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Vážení čtenáři,
rok s rokem se sešel a nám nezbývá, než 
opět představit a přiblížit vám anketu:
SPORTOVEC Kralup nad Vltavou 2011.

Ty, co se již do této ankety v předchozích 
letech zapojili, ať už svým hlasováním ne-
bo účastí na samotném galavečeru, mohu 
ubezpečit, že organizační výbor připravuje 
opět něco nového. Těšit se můžete i na mas-
kota „Kralupáka“, který ani při letošním roč-
níku nezklame a představí se v nových po-
dobách, vytvořených karikaturistou Pavlem 
Rychtaříkem. Pokračování na str. 7

Kralupy opět 
na 1. místě!

Letos proběhl již 7. ročník krajské soutěže pro obce 
a města „My třídíme nejlépe“ v třídění využitelných 

složek komunálního odpadu.
V kategorii „Obce s počtem obyvatel nad 10 000“ získalo 

naše město 1. místo!
Za Kralupy zůstala taková města jako Mělník, Kladno 

či Rakovník.
KRaluPy 
nad Vltavou

1.
2. 3.

PříbRam KOlín
4. Kladno 

5. beroun 

6. mělník 

7. Slaný

8. říčany

9. Vlašim

10. Rakovník

Dále čtěte na str. 4 

Další pořadí:

SPORTOVEC 
KRALUP 

NAD VLTAVOU

NomiNujte 
ty Nejlepší 
do aNkety 
Sportovec 
kralup 2011 
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Krátké zprávy

měl bych chuť se směle pustit do filosofování na téma, 
jak se mění naše společnost a myšlení, jakými prefe-
rovanými tématy média předurčují naše vnímání sou-
časného světa u domácí krbu, v našem městě, státě, 
Evropě, na světě. Ale mám ty správné společenské 

dispozice proto, aby ono zamyšlení 
bylo čtenáři přijato? To je totiž další 
velké téma našich životů – uvědo-
mit si a vnímat za sdělením i to, kdo 
jej říká a snažit se také přijít na to, 
proč. V každém případě je komuni-
kace olejem v soukolí civilizačního 
stroje a na tom se určitě shodne-
me. Člověk je tvor společenský, jak 
říkal už Aristoteles a není stavěný 

na to, aby poustevničil. A proto by byla velká chyba, 
kdyby se člověk komunikace bál, rezignoval na veřejné 
sdělování názorů a to i v případě, že jsou to názory mi-
noritní, alternativní či opoziční. Svou výše naznačenou 
filosofickou doušku si zaštítím nedávným výrokem 
Václava Cílka - známého geologa, spisovatele, který 
ve svých ekologicky laděných knihách, popisujících ze-
jména interakci mezi přírodou a civilizací, popularizuje 
přírodní vědy.  Václav Cílek vyslovil myšlenku, že až se 
historikové za několik desítek let ohlédnou, označí léta, 
ve kterých nyní žijeme, jako období civilizačního zlo-
mu – dobu, kdy se měnilo myšlení lidí. Asi to cítí mnozí 
z nás, že se na mnoho věcí díváme jinak než před ně-
kolika lety a přístup ke společnosti, přírodě se určitým 
způsobem modifikuje. Abych se vrátil z nadoblačných 
filozofických výšek do městské reality a složil myšlen-
kovou mozaiku novoročního úvodníku, uvedu příklad, 
který bych označil, jak s oblibou říkají vědci, za signi-
fikantní (významný nebo typický). Na začátku loň-
ského roku jsem potřeboval potvrzení o vedení účtu 
od jednoho peněžního ústavu. Bylo mě řečeno, že je to 
placená služba – a slečna u klientského stolečku se do-
žadovala 7O,- Kč. Žhavá láva pocitu nespravedlnosti 
se drala z jícnu mého hrdla ven. Chápete tu absurditu? 
V obchodním vztahu zákazník - prodejce od vás žádá 
prodejce nehoráznou sumu za pouhé potvrzení faktu, 
že jste jeho zákazník. Prodejce na vás přitom během 
roku vydělává peníze, které se dají nazvat „i nekřesťan-
skými“! A teď mi řekněte, kolik z vás by servilně zaplatilo 
a ještě poděkovalo? Odešel jsem po vznesení námitky 
s potvrzením zdarma, jinak bych asi změnil banku. 

