
RiO
UsA, 96 min., 140,- Kč

Vzácný	papoušek	jménem	Blu	tvoří	se	svojí	panič-
kou	Lindou	nerozlučnou	dvojku.	Jednoho	dne	Lin-
da	zjistí,	že	Blu	není	posledním	papouškem	svého	
druhu	na	světě,	jak	si	až	doposud	myslela.	V	Bra-
zílii	najdou	papoušici	Perlu,	ale	oba	papoušci	jsou	
uneseni	a	musí	překonat	různé	překážky	a	vrátit	
se	zpět	k	Lindě...

17:30 
tHOR
UsA, 114 min., 12, D, 140,- Kč

Poznáte	ho	podle	kladiva.	Je	to	bůh	a	také	rebel.	A	mož-
ná	se	stane	legendou.	Pokud	zkrotí	vlastní	pýchu...	

20:00
RyCHle a zběSile 5
UsA, 130 min., 12, t, 80,- Kč

8. 5. Neděle

10:00 
Na vláSku
UsA, 92 min., D, 130,- Kč

Animovaná	hudební	komedie	plná	efektů	a	dobrodruž-
ství	o	dívce,	která	má	kouzelné	zlaté	vlasy...	

15:00 
ČeRtOva NevěSta
čR, 90 min., 100,- Kč

17:30 
CzeCH-Made MaN
čR, 85 min., 15, 110,- Kč

Hrdina	se	vypracuje	na	krále	internetových	domén.	
Z	netušených	a	nekonečných	možností	internetu	vy-
roste	ve	finále	virtuální	blahobyt.	Hrdina	má	všechno	
a	plánuje	hodně	netradiční	rodinu.	Vypadá	to	na	hap-
pyend,	ten	se	ovšem	stylově	zvrtne.	

20:00
tHOR
UsA, 114 min., 12, D, 140,- Kč

9. 5. PONdělí

20:00
RyCHle a zběSile 5
UsA, 130 min., 12, t, 80,- Kč

10. 5. úTeRý

20:00
SHORtbuS / FK - kinosál
UsA, 101 min, 18, t, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Film	překvapuje	svou	otevřeností,	pokouší	se	očis-
tit	a	uvolnit	náš	sexuální	život,	jenž	je	často	obestřen	
negativním	zabarvením	a	znevážen	pornografií.	

11. 5. STředA

20:00
tHOR
UsA, 114 min., 12, D, 140,- Kč

12. 5. ČTVRTek

20:00 
vOda pRO SlONy
UsA, 120 min., 12, t, 80,- Kč

Výpravná	romance	z	cirkusového	prostředí	30.	let	
minulého	století	o	zakázané	lásce,	která	se	zrodí	na	
magickém	místě	plném	dobrodružství,	zázraků	a	ne-
bezpečí...

13. 5. PáTek

20:00
vOda pRO SlONy
UsA, 120 min., 12, t, 80,- Kč

14. 5. SObOTA

15:00 
Medvídek pÚ
UsA, 70 min., D, 100,- Kč

Film	oživuje	nadčasové	kouzlo,	vtip	a	žertovnou	at-
mosféru	původních	krátkých	filmů,	divákům	znovu	
nabízí	možnost	bavit	se	ve	společnosti	„přihlouplého	
Medvěda“	a	jeho	přátel	Tygra,	Králíčka,	Prasátka,	So-
vy,	Klokanice,	Klokánka	a	pochopitelně	také	Ijáčka,	
který	ztratil	ocásek.	

17:30 
kazatel
UsA, 87 min., 12, t, 165,- Kč

Příběh	se	točí	kolem	legendárního	Kazatele-bojovníka	
(Paul	Bettany)	z	poslední	Války	upírů,	který	nyní	žije	
v	tajnosti	mezi	ostatními	utiskovanými	lidmi	v	antiuto-
pických	městech	obehnaných	zdmi,	ve	kterých	vlád-
ne	Církev...

20:00
vOda pRO SlONy
UsA, 120 min., 12, t, 80,- Kč

15. 5. Neděle

15:00 Kinečko
ČeRtOvSké a HaStRMaNSké pOHádky
čR, 62 min., 40,- Kč

Pásmo	pohádek	pro	nejmenší	diváky.

17:30
Medvídek pÚ
UsA, 70 min., D, 100,- Kč

20:00
kazatel
UsA, 87 min., 12, t, 165,- Kč

16. 5. PONdělí

20:00
kazatel
UsA, 87 min., 12, t, 165,- Kč

17. 5. úTeRý

20:00
MeCHaNiCký pOMeRaNČ / FK - kinosál
GB, 137 min., 15, t, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Film	se	odehrává	v	blízké	budoucnosti	v	Anglii.	Hlavní	
postavou	je	mladík	Alex,	mezi	jehož	hlavní	životní	záliby	
patří	klasická	hudba	(zvláště	Beethoven),	znásilňování	
žen	a	násilné	chování	vůbec...

www.kass.kralupy.cz  ◆  e-mail: kass@kralupy.cz

digitální kino Vltava kralupy KVĚTEN 2011
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18. 5. STředA

20:00
vOda pRO SlONy 
UsA, 120 min., 12, t, 80,- Kč

19. 5. ČTVRTek

20:00 
piRáti z kaRibiku:  
Na vlNáCH pOdivNa
Akční	/	Dobrodružný	/	Fantasy
UsA 2011, 128 min., t, 165,-Kč

Režie:	Rob	Marshall,	hrají:	Johnny	Depp,	Geoffrey	Ru-
sh,	Penelope	Cruz,	Ian	McShane,	Kevin	R.	McNally

Johnny	Depp	se	vrací	ke	své	ikonické	roli	kapitána	Ja-
cka	Sparrowa	v	akčním	příběhu	plném	pravdy,	zrady,	
mládí	a	odchodů.		Když	se	Jack	setká	se	ženou	ze	své	
minulosti	(Penelope	Cruz),	není	si	jistý,	zda	jde	o	lásku	
—	nebo	zda	tato	žena	jen	„hraje	na	city“	a	využívá	ho,	
aby	našla	legendární	Pramen	mládí.	Když	ho	donutí,	
aby	vstoupil	na	palubu		Queen	Anne’s	Revenge,	lodi	
obávaného	piráta	Černovouse	(Ian	McShane),	Jack	se	
ocitá	v	nečekaném	dobrodružství,	kde	neví,	koho	se	
obávat	více:	Černovouse	nebo	ženy	ze	své	minulosti.	

20. 5. PáTek

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

21. 5. SObOTA

15:00
Medvídek pÚ
UsA, 70 min., D, 100,- Kč

17:30 
tvůj SNOubeNeC, Můj MileNeC
UsA, 113 min., 12, t, 80,- Kč

Na	oslavě	svých	třicátých	narozenin	se	Rachel	White	
(Ginnifer	Goodwin)	začíná	trápit	pocitem,	že	její	ži-
vot	zatím	nevychází	podle	jejích	představ.	Spokojený	
vztah	její	nejlepší	kamarádky	Darcy	(Kate	Hudson)	
s	jejím	snoubencem	Dexem	(Colin	Egglesfield)	ještě	
podtrhne	její	pocit	osamělosti...	ráno	po	oslavě	se	ale	
probudí	vedle	Dexe...

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

22. 5. Neděle

10:00
Medvídek pÚ
UsA, 70 min., D, 100,- Kč

15:00
ČeRtOva NevěSta
čR, 90 min., 100,- Kč

17:30
tvůj SNOubeNeC, Můj MileNeC
UsA, 113 min., 12, t, 80,- Kč

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

23. 5. PONdělí

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

24. 5. úTeRý

17:30
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa	
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

20:00
lepší Svět / FK - kinosál
Dánsko / Švédsko, 113 min., 15, t, 55,- Kč FK / 85,- Kč

Film	 zkoumá	 limity,	 na	 něž	 narážíme,	 když	 se	
snažíme	 ovládat	 společnost	 a	 vlastní	 životy.	
Klade	otázku,	jestli	je	naše	„rozvinutá“	kultura	sku-
tečným	modelem	pro	lepší	svět	anebo	stejný	chaos,	
který	je	spojený	s	nezákonností	a	chudobou,	se	skrývá	
i	pod	povrchem	naší	civilizace?

25. 5. STředA

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

26. 5. ČTVRTek

20:00 
RekvalifikaCe 
čR, 80 min., 12, 80,- Kč

Hlavní	hrdina	již	přesáhl	padesátku,	přišel,	ne	vlast-
ní	vinou,	o	práci	a	nyní	ji	hledá.	Poněkud	absurdní	
dobrodružství	nezaměstnaného	pana	Zrzavého	se	
prolíná	s	příběhem	mužů	z	druhého	konce	společ-
nosti.	Mafiáni	Oskar	se	Žoržem	si	užívají	života	plný-
mi	doušky.	Je	vůbec	něco,	co	by	si	nemohli	dovolit?	
Jestli	ano,	uvidíte	ve	filmu	plném	absurdit,	paradoxů	
a	humoru.

27. 5. PáTek

20:00 
WeSteRNStORy
čR, 89 min., 80,- Kč

Střelená	komedie	nabitá	létem.	Půjde	především	o	zá-
bavu.	Hlavní	hrdina	(Petr	Vondráček)	má	téměř	celý	
film	obě	ruce	v	gypsu...

28. 5. SObOTA

15:00
Méďa béďa
UsA, 83 min., D, 140,- Kč	

17:30
RekvalifikaCe
čR, 80 min., 12, 80,- Kč

20:00
WeSteRNStORy
čR, 89 min., 80,- Kč

29. 5. Neděle

15:00
MaCH a šebeStOvá Na pRázdNiNáCH ii.
čR, 63 min., 40,- Kč

Pásmo	pohádek	pro	nejmenší	diváky.

17:30
Medvídek pÚ
UsA, 70 min., D, 100,- Kč

20:00
piRáti z kaRibiku: 
Na vlNáCH pOdivNa	
UsA, 128 min., t, 165,- Kč

30. 5. PONdělí

20:00
WeSteRNStORy
čR, 89 min., 80,- Kč

31. 5. úTeRý

20:00
peRSepOliS / FK - kinosál
FR/UsA, 95 min., 12, t, 55,- Kč FK / 75,- Kč

Autobiografický	příběh	dospívající	dívky	popisuje	kruš-
né	dětství	a	dospívání	v	Íránu	za	dob	islámské	revolu-
ce,	války	s	Írákem	a	následného	režimu.	S	humorem	
a	lehkostí	znázorňuje	rozdílné	vnímání	kultury	v	ev-
ropském	a	arabském	světě...

1. 6. STředA

20:00
RekvalifikaCe
čR, 80 min., 12, 80,- Kč

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

Tyto projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie

Změna programu vyhrazena!

provoz Fk v klubovně ds scéna 
bude v následujících měsících 
přerušen. s obnovením 
čtvrtečních projekcí se počítá 
po letních prázdninách.! ve dnech 11., 12., 13. a 15. 5. 

bude v případě postupu 
našich hokejistů nahrazen 
program kina veřejnou projekcí 
hokejových zápasů z Ms 2011. 
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Pozvánky, Ohlédnutí

www.mestokralupy.cz

Svatba
neboples?

Nechyběl ženich, nevěst se sešlo hned několik. Byly také svatební koláčky, dary, myrta do klopy 
a Dum Doobie Doobie Band. Dražil se nevěstin podvazek a házela se kytka - v květináči. Svatba jako řemen, až na to, že to byl ples. Kralupští divadel-
níci uspořádali 11. března ples ve stylu svatební veselice. A protože nechyběl ani svatební fotograf, máme i spoustu veselých fotek k nahlédnutí: 
www.kralupy.cz/scena.  Všem příznivcům a dobrodincům Divadelního souboru Scéna děkujeme!
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Hudba

V jednáních o nových prosto-
rách ZUŠ pro taneční, vý-

tvarný a literárně-dramatický 
obor se, musím přiznat, k naší 
lítosti v současné situaci uká-
zalo jako jediná možná alterna-
tiva přesunutí do suterénu ZŠ 
Třebízského. 

Ze strany Města byla přislíbe-
na úprava prostor do důstojné 
a všem náležitostem odpovídají-
cí podoby. Snažíme se vše dob-
ře organizačně promyslet, aby 
škola mohla fungovat co nejlépe, 
avšak nejvíce nás trápí problém 
koncertního sálu, o který tím 

zcela přijdeme. Ač nám bylo při 
jednáních s vedením MěÚ slíbe-
no, že se situace školy bude do 
budoucna řešit a prostory v ZŠ 
Třebízského nemusí být koneč-
ným řešením, ukazuje se, že 
škola prostě, přinejlepším na pár 
let, bez vlastního sálu zůstane. 
ZUŠ bez vlastního sálu se oci-
tá ve velmi složité situaci, proto 
všichni doufáme, že toto období 
nebude příliš dlouhé a přísliby 
dostanou podobu reálnou.

mgR. duŠAnA VoJnoVá, 

ZáStuPce řediteLe ŠKoLy

www.zuskralupy.cz

ZáKLAdní umĚLecKá ŠKoLA

Autobus na koncert Bratrstva luny do Futurum music 
baru v Praze, který se koná ve čtvrtek  5. 5. 2011, odjíždí od KD 

Vltava v 17:45 hod. Bližší info o zájezdu na koncert domácí gothic 
rockové kapely získáte na emailu bratrstvoluny@seznam.cz.

Dvořákův máj 2011Dvořákův máj 2011

Přijďte se naučit tancovat!
ZUŠ Kralupy nad Vltavou 

se chystá od nového školního roku 2011/2012 rozšířit 
svou nabídku výuky v tanečním oboru pod vedením 
zkušené taneční pedagožky Mgr. Šárky Kuželové.

Náplní výuky bude taneční průprava a základy tanečních technik (taneční gym-
nastika, současný tanec, klasický balet, lidový tanec).
Rodiče zájemců ve věku nejlépe od 5-6 a od 7-8 let, event. i starší, se mohou hlásit 
osobně, telefonicky nebo e-mailem na adrese: ZUŠ Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, 
tel. 315 727 843, e-mail: vojnova@zuskralupy.cz, a to nejpozději do 31. 5. 2011.
Na základě zájmu veřejnosti budou děti pozvány k vykonání přijímací talentové 
zkoušky (tzn. prokázání základních předpokladů v oblasti hudebně-rytmického cí-
tění a základních pohybových dispozic).
Těšíme se na Vás a Vaše děti!!