Do Nového roku vám přeji za celou Redakční radu 
Zpravodaje, ať máte mnoho síly k vyvolávání indicií - 
byť i nepatrných - společenských změn k lepšímu. Ne-
rezignace, nelhostejnost, osobní angažování každého 
z nás, je předpoklad k cestě po skousnutelné budouc-
nost pro naše děti. Tak ještě to obligátní, ale klíčové, 
zdraví a štěstí!

Jindřich Kohm, 
člen Redakční rady KZ

Milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ provedení víceprací v rámci akce „Stavební 
úpravy suterénu ZŠ Třebízského pro umístění 
provozu Základní umělecké školy“ firmou Ry-
bář stavební, s.r.o. z Mělníka za cenu 295.000,- 
Kč vč. DPH. Předmětné vícepráce spočívají v pro-
vedení sanačních omítek na obvodových stěnách, 
v opravě omítek vnitřních stěn, v provedení od-
větrávané předstěny v baletním sále a v navýšení 
rozsahu bouracích prací;
◆ podepsání Smlouvy o dílo s panem Ing. Ku-
bískem z Prahy na zpracování projektových do-
kumentací ke stavbám „Nový chodník v lokalitě 
U Křížku“ a „Oprava místních komunikací lokalita 
Cukrovar – střed sídliště“ za cenu 134.400,- Kč 
vč. DPH; 
◆ pronájem nebytových prostor Ekologickému 
centru Kralupy nad Vltavou v budově Městského  
úřadu Kralupy. Nově centrum naleznete v pra-
vé části objektu ve dvoře na Palackého náměstí  
č. p. 6. Dále nově v pravém bloku naleznete praco-
viště Úřadu práce Kralupy nad Vltavou; 

◆ přijetí finančního sponzorského daru ve výši 
5.000,- Kč od firmy Montako, s.r.o. určeného Zá-
kladní škole v ul. Revoluční; 
◆ výběr firem, které budou v roce 2012 – 2014 
pečovat o veřejnou zeleň, údržbu záhonů, květino-
vých mís a zeleně v ZŠ a MŠ:
a „Údržba zeleně v Kralupech“ - Ing. Milada 
 Bulderbergsová - BOTANICA za cenu 
 5.193.965,- Kč bez DPH.
a „Údržba zeleně v Lobečku“ 
 - JVV, spol. s r.o. za cenu 2.785.665,- Kč 
 bez DPH.
a „Údržba zeleně v přírodních lokalitách“  
 - Vít Humpl za cenu 2.660.005,40  Kč 
 bez DPH.
a „Údržba záhonů, květinových mís a zeleně
 v ZŠ a MŠ“ 
 - Ing. Milan Janda za cenu 2.926.647,90  Kč 
 bez DPH.
a „Údržba zeleně v Zeměchách“ 
 a „Údržba zeleně podél komunikací“ 
 - TSM Kralupy nad Vltavou.

RaDa měSTa na SVém POSlEDním jEDnání ROKu 2011 SChVálIla:

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města
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Kralupská hromadná doprava
Z důvodu rekonstrukce mostu nad že-

lezniční tratí v Nelahozevsi, na místě 
zvaném „U Nadjezdu“, dojde od 23. ledna 
k úpravě jízdních řádů kralupské městské 
dopravy na lince 257.102, k drobným změ-

nám dojde i na lince 257.101. Vzhledem k to-
mu, že k datu uzávěrky tohoto čísla nebyly 
nové jízdní řády ještě schváleny, sledujte, 
prosím, oznámení MěÚ - odboru dopravy 
na www.mestokralupy.cz.
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Městský rozpočet

Rozpočet města na Rok 2012 schválen

 
 Příjmová část – v tis. Kč  výdajová část – v tis. Kč

Ekonomický odbor ...................................................................230.240,00  ................................................................ 93.507,00
Odbor soc. věcí, školství, kultury ................................................ 2.916,00  ................................................................ 47.046,00
Správní odbor ................................................................................. 981,00  .....................................................................209,00
Městská policie  ..............................................................................800,00  ................................................................10.980,00
Správa majetku  .........................................................................13.829,00  ................................................................26.005,00
Samostatné odd. info. služeb veřejnosti  .......................................700,00  .................................................................. 1.051,00
Odbor životního prostředí  ...........................................................2.880,00  .................................................................22.101,00
Útvar marketingu a rozvoje města  ...................................................25,00  .................................................................. 3.176,00
Kancelář tajemníka ...........................................................................95,00  .................................................................. 5.907,00
Doprava ........................................................................................5.766,00  ..................................................................4.725,00
Výstavba a územní plánování .........................................................250,00  .....................................................................866,00
Realizace investic  .....................................................................................   .............................................................. 110.928,00
Obecní živnostenský úřad ...........................................................3.001,00

CelKové Příjmy: ............................................................... 261.483,00  CelKové výdaje: .......................... 326.501,00

Převod z fondu rozvoje a  rezerv 
- finanční vypořádání za rok 2011 ..................................................10.000 Splátka půjčky na financování 
Zapojení fin. prostředků určených na centrum města  ..................60.000 59 b.j. – DPS ........................................4.982,00

CelKem: .........................................................................331.483,00  ......................................................... 331.483,00

� zateplení ZŠ praktické,
� bezbariérový chodník v ul. Hybešova,
� varovný systém před povodněmi.

11.000 tis. Kč je určeno na další investiční akce:
� oprava střech ZŠ Gen. Klapálka,
� rekonstrukce místních komunikací,
� nové dětské hřiště na Zátiší,
� oprava památek,
� rekonstrukce veřejného osvětlení.

16.200 tis. Kč bude použito na opravu měst-
ských bytových domů.

65.100 tis Kč je schváleno jako příspěvky 
pro městské příspěvkové organizace – ZŠ, MŠ, 
DDM, ZUŠ, KaSS, Městské muzeum, plavecký 
bazén a koupaliště, Technické služby a Městský 
bytový podnik.

Částka určená na provoz Městského úřadu 
byla snížena proti rozpočtu na rok 2011 o 8.000 
tis. Kč.

libor lesák, 
místostarosta

Dne 14. 12. 2011 schválilo Zastupitelstvo města 
na veřejném zasedání rozpočet města na rok 
2012:
� příjmy v celkové výši: 261.483 tis. Kč
� výdaje v celkové výši: 326.501 tis. Kč
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový 
s tím, že schodek ve výši 65.018 tis. Kč bude 
financován z vlastních zdrojů: 10.000 tis. Kč 
z přebytku hospodaření za rok 2011 a 60.000 
tis. Kč z finančních prostředků určených na cen-
trum města,  které budou použity na financování 
největší investiční akce – přestavby obchodního 
domu Máj na nový Městský úřad.

V rozpočtu je 25.000 tis. Kč určeno na spolu-
financování projektů, na které Město požádalo 
o dotace ze Státního fondu životního prostředí, 
Fondu dopravní infrastruktury a Regionálního 
operačního programu Střední Čechy. Jsou to 
tyto plánované akce: 
� modernizace komunikací na sídlišti Cukrovar,
� krajinářské úpravy na Strachově,
� pořízení zametacího vozu pro TSM,
� zateplení sportovní haly na Cukrovaru,
� zatepleni KaSS,
� zateplení ZŠ Revoluční,