Vedení školy a Mgr. Šárka Kuželová, taneční pedagog 

Dotazy: 608 170 801

Úspěch naší žákyně
Vkrajském kole soutěže 

MŠMT ve hře na housle ko-
nané v Mladé Boleslavi získala 
naše žákyně Markéta Bendová 

2. místo. Markéta je ze třídy pa-
ní učitelky Evy Myšíkové. Gra-
tulujeme a děkujeme za pěknou 
reprezentaci školy!

připravuJeMe
31. 5. a 7. 6. Slavnostní koncert absolventů v Městském muzeu (od 17 h.) 

9. 6. Komponovaný pořad ZUŠlechtěni uměním v sále v Máji (od 17 h.). 
Jste srdečně zváni!

Stěhování ZUŠ
hudební festival

7. kVěTNA 2011 / 16:00 hOd. 
 / letní kino Veltrusy

Vstupné: 50,- kč, od 18:00 hod. 70,- kč

hudební festival
7. kVěTNA 2011 / 16:00 hOd. 

 / letní kino Veltrusy
Vstupné: 50,- kč, od 18:00 hod. 70,- kč

Můžete se těšit na kapely:
pub animals – reggae, ska

Discoballs – ska, soul
M.Z.H. – punk

lety mimo – rock, electronica
interpret neznámý – ska, rock

Chlejf – metal, crossover
Vlasatý žárovky – agro-folk

indienami – indie, rock and roll

akCi pořáDají
studenti kralupského Dvořákova Gymnázia.

Minulý rok Dvořákův máj navštívilo přes  
600 hudebních fanoušků. přijďte se  

i letos pobavit a užít odpoledne plné hudby!

Můžete se těšit na kapely:
pub animals – reggae, ska

Discoballs – ska, soul
M.Z.H. – punk

lety mimo – rock, electronica
interpret neznámý – ska, rock

Chlejf – metal, crossover
Vlasatý žárovky – agro-folk

indienami – indie, rock and roll

akCi pořáDají
studenti kralupského Dvořákova Gymnázia.

Minulý rok Dvořákův máj navštívilo přes  
600 hudebních fanoušků. přijďte se  

i letos pobavit a užít odpoledne plné hudby!
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www.mestokralupy.cz

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

akademie s karlem voříškem

Zveme rodiče, učitele a širokou kralupskou 
veřejnost ve čtvrtek 12. května na Akademii 
DDM, na které se představí zájmové útva-
ry, které v DDM pracují. Začínáme v 16:30 
hod. v Kulturním domě Vltava. Programem 
bude provázet skvělý moderátor, kralupský 
rodák, Karel Voříšek. 
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma. 

projížďka na lodích zdarma
DDM, Klub vodních sportů, společnost SP 
Praha a Ekologické centrum pro vás při-
pravily na sobotu 14. května od 14 hod. 
v loděnici na nábřeží J. Rysa jedinečnou 
akci. V přístavu u restaurace Kotva si mů-
žete prohlédnout různé lodě a na charte-
rových lodích se také zdarma projet. Pro 
děti budou připraveny soutěže, trampolína, 
skákací hrady atd. Po příjemné zábavě se 
zde můžete občerstvit.

Společnost SP Praha je společností s dlou-
holetou tradicí, která se zabývá pronájmy, 
provozem a prodejem rekreačních obytných 
lodí, jachet a hausbótů. Provozuje rovněž 
vlastní flotilu lodí na Vltavě, Labi a Baťo-
vě kanálu. 

recitační soutěž
Recitační soutěž v rámci 16. ročníku festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 
2011“ se koná 24. května v budově DDM. 
Prezentace je v 8:30 hod., začátek soutěže 
v 9:00 hod. Přihlášky přijímáme do 11. 5. 
2011 v kanceláři DDM.

Soutěž pořádá DDM Kralupy nad Vlta-
vou. MěÚ Kralupy n. Vlt. podpořil konání 
této soutěže finančně v rámci grantového 
schématu.

soutĚžÍCÍ Jsou RoZdĚLenI  
do JednotLIvýCh KAteGoRIÍ PodLe vĚKu:
I. kategorie: .......... 1. - 3. ročník ZŠ
II. kategorie: ......... 4. - 5. ročník ZŠ
III. kategorie: ........ 6. - 7. ročník ZŠ a prima 
 a sekunda víceletých gymnázií
IV. kategorie: ........ 8. - 9. ročník ZŠ, tercie 
 a kvarta víceletých gymnázií
V. kategorie: ......... střední školy, SOU

Každý soutěžící bude přednášet celkem 
dvě básně. Jednu podle svého výběru a dru-
hou od Jaroslava Seiferta. Vítězové a vybra-
ní recitátoři budou přednášet v září 2011 

na festivalu poezie a přednesu „Seifertovy 
Kralupy 2011“ v kralupském muzeu. 

hurá do Maríny
Zveme vás 26. května na pohádkovou ces-
tu do Maríny v Nelahozevsi. Vycházíme 
v 15:30 hodin od DDM. Akce se koná pou-
ze při příznivém počasí. Startovné 30,- Kč, 
doprovod 10,- Kč.

krajské kolo taneční soutěže
27. 4. se ve sportovní hale na Cukrovaru 
konalo okresní kolo Středočeského taneční-
ho poháru 2011. Dovolujeme si vás pozvat 
na krajské kolo této soutěže, které se koná 
31. 5. od 9:00 hodin opět ve sportovní ha-
le. Vystoupí zde nejlepší taneční skupiny, 
které postoupily z jednotlivých okresních 
kol. Vstupné zdarma.

den dětí  
Den dětí letos oslavíme 2. června od 15:30 
hod. na zahradě DDM u tělocvičny V Zátiší. 
V případě špatného počasí akci přesuneme 
do budovy DDM. Můžete se těšit na zají-
mavé hry, soutěže, řemeslné dílny. Pro děti 
jsou připraveny drobné odměny. Vstupné 
zdarma. Oslava bude zakončena opékáním 
buřtů (buřty si můžete zakoupit na místě).

turnaj století
V rámci Dnů Kralup se na hřišti V Olších 
uskuteční 11. ročník Turnaje století v malé 
kopané. Týmy, které se chtějí turnaje zúčast-
nit a bojovat o putovní pohár, se mohou při-
hlásit v kanceláři DDM osobně, telefonicky 
(315 722 430) nebo e-mailem (ddmkralupy@
seznam.cz) do 20. 5. Schůzka kapitánů druž-
stev a rozlosování proběhne 25. 5. v DDM. 
Za deštivého počasí se turnaj nekoná.

tanečnice opět sbírají medaile
Pro zájmové útvary Taneční průprava 
a Taneční skupiny Naděje opět nastala 
sezóna soutěží. Nové choreografie jsou 
opět velmi úspěšné a sbírají medaile na 
jednotlivých soutěžích. Děkujeme rodi-
čům za podporu a fantastickou atmosfé-
ru na všech soutěžích. Výsledky najdete 
na našem webu.