investiční aKCe
v roCe 2012
V roce 2011 se v našem městě, z po-
hledu investičních akcí, uskutečnilo 
mnohé. Byly zatepleny městské bu-
dovy - školky, školy, plavecký bazén. 
Dále proběhla modernizace KD Vltava 
a víceúčelového hřiště u zimního stadi-
onu, výstavba bezbariérového chodní-
ku v ulici Gen. Klapálka. Tyto akce byly 
podpořeny z dotačních fondů. 
V letošním roce bude největší stavební 
akcí „Adaptace OD Máj na MěÚ Kralu-
py nad Vltavou“. Započnou demoliční 
práce a v roce 2013 by měla být nová 
radnice hotová. Dále se můžeme tě-
šit na opravu komunikace na sídlišti 
U Cukrovaru, stavební úpravy scho-
diště v ulici Na Baště, opravu střechy 
na ZŠ Gen. Klapálka, opravu pomní-
ku v Zeměchách, opravu hřbitovní zdi 
v Minicích a další drobné opravy. 
Pokračují ještě tři akce z roku 2011, 
a to rekonstrukce komunikace Na Hu-
sarce, rekonstrukce tělocvičny v ZŠ 
Gen. Klapálka a stavební úpravy su-
terénu ZŠ Třebízského pro umístění 
provozu ZUŠ.
V rozpočtu města jsou na investiční 
akce vyčleněny finanční prostředky 
ve výši cca 70 mil. Kč. Samozřejmě se 
Město snaží získat také dotace na dal-
ší opravy a investiční akce.

Lenka Moravcová, MěÚ kraLupy n. vLt.

městsKý rozPočet 2012

podoba budoucí radnice.
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Třídíme nejlépe

www.mestokralupy.cz

Soutěž probíhala opět ve 4 ka-
tegoriích, přičemž naše měs-

to soutěžilo ve  IV. kategorii – 
obce a města s počtem obyvatel 
nad 10 000 a získalo neuvěřitel-
ných 697 bodů. Na 2. místě se 
umístilo město Příbram s 625 
body a 3. místo obsadil Kolín 
s 601 body. 

V letošním roce se organi-
zátoři soutěže rozhodli klást 
větší důraz na oddělený sběr 
nápojových kartonů a hustotu 
sběrné sítě,  a proto od minulé-
ho ročníku soutěže došlo k vý-
znamným úpravám nejen v ob-
sahu, ale i v bodovém ocenění 
některých hodnotících kritérií. 
Vůbec poprvé bylo v letošním 
roce hodnoceno zajištění způ-
sobu nakládání s biologicky 
rozložitelným komunálním od-
padem na území jednotlivých 
obcí. Vzhledem k tomu, že naše 
město má zajištěn způsob na-
kládání s bioodpady několika 
způsoby, ať už v rámci mobil-
ních svozů, možnosti uložení 
tohoto druhu odpadu občany 
přímo do sběrného dvora, ale 

nově také svoz bioodpadu pří-
mo z domácností, mohlo i v té-
to kategorii získat plný počet 
bodů.

V soutěži byla bodově hodno-
cena tato kritéria:
� Celková výtěžnost využitel-
ných složek (papír, plasty, sklo 
bílé i barevné, nápojový karton) 
v kg na 1 obyvatele v daném 
čtvrtletí.
� Hustota sběrné sítě, která 
udává celkový objem sběro-
vých nádob dostupných obča-
nům pro tříděný sběr komu-
nálních odpadů včetně odpadů 
z obalů v průběhu roku. 
� Efektivita sběrné sítě, tj. po-
měr mezi množstvím vytřídě-
ných využitelných složek od-
padu a celkovým obslouženým 
objemem sběrových nádob (měr-
ná hmotnost odpadů v nádobě 
v kg/m3). 
� Zavedení dvojkomoditního 
sběru skla v obci (sběrové ná-
doby zvlášť pro bílé a barevné 
sklo). 
� Zavedení sběru nápojových 
kartonů. 

V loňském roce zavedlo naše město novou 
službu pro své občany týkající se svozu 

bioodpadu přímo z domácností. Postupně se 
do projektu přihlásilo 254 občanů, kteří své 
bioodpady z domácnosti ukládali do speci-
ální bionádoby, kterou měli umístěnu přímo 
doma. Svoz probíhal 1x za 14 dnů a za rok 
2011 se do těchto bionádob vytřídilo téměř 
120 tun bioodpadu, který byl následně ulo-
žen na kompostárnu v Úholičkách.  

I v letošním roce se bude v této akci po-
kračovat a případní noví zájemci se mohou 
nahlásit do 2. března 2012 na MěÚ Kralu-
py nad Vltavou, odboru životního prostře-
dí, kde dostanou veškeré informace o této 
službě. Kontaktní osobou je paní Helena 
Traxlová (tel.: 315 739 944). 

Svoz bude probíhat opět v úterý 1x za 14 
dnů v období od dubna do listopadu. Da-
tum prvního svozu připadá v tomto roce 
na úterý 3. dubna.

Cena za roční pronájem biopopelnice zů-
stává beze změny. Nádobu o objemu 240 
litrů si je možno pronajmout za 238,- Kč 
za rok a 120 litrovou nádobu za 173,- Kč 
za rok včetně DPH.

Zájemci si také mohou speciální nádobu 
odkoupit do svého vlastnictví od dodava-
tele služby. 
Cena biopopelnice:
120 litrů -  830,-  Kč včetně DPH, 
240 litrů -  1.070,- Kč včetně DPH.
Náklady na svoz nádoby a následné ulo-
žení bioodpadu na kompostárnu hradí 

za své občany Město Kralupy nad Vlta-
vou.
Do nádob je možno ukládat:
� listí, trávu, plevel,
� zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, 
květiny apod.,
� kousky větví keřů a stromů (posekané, 
nastříhané, pořezané nebo zpracované štěp-
kovačem),
� spadlé ovoce,
� zbytky zeleniny a ovoce,
� čaj, kávu,
� skořápky ořechů, 
� exkrementy drobných domácích zvířat. 

HeLena traxLová, 

MěÚ kraLupy nad vLtavou, 

odbor životníHo prostředí

Naše město opět na stupních vítězů
Město Kralupy nad Vltavou se již podruhé umístilo 
na nejvyšší příčce v krajské soutěži pro obce a města 
„My třídíme nejlépe“. Tato soutěž je součástí projektu 
„Podpora dosažení specifických cílů Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje“, který přispívá 
ke zlepšování životního prostředí v našem kraji.

Sběr BIOODPADU přímo z domácností pokračuje

� Sběr všech  čtyř komodit 
a současně dosažení výtěžnosti 
odděleného sběru nápoj. karto-
nů ≥ 0,3 kg/obyvatel/rok.
� Sběr kovů (mobilní sběr, sběr-
ný dvůr nebo zavedení nádobo-
vého sběru). 
� Zajištění způsobu nakládání 
s biologicky rozložitelným ko-
munálním odpadem, zpětným 
odběrem vyřazených elektro-
spotřebičů, přenosných baterií 
a akumulátorů. 

Při slavnostním předávání 
cen za přítomnosti zástupců 
Středočeského kraje, společnos-
tí EKO – KOM, a. s. a Asekol, 
s. r. o. jsme získali za 1. místo 
v této soutěži finanční odměnu 
60.000,- Kč, která bude použi-
ta na podporu třídění odpadu 

v našem městě. Cenu za naše 
město přebíral Petr Holeček, 
starosta města, Helena Traxlo-
vá a Bc. Jan Kobera z odboru 
životního prostředí MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou.

Na závěr bychom chtěli vám 
všem, třídícím občanům, podě-
kovat, neboť jste to byli právě 
vy, kteří jste naše město vynesli 
až na stupně vítězů, a kteří řád-
ným tříděním svých odpadů při-
spíváte ke zlepšování životního 
prostředí kolem nás všech. 