ÚsPĚChy Z MInuLýCh MĚsÍCů ÚsPĚChy Z MInuLýCh MĚsÍCů ÚsPĚChy Z MInuLýCh MĚsÍCů

výsledky velikonoční soutěže
Velikonoční soutěže se zúčastnilo celkem 96 dětských sou-
těžních prací a 10 dospělých. Také letos vítěze určilo hlaso-
vání návštěvníků. Seznam vítězů najdete na našem webu. 

oblastní kolo ve volejbalu ZŠ - Iv. kategorie
Výsledkovou listinu oblastního kola ve volejbalu, které se 
konalo 13. 4. v tělocvičně DDM V Zátiší, si prostudujte na 
našem webu.
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Duben v ZŠ praktické
Měsíc duben byl na naší škole opět 

velmi pestrý, všechny třídy navští-
vily pražskou ZOO, kde si žáci zábavnou 
formou testovali a doplňovali své znalosti 
z přírodopisu. 

Na druhém stupni jsme pomocí sociál-
ních her „Semiramis“ působili na naše žá-
ky v oblasti protidrogové prevence, se za-
měřením na zdravý životní styl, posilování 
pozitivních vztahů v kolektivu a vzájemnou 
společenskou toleranci.  

Všichni se rovněž podíleli na výrobě ex-
ponátů v rámci soutěže „Ptáci a ptáčkové“, 
organizované v DDM. Doufáme, že i v le-
tošním roce budou naši žáci slavit se svými 
exponáty úspěch. mgR. bĚLA LAueRmAnnoVá

ZŠ KomenSKÉho

ZŠ PRAKticKá

Vposledních dnech žije naše škola vel-
kými přípravami na oslavy 110. výročí, 

které proběhnou na podzim příštího školní-
ho roku. Podrobnosti o plánovaných akcích 
se dočtete v krátkém rozhovoru s ředitelkou 
ZŠ Komenského Mgr. Jiřinou Hereinovou.

kdy oslavy propuknou?
Slavnostní den připadá na začátek října. 
Datum zatím prozrazovat nebudu, protože 
je to ještě daleko a termín se může změnit. 
Prozradím ale, že to bude určitě sobota. Pří-
pravy už jsou ale v plném proudu, protože 
nás čeká hodně práce.
Jakým způsobem budou oslavy probíhat na 
naší škole?
Slavnostní den začne ve škole Dnem ote-
vřených dveří se spoustou doprovodných 
akcí a v podvečer se oslavy přesunou do 
KD Vltava, kde se bude konat ve velkém 
sále kulturní a společenská akce. Blíže za-
tím specifikovat nebudu. Vše je ještě v plen-
kách a tak se uvidí, do jaké krásy nám 
akce vyrostou. 
chystáte také nějaké překvapení pro veřej-
nost?

Překvapení je překvapením tehdy, když 
o něm nikdo neví. A tak ani já ho nepro-
zradím. 
kdo se bude podílet na financování nákladů 
vynaložených na oslavy výročí?
Financování všech akcí je velmi nákladné. 
Podali jsme žádost o městský grant, obrátíme 
se s prosbou o pomoc na sponzory. Doufám, 
že vypomohou i rodiče našich žáků, žáci sa-
mi a samozřejmě i zaměstnanci školy. 
Škola prošla za dobu své existence mnoha 
proměnami. Jaké změny plánujete do bu-
doucna?
Doufám, že budu mít ještě chvilku čas školu 
vylepšovat a budovat. Samozřejmě budeme 
dále rozšiřovat ICT techniku, plánujeme do 
každé třídy PC, zavedení elektronických 
třídních knih, do většiny tříd interaktivní 
tabule, na zadní dvorek umístíme trampo-
línu, žáci budou moci o velkou přestávku 
chodit na hřiště atd. To jsou věci, které 
všichni vidí. Ale jsou také takové, které jsou 
pro veřejnost skryté – rekonstrukce odpa-
dů, elektrických rozvodů, výměny kotlů… 
a bez nich by se běh školy zastavil. I s těmi 
musíme počítat. niKoLA oRLoVá, 9. A

Poděkování za zimní tábor ddM
Velice ráda bych touto cestou poděkovala za 
pěkný týden v době jarních prázdnin na Vašem 
táboře. Naše dcera byla moc spokojená, líbil 
se jí „super“ program, který jste připravili. 
Lyžování, hry, diskotéky, prostě úplně všech-
no. Na tábory s DDM jezdí často a jsem mile 
překvapena stále se zvyšující úrovní táborů, 
které pořádáte, profesionálním vedením a vy-
čerpávajícím programem pro děti. Dík patří 
všem vedoucím. Opravdu „smekám klobouk“. 
Asi každý z rodičů, kterému není lhostejné, 
jak jeho děti tráví volný čas, ví, jak je složité 
neustále něco vymýšlet, aby to děti zaujalo. 
Přeji Vám hodně elánu a chuti pokračovat dál. 
Příště necháme děti doma a pojedeme si to 
užít my, rodičové... 

díky Ilona holcová
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oslavy 110. výročí naší školy

výtvARnÁ soutĚž „Škola“

Soutěž je určena pro děti i dospělé: 
I. kategorie 3 - 5 let
II. kategorie 6 - 8 let
III. kategorie 9 - 11 let
IV. kategorie 12 - 15 let  
V. kategorie 16 let a výše
  
Soutěžící mají za úkol výtvarně ztvárnit téma 
„Škola“. Nemusí se jednat jen o školní budovu, 
ale třeba i to, co se Vám ve škole líbí, předmět, 
který Vás zajímá, učitele... Nebojte se popustit 
uzdu své fantazii, hrát si s představami. Povoleny 
jsou všechny výtvarné techniky.

FotoGRAFICKÁ soutĚž 
„Kralupy očima dětí“
 
Určena pro žáky ZŠ a SŠ: 
I. kategorie - 1. stupeň ZŠ
II. kategorie - 2. stupeň ZŠ
III. kategorie - SŠ

Díla odevzdávejte či zasílejte na adresu ško-
ly (ZŠ Komenského 198, 278 01 Kralupy nad 
Vltavou) do 20. června 2011. Vyhlášení vítě-
zů proběhne v rámci oslav 110. výročí školy, 
v září 2011.

soutěže v ráMci oslav k výročí 110 let Školy

ZŠ KomenSKÉho
V KRALuPech nAd VLtAVou

VáS ZVe 

nA VÝStAVu VÝtVARnÝch PRAcí
ŽáKŮ 5. - 9. RoČníKŮ

SLAVnoStní VeRniSáŽ Se Koná

V PondĚLí 16. KVĚtnA 2011 V 17 hodin
V Kd VLtAVA

VÝStAVA PotRVá do Konce KVĚtnA
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Žáci ZŠ Gen. Klapálka se i le-
tos zúčastnili pobytově výu-

kového zájezdu do Velké Britá-
nie. „Za doprovodu paní učitelky 
Lenky Veselé a Michaely Glei-
chové jsme odjížděli 19. 3. Ces-
ta autobusem byla velmi dlouhá 
a únavná, jeli jsme bezmála 20 
hodin (přes Německo, Nizozemí, 
Belgii a Francii). V brzkých ran-
ních hodinách jsme dorazili do 
francouzského přístavu v Calais, 
kde jsme nastoupili na trajekt 
a přepluli přes kanál La Manche 
až do Doveru. 

První den v Anglii jsme na-
vštívili staré lázeňské město 
Bath, kde bylo také ubytování. 
Večer si nás vyzvedly naše hos-
titelské rodiny. Každý den do-
poledne jsme chodili do místní 
jazykové školy, kde jsme měli 
anglické učitele. Vždy po obě-
dě jsme vyráželi na překrás-
né výlety po okolí. Anglická 

příroda již byla v plném kvě-
tu a my jsme obdivovali louky 
rozkvetlých narcisů, pasoucí se 
ovečky a jehňátka a malebnost 
a romantičnost anglické krajiny. 
Také jsme samozřejmě ochutná-
vali typická anglická jídla, tous-
ty s marmeládou, vařenou mr-
kev, brokolici a jiné laskominky. 
Ze známých památek v Anglii 
jsme například navštívili uni-
verzitu v Oxfordu, Stonehenge, 
katedrálu v Salisbury, městeč-
ko Glastonbury, ve kterém je 
pochován král Artuš. Poslední 
den byl věnován Londýnu, do-
konce jsme byli i na London 
Eye. Všichni jsme hodně fotili 
a také  jsme nakupovali dáreč-
ky pro své rodiče a kamarády. 
Tento zájezd se všem velice líbil, 
jen jsme byli trochu zklamáni, 
že nemohl trvat déle.“

LuboŠ StReJČeK, LAuRA JoRdáKoVá 

A niKoLA noVotná Z 9. b

ZŠ gen. KLAPáLKA

S přicházejícím jarem se nepřiblížil jen konec školního roku, ale spousta aktivit 
souvisejících s vyučováním v jiném prostředí.
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Co nás čeká?
Výjezdní Peer program v mokrosukách
Již tradičně si všichni páťáci užijí tento program v květnové šumavské příro-
dě. Důležitým prvkem je zde sebepoznání, získávání sociálních dovedností, 
ale i hrátky v přírodě a rozloučení s I. stupněm.

Návštěva polské Gorlice
Návštěvou spřátelené školy v Polsku pokračují výměnné pobyty žáků. 
Vždy se moc těšíme na program, který pro nás v Gorlici připraví. Uvidíme 
spoustu nového a zajímavého. Budeme mít společné zážitky, o kterých si 
s polskými kamarády můžeme popovídat v angličtině.

Mgr. Jitka hokešová

zájezd do Anglie
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20. duben

celodenním programem pro 
I. stupeň jsme si opět připo-

menuli vztah člověka k přírodě. 
V každém ročníku tento projekt 
zasahoval do různých oblastí. 
Naši prvňáčci se seznamovali 
s přírodou, určovali, kde který 
živočich žije, kreslili přírodní-
mi materiály. Druháci se již za-
měřili na vítr. A tak foukali do 
papíru, vzdělávali se o počasí 

a vyráběli větrníky. Třeťáci mě-
li za téma dopravu. Čtvrté tří-
dy zpracovávaly téma stromy, 
počítaly letokruhy a seznamo-
valy se s jednotlivými druhy 
stromů. V páté třídě probírali 
odpady a recyklaci. Celý projekt 
zakončili vyzdobením lampiónu 
ve tvaru Země. Všem se tento 
celodenní projekt líbil.

ing. ZoRA AdámKoVá

DEn zEMĚ
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Úspěchy naŠich žáků
V březnu se na Gymnáziu J. Palacha v Měl-
níku konalo okresní kolo Pythagoriády, do 
kterého postoupili také žáci naší školy. 
Umístili se takto: Jan Suka, 6.A (9. místo), 
Petr Janoušek, 7.A (13. místo), David Ko-
zel, 8.A (5. místo) a Samuel Špaček, 8.A 
(21. místo). 

Dále se v březnu v mělnickém DDM kona-
lo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. 
Na 1. místě se umístila Tereza Vodáková, žá-
kyně 9.A, další účastník z naší školy, Samuel 
Špaček z 8.A, obsadil 4. - 5. místo. Tereza 
postupuje do krajského kola, které se bude 
konat v květnu a my jí budeme držet palce. 
Všem žákům gratulujeme a děkujeme za 
reprezentaci naší školy.

mgR. JAnA noVáKoVá A mgR. mARtinA ŠVáboVá

za pokladeM kapitána 
aneB viděli Jste v Galerii
Na 1. stupni proběhly motivační hry na té-
ma Za pokladem kapitána Černovouse. Paní 
lektorka z nakladatelství přiblížila dětem 

práci na knihách, jejich vzniku, zpracová-
ní, ilustracích i distribuci. Na závěr si děti 
zahrály hru Po stopách kapitána. 

V galerii VK37 vystavovaly v dubnu děti 
z 1. stupně a družiny své výtvarné práce 
a reprezentovaly školu očima dětí. Na slav-
nostním zahájení předvedli nadaní zpěváčci 
a muzikanti krátké pásmo a navodili tak 
příjemnou atmosféru. Děkujeme.  

mgR. SVĚtLAnA řádoVá A mgR. ZuZAnA bRoŽoVá

pozvánka na prezentaci 
k proJektu rozuMíMe penězůM
Zveme všechny zájemce, kteří si chtějí roz-
šířit své znalosti o internetovém nakupová-
ní, dne 12. května 2011 od 15:30 do 17:00 
hodin do ZŠ Revoluční. 

V rámci projektu Rozumíme penězům 
se naše škola zapojila do soutěže o účast 
v Letní škole Rozumíme penězům, kterou 
pořádá Aisis o.s. Třída 8.A si pro vás při-
pravuje prezentace průzkumu vztahujícímu 
se k internetovému nakupování. Prezenta-
ce bude spojená s výstavou prací, jež jsou 
výsledkem výuky finanční gramotnosti na 
naší škole. Těšíme se na vaši účast! 

Žáci 8.A A mgR. oLgA hAnuŠoVá

ZŠ ReVoLuČní

Dne 18. dubna absolvovala  
6. A exkurzi do „Svíčkár-

ny“ v Šestajovicích: „Byli jsme 
v provozu, kde se barví svíčky 
a vajíčka a obojí jsme si mohli 
vyzkoušet. Sledovali jsme pořad 
o historii firmy i o tom, jak se 
vyrábějí různé druhy svíček. Pak 
jsme výrobu viděli živě a moc se 
nám to líbilo. Samozřejmě jsme 
navštívili obchůdek a nakoupili 
svíčky, sůl do koupele, vonné 
olejíčky i práškový parafín na 
výrobu svíček, abychom moh-
li doma některou z technik vy-
zkoušet“. dominiKA KontRoVá

A nAtáLie tondRoVá, 6.A

světový rekord v čr
Na sklonku loňského roku pro-
běhly ve všech krajích ČR výsta-
vy, na kterých byly představeny 
vybrané znaky lokálně přísluš-
ných obcí a měst. Krajské vý-

ZŠ A mŠ třebíZSKÉho

Den Země

Ekologické centrum 
Kralupy nad Vltavou 
připravilo pro ZŠ Tře-
bízského u příležitos-
ti Dne Země dopo-
ledne plné ekoher.
Žáci prvního stupně 
se postupně zúčast-
nili připravených her, 
v rámci kterých si s ni-
mi dispečerky ECK 
povídaly o ochraně ži-
votního prostředí – tří-
dění odpadků, úspora 
vody, úspora energie 
a čistota ovzduší.
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stavy se spojily 13. 1. 2011 na 
veletrhu GO a Regiontour v jed-
nu obří galerii. V pavilónu P Br-
něnského výstaviště bylo reálně 
vystaveno 454 znaků o rozmě-
rech cca 1x1 metr. Znaky by-
ly vyrobeny z materiálů, které 
jsou recyklovatelné. Nejčastěji 
použitými technikami bylo le-
pení a tvarování plastů, skla 
a papíru. Vzniklé obrazy tak 
byly plastikou nebo mozaikou 
a hlavně nejlepším důkazem, že 
se z tříděného odpadu dají vyro-
bit krásné věci. Děti z 992 škol 
přihlášených k pokusu vyrobily 
z tříděného odpadu 1025 znaků 
obcí a měst ČR. 