Pevně věříme, že toto umís-
tění je pro nás všechny dosti 
motivující a že příští rok pro 
nás bude stejně úspěšný a své 
prvenství opět obhájíme.

HeLena traxLová, 

odbor životníHo prostředí MěÚ

Starosta petr Holeček a zástupci odboru životního prostředí měÚ kralupy 
n. vlt. Helena traxlová a Bc. jan kobera přebírají cenu za 1. místo.
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Žena, 66 let:
Snažíme se třídit… Třídíme hlavně papír 
a PET lahve, i když sběrné kontejnery na PET 
lahve jsou hned plné. Ovlivňuje mě hlavně 
televize, kde byl úžasný pořad Živé srdce pří-
rody či Tajemství vody, kde bylo názorně uká-
záno, co se děje po tříděném sběru odpadu.

ManŽelé, 30 – 50 let:
Třídíme poctivě vše. Bydlíme na kraji Kralup 
a výhodou je, že kontejnery míjíme cestou 
do města. Máme z toho dobrý pocit, snad 
děláme alespoň něco málo pro životní pro-
středí… Manžel dodává: Co bychom také ji-
ného s těmi lahvemi od vína dělali? :o)

Žena, 57 let:
Třídím proto, abychom nezatěžovali životní 
prostředí. Hodně mě ovlivnilo prostředí v na-
šem městě, znečištěné ulice, kdy se všude 
povalovaly lahve a poletovaly igelitové sáčky. 
Když si uvědomím tu dlouhou dobu rozkladu 
surovin, radši třídím… Když hodím banáno-
vou slupku v lese pod strom, tak mě to nemr-
zí, protože vím, že tam za rok už nebude….

Žena, 25 let:
Ano, protože nevidím jediný důvod netřídit. 
Už jako děti na základní škole jsme sbíraly 
papír, rodiče vraceli do obchodů skleněné 
lahve a nikomu to nepřipadalo divné a neptal 
se proč. Papír, sklo a řada dalších materiálů 
je recyklovatelných a já nechápu, proč to toli-
ka lidem v dnešní době stále dělá takový pro-
blém. Vždyť je to tak jednoduché…

MuŽ, 63 let: 
Ne, netřídím. Za mě to zvládá manželka…

MuŽ, 44 let:
Odpad třídím, protože mi není jedno, v čem 
žijeme. Velký odpad schovávám ve sklepě 
a pak využívám mobilní svozy. Dětem sbírám 
do školy papír. Děti netřídí ani tak s vědomím, 
že je to dobré, ale s nadšením se zúčastňují 
sběrové soutěže.

Žena, 58 let:
Odpad třídím, tedy plastové lahve a papír. 
Ostatní ne, v paneláku je to problematické, 
zkoušela jsem to, ale měla jsem plný balkon 
pytlů, a co vím od ostatních lidí, tak máme 
problém s holuby, kteří se na balkony slétají 
a pytle rozklovávají. Vypadá to jako legrace, 
ale nemůžeme se jich zbavit. Třídění je určitě 
dobrá věc, ale můj muž byl kdysi svědkem, 
jak pytle, které na provozech vytřídili, pak při 
odvozu sesypali dohromady, takže teď na tří-
dění odpadků má svůj názor.

Žena, 61 let:
Odpad třídím od doby, kdy rozvezli po Kralu-
pech pro něj kontejnery. Papír, plasty, sklo - bílé 

a barevné nosím do kontejnerů, protože se od-
pad dál recykluje, jinak nás jednou na Zemi za-
dusí. Rostlinné zbytky kompostuji na zahradě. 
Stará elektrická zařízení dávám do určených 
kontejnerů nebo do TS. Můj muž ale bohužel 
netřídí!!!! To já pak vybírám z koše, co do něj 
hodil. Do kontejnerů to tedy