Rekordní pokus trval více než 
půl roku a byl zaevidován do 
České databanky rekordů agen-
tury Dobrý den Pelhřimov. 

Také naše škola se zúčastni-
la svým dílem a přispěla k vy-
tvoření světového rekordu. Jako 
důkaz obdržela certifikát o vy-
tvoření světového rekordu.

mgR. mARtinA KohoutoVá
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ROZPIS MISTROVSKÝCH ZÁPASŮ 
III. třÍdy sKuPIny b
Domácí zápasy hrajeme na stadionu
v olších od 17:00 hodin
NE ................ 8. 5. 2011 .................... FK Kralupy 1901 - AFK Hořín

SO .............. 14. 5. 2011 .................... Sokol Zálezlice - FK Kralupy 1901

NE ..............22. 5. 2011 .................... FK Kralupy 1901 - Chvatěruby A

NE ..............29. 5. 2011 .................... SK Postřižín - FK Kralupy 1901 

NE ................ 5. 6. 2011 .................... FK Kralupy 1901 - Sokol Chlumín

NE .............. 12. 6. 2011 .................... SK Vojkovice B - FK Kralupy 1901

NE .............. 19. 6. 2011 .................... FK Kralupy 1901 - TJ Sokol Dolany 

Vsobotu 9. dubna nastoupili 
florbalisté kralupského A-tý-

mu k posledním dvěma soutěž-
ním zápasům sezóny. V prvním 
duelu se střetli s FBC Barracu-
das Slaný s výsledkem 3:7. Dru-

hé utkání proti lídrovi celé sou-
těže Noxe Ruzyně skončilo 0:2. 

FBC Kralupy tak skončili po 
sezóně, v níž se dlouho prali 
o postup do vyšší soutěže, „až“ 
na 6. příčce z 11 týmů. Musíme 

FK KRALUPY 1901

Florbalisté skončili ve středu tabulky

FbC Kralupy nad vltavou – FLoRbALový KLub
PořÁdÁ nÁboR hRÁČů (RoČnÍKy 1997 A 1998)
do nově vznikajícího oddílu starších žáků pro SEZÓNU 2011/2012. 

Zájemci mohou kontaktovat přímo trenéra na čísle 720 56 55 56 nebo 
na e-mailu fbckralupy@centrum.cz. Mohou také navštívit přímo trénink, 

který se koná každý čtvrtek od 19 do 20 hodin v hale na Cukrovaru.

ale připomenout, že do středo-
českého přeboru letos postoupili 
z nižší ligy, tudíž hlavní cíl byl 
především tuto soutěž udržet. 
Konečné umístění tak nakonec 
splnilo předsezónní očekávání 
a stalo se dokonce i nejlepším 
výsledkem ve čtyřleté historii 
klubu. Příští sezónu se určitě 
Kralupáci pokusí opět bojovat 
o čelo tabulky a posunout se 
opět o ligu výš.

V květnu čekají florbalisty ješ-
tě dva turnaje. Nejprve 15. 5. 
pořádají domácí NOVOTECH 

OPEN 2011, kterého se tradič-
ně zúčastní i týmy z 2. a 3. ligy. 
O týden později absolvují dvou-
denní pražský turnaj s meziná-
rodní účastí, pořádaný FBK Bul-
doci Radotín. Koncem června 
odcestují do nedalekých Dráž-
ďan na International Floorball 
Congres, kde změří síly s ně-
meckým a polským florbalem. 
Na závěr sezóny se ještě plánuje 
účast na největším mezinárod-
ním florbalovém turnaji světa - 
pražském CZECH OPEN 2011. 

Jiří cimLeR

konec sezóny
Mladší dorostenky BK Kralupy 

Junior pod vedením trenérky 
Martiny Moravcové dne 20. 3. za-
končily sezónu posledními mistrov-
skými zápasy. Družstvo, jako nová-
ček dorostenecké ligy, obsadilo 7. 
místo z 12 družstev a tím se udrželo 
v soutěži i na příští rok.

Andrea Procházková se umístila 
s 447 nastřílenými body na 1. místě 
jako nejlepší střelkyně dorostenec-
ké ligy v ČR a Magda Šlehoferová 
s 324 nastřílenými body na místě 
šestém.

Andrea Procházková se také zú-
častnila reprezentačního soustředě-
ní kadetek ČR v Nymburce.

Dále je nutno pochválit Michaelu 
Langovou, která na postu rozehrá-
vačky organizuje hru a je velkou opo-
rou a hnacím motorem týmu. Jana 
Kovaříková na postu pivota svými 
doskoky a nastřílenými koši několi-

krát přispěla k vítězství. Velké zlep-
šení se projevilo u Renaty Štětkové, 
bohužel její sestra Iveta Štětková by-
la dlouhodobě zraněna, ale věříme, 
že se dostane brzy do stejně dobré 
formy jako její sestra. Denisa Halát-
ková a Monika Vajnerová svojí výbor-
nou obranou a bojovností patří také 
k oporám týmu. Eliška Tintěrová se 
v této sezóně také zlepšila, výbor-
ně doskakuje a je i platnou hráčkou 
v útoku. Pochvalu také zaslouží Zu-
zana Spilková, Anna Fuková, Micha-
ela Pokorná a Kristýna Kejmarová, 
které se také podílely na úspěchu 
družstva. 

V dubnu se děvčata zúčastnila ve-
likonočního mezinárodního turnaje 
na výstavišti v Praze v Letňanech, 
kde získala 3. místo, a to za pořáda-
jící Slovankou a družstvem z Maďar-
ska. V květnu se budou dívky sna-
žit uhrát kvalifikaci o ligu starších 

dorostenek, a když se jim to pove-
de, tak by příští rok hrály jak ligu 
mladšího, tak i ligu staršího dorostu. 
V červnu je ještě čeká mezinárodní 
turnaj ve Španělsku. 

Budeme děvčatům držet palce 
a všem děkujeme za pěkné výkony 
v této sezóně. Velký dík patří paní 
trenérce Moravcové, která s děvčaty 

strávila hodně času a odjezdila s ni-
mi všechna mistrovská utkání. 

Nesmíme také zapomenout po-
děkovat Městu Kralupy za finanční 
podporu.

Veškeré informace o družstvu 
a fotky naleznete na internetových 
stránkách www.bkkralupyjunir.cz.

JudR. iVAnA ŠLehoFeRoVá

Áčko 2011
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Basketbalový Champions Camp 
pro hráče a hráčky od 10 do 

20 let, který povedou v našem 
městě od 10. do 15. července 
vítěz NBA Herb Brown a TV 
expert týmu NBA Portland 
Trail Blazers Michael Holton, 
byl během jednoho měsíce zapl-
něn do posledního místečka. Orga-
nizátoři se po dohodě s oběma slav-
nými trenéry rozhodli otevřít druhý 
termín od 20. do 24. července 2011, 
aby uspokojili hlad českých basket-
balových nadějí po kvalitním letním 
kempu. 

Všichni účastníci kempu se mohou 
těšit na každodenní intenzivní trénin-
ky s oběma Američany, rozbor svojí 
basketbalové techniky u videa, kon-
zultace sportovního psychologa a vý-
živového specialisty. 

Organizátoři předpokládají rychlé 
naplnění i druhého termínu, proto by 
zájemci o účast na Champions Cam-
pu neměli příliš váhat. Více informací 
a registrační formulář je možno nalézt 
na www.championscamp.cz

Na tento kemp dále naváže tre-

hokejový tým „Kralupské Pumy“ 
vznikl jako nápad několika lidí, kteří 
se chtěli věnovat a pracovat s našimi 
nejmladšími dětmi. 

začali jsme úplně od nuly. Měli jsme pár 
dětiček, slovy PĚT DĚTÍ, které chtěly 

bruslit, hrát hokej. Měli jsme možnost vy-
užít neobsazené hodiny na ledě, měli jsme 
spoustu nápadů, co dětem a rodičům nabíd-
nout, a to i bez jejich finančního přispění. 
Po úspěšném zaregistrování HC nám už 
v našich plánech nic nebránilo a mohli jsme 
se dětem začít naplno věnovat.

I přes několik neúspěchů v začátcích, kte-
ré se nám podařilo překonat, jsme zahájili 
„nultou sezónu“ a začali psát dějiny HC Kra-
lupské Pumy. Získali jsme do týmu kvalitní 
trenéry s dlouholetou praxí a vysokou od-
borností a hlavně s citlivým přístupem. 

Děkujeme všem našim milým sponzo-
rům, které neodradil i takto malý počet 
dětí a kteří věřili, že tento projekt se může 
podařit a může po čase být konkurence-
schopný. Za to jim patří srdečné poděkování 

všech nás dospělých a hlavně velké díky 
od těch našich „Pumiček“. Srdečné díky 
patří i Kralupské sportovní spol. s r.o., kte-
rá k nám byla vstřícná a ochotná uzavřít 
s „Pumami“ smlouvu na využívání ledové 
plochy již v rozjeté sezóně 2010 – 2011. 

Velké díky náleží i Sportovní komisi Měs-
ta Kralupy nad Vltavou a všem zastupite-
lům, kteří HC poskytli dotace na činnost. 
I Vám děkujeme! V neposlední řadě děku-
jeme trenérům, kteří se dětem věnují ve 
svém volném čase a též rodičům, kteří děti 

přivedli a viděli jejich první kroky na ledě. 
Nikdo z nás nechce tvrdit, že z Vojty, To-
níka, Tomáška, Rozárky, Prokopa, Hedviky, 
Danečka, Matyáše a dalších cca 20 dětí 
vyroste nový Jágr či Hašek. Ale přejeme 
si, aby děti sportovaly, ať už by hrály naši 
nejoblíbenější kolektivní hru – hokej, či se 
věnovaly jinému sportu.

Co dodat závěrem? Jen to, že se všichni 
těšíme na novou sezónu a na ty, kteří ještě 
přijdou mezi nás!

ZA hc KRALuPSKÉ Pumy JindRA RoubíKoVá

Představujeme hc kralupské Pumy
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Kontaktní spojení na trenéra emila Kašáka: 608 300 837
pro všechny, kteří chtějí začít s ledním hokejem v hK Kralupy.

Hokeji zdar. Emil Kašák, trenér

dne 10. 4. 2011 ukončila naše hokejová základna hK Kralupy sezónu 2010/2011 
posledním přátelským zápasem. do zápasu proti hc Junior Mělník nastoupili 
všichni naši nejmladší hráči ročníků 2003, 2004 i 2005, vč. kluků, kteří začali 
s hokejem teprve tento rok. zápas byl od začátku v naší režii a výsledek 5:1 tomu 
odpovídal.

Vrcholem této sezóny byla účast našich starších kamarádů (ročník 2002) na 
mezinárodním turnaji v německém landsbergu, kde se představilo 16 mužstev 
z Německa, rakouska a švýcarska. zde naši kluci, jako jediní zástupci z čech, 
vybojovali krásné 8. místo. Toto byla hezká reprezentace našeho města za 
hranicemi čr a dobrá konfrontace našeho oddílového hokeje, resp. minihokeje 
s evropským měřítkem.

Přesto, že led již touto dobou na zimním stadionu roztál, začínáme opět v květnu 
suchou přípravu a po letních prázdninách opět hurá do další sezóny.

Michael Holton (vlevo)  
a Herb Brown přijedou do Kralup!

champions camp  
trhá rekordy a otevírá druhý termín

nérská akademie na téma „Jak se-
stavit úspěšný tréninkový plán“, a to 
16. července v Brně a 17. července 
v Kralupech nad vltavou.

Oba trenéři ve svých blocích před-
staví recept, jak ze svého družstva 
dostat maximum a dovést své hráče 
na hranice svých možností. Budou 
předvedena cvičení a podány prak-
tické rady, jak beze zbytku využít 
omezený tréninkový čas. 

Semináře jsou podporovány Čes-
kou Basketbalovou Federací a tre-
néři je mohou využít pro obnovení 
svých licencí. 

ŠtĚPán řenČ
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Pomalu se blíží konec 
další volejbalové sezóny, 
a tak můžeme částečně 
bilancovat. 

Vmládežnických soutěžích dí-
vek si volejbalový oddíl TJ 

Kralupy vede již tradičně velmi 
dobře. Mladší žákyně „A“ ještě 
v květnu dohrávají Krajský pře-
bor. V průběžném pořadí jsou 
na 1. místě a všichni jim držíme 
palce, aby obhájily loňský titul. 
Mladší žákyně „B“ se v soutě-
ži prozatím rozkoukávají, jejich 
čas teprve přijde. Starší žákyně 
již titul obhájily a potřetí v řadě 

postoupily do kvalifikace pře-
boru ČR. 

Kadetky ve své první sezóně 
v 1. lize obsadily ve skupině 
A vynikající 2. místo. Nedaři-
lo se jednomu z družstev žen, 
které neudrželo Krajský přebor 
I. Druhý tým dohrává soutěž 
Krajského přeboru II v květnu 
a červnu. Prozatím je na 2. mís-
tě a všichni věříme, že se děv-
čatům podaří vybojovat postup 
do Krajského přeboru I.

Muži mají také dohráno. 
V Krajském přeboru I obsadili 
3. místo.

PetR SLAPniČKA

POZVáNkA NA kVěTNOVý VOleJbAl
7. 5. 11 ...............Ženy ................Kladno / Sokoliště .......................10:00,14:00
14. 5. 11 .............Mladší žákyně turnaj KP za účasti družstev: 
 Kralupy A, B, Benešov, Benátky n. J. / Sokoliště ..........10:00
21. 5. 11 .............Ženy ................Roztoky „A“ / Sokoliště ..............10:00,14:00

Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny.

Pouhý půlrok existuje oddíl 
sportovní gymnastiky při TJ 

Sokol Kralupy n. Vlt. Přesto se 
malé gymnastky již zúčastnily 
několika gymnastických závo-
dů, kde obsadily i medailové 
pozice. 

Na závodech v Českém Brodě 
skončila v gymnastickém čtyř-
boji na 1. místě  Sára Čakonová, 
na župních závodech v Poděbra-
dech obsadila 1. místo Tereza 
Knězů, 2. místo Kateřina Chlap-
cová a 3. místo Sára Čakonová. 
Vzhledem k tomu, že gymnast-
ky musely ve své kategorii sou-
těžit se staršími děvčaty, bylo 
jejich umístění nejen velkým 

úspěchem, ale i příslibem do 
budoucna. 

Děvčata trénují 2x – 3 x týd-
ně v tělocvičně Sokola pod ve-
dením zkušené trenérky Marie 
Zdražilové. Než se budou mo-
ci zúčastnit velkých gymnastic-
kých závodů, čeká je ještě veliký 
kus tréninkové dřiny. Gymnasti-
ka je sport, který bolí, ale roz-
víjí pohybové schopnosti, obrat-
nost, sílu, vytrvalost, rychlost, 
vůli. Pokud dítě u gymnastiky 
nevydrží, zužitkuje dovednosti 
v jiných sportech. Máte-li doma 
neposednou holčičku ve věku od 
5 do 6 let, zkuste jí nabídnout 
právě tento krásný sport. m. P.

přijďte se  

podívat!

kralupský volejbal před koncem sezóny
dny kralup s volejbalem

VOLEJBALOVÝ ODDÍL PŘIPRAVUJE NA ČERVEN V RÁMCI DNŮ KRALUP

JIž 19. RoČnÍK „MeMoRIÁLu sIMony MAChAnové“ 
a dále 1. ROČNÍK TURNAJE TROJEK NEJMLADŠÍCH HRÁČEK 

„KRALUPSKÝ POHÁR NADĚJÍ“.

JIž teĎ sI ZAPIŠte: 11. 6. a 12. 6. 2011

Úspěch malých gymnastek

Na fotce zleva: Adéla Kotoučová, Tereza Knězů, Kateřina Chlapcová, 
Sára Čakonová, Kristýna Turková
za nimi trenérky: Miluše Pokorná, Marie Zdražilová
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3. a 4. závod Českého Poháru  
ve vodním slalomu

umělá slalomová dráha Veltrusy 

Zúčastní se nejlepší vodní 
slalomáři ČR včetně 

Štěpánky Hilgertové!

7. – 8. 5. 2011
Pořadatel: TJ Kralupy, 
oddíl kanoistiky
Sobota: 
10:00 hod. - kvalifikace
13:00 hod. - finálové jízdy

neděle:
10:00 hod. - kvalifikace
13:00 hod. - finálové jízdy

Pořadí kategorií: 
C1ž, C1m, K1ž, C2m, K1m
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klasické a speciální masáže: k uvolnění napětí zad, páteře, kloubů i svalů.
lávové kameny: masáž lávovými kameny klientům, kteří již klasickou masáž znají.
shiatsu: energetická masáž jako prevence nemoci a pro udržení vitality duše i těla.
výuka tenisu a tenisové kurzy: pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé.
otevřeno denně: 8 - 21h.  Do 1. 6. 2011: 1. částečná, klasická masáž zdarma.

SÁDROKARTONY
Ü Příčky Ü Podhledy Ü Půdní vestavby
Nečekejte na zvýšení DPH, zavolejte nám ihned!

tel.: 608 366 003

WEIKR stavební díly

tel.: 602 563 304

PRonAJMu byt
2 + 1 s příslušenstvím 

a zahradou v Zeměchách 
u Kralup nad Vltavou 

za 10.000,- Kč měsíčně, 
vč. energií.

PRodÁM stAvebnÍ 
PARCeLu

172/11 o výměře 886 m2, 
v k.ú. Zeměchy 
u Kralup n. Vlt., 

cena 1.100.000,- Kč.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KupÓN pRO SOuKROMOu NEKOMERČNí iNZERCi

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

SOuKROMÁ iNZERCE

Ü Koupím starší střešní krytinu na dům. Cca 200 m2.
 Tel: 720 65 66 19
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ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský zpravodaj

Dále nabízíme nové byty  
v Kralupech, ulice Přemyslova. 

Ihned k nastěhování.
e-mail: domy@kvalite.cz, 
www.kvalite.cz
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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

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

se zasklenou lodžií, Kralupy n. Vlt., Hůrka, 
4. patro, výtah, nezařízený. Volný od 6/2011. 

nájem: 5.900,- Kč měsíčně + poplatky. 
Vratná kauce 12.000,- Kč.

pronaJMu Byt 2 + kk

Tel: 603 508 372

Příznivec Kralupska a sběratel obrazů malíře Josefa Holuba 

zakoupí za  n e j v y š š í   c e n y   
obrazy - oleje Josefa Holuba. 

Nabídka ceny dle velikosti, datace vzniku obrazu, stavu 
malby a rámu, v cenovém rozmezí až do 40.000,- Kč. 

Volejte mi na 775 392 379, 
děkuji za spolupráci.
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Komerční inzerce

Společnost dumrealit.cz zajišťuje prodej 
rodinných domků ve Velvarech a Dolní 
Kamenici.
Projekt umožňuje variabilitu bydlení pro 
rodiny (4+kk) i pro jednotlivce (2+kk) 
v klientsky žádané lokalitě.

ceny ve Velvarech  
od 2.639.000,- Kč
(včetně pozemku, DPH a provize)

ceny v dolní Kamenici 
od 2.430.000,- Kč
(včetně pozemku, DPH a provize)

 chystáme zajímavou jarní akci.
Jste-li rodina nebo pár, kontaktujte nás 
pro bližší info o výši slevy.
Informace v kanceláři na adrese Riegrova 196, 
Kralupy nad Vltavou nebo na:

RodinnÉ domy VeLVARy A doLní KAmenice

tel.: 602 606 509
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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...

Nabídka k pROdeji

Info na tel.: 602 219 876 – p. král

novostAvbA samostatně stojícího zděného rod. domu 4+1 
s lodžií a garáží v minicích u Kralup, výborné izolační vlast-
nosti, kolaudace v r. 2007, k okamžitému nastěhování, užitná 
pl. 150 m2, zahrada 450 m2, klidné místo, cena 4.470.000 Kč. 

* ZdRAvÍ + eKoLoGIe = FInCLub *
Finské přírodní potravní doplňky,  

kosmetika Lander, drogerie Codina.
S námi můžete pečovat o vaše zdraví, krásu 
i domácnost. Najdete u nás přírodní doplňky 

stravy, kosmetiku i drogerii - výrobky pro 
celou rodinu. Prodej, prezentace, distribuce - 
region. sklad pro členy clubu z Kralup i okolí!

Internetový obchod: www.fcc-club.wbs.cz 
Kontakt: 723 029 347, 

mail: fcc-club@seznam.cz
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nAbÍZÍ k pronájmu ve svém areálu Kralupy nad vlt. - Lobeček

➤ autodílnu ➤ skladovací prostory ➤ dvojgaráže 
➤ truhlářskou dílnu v areálu Veltrusy

informace na tel. 602 354 772

KRAluPY 

NAD VlTAVOu
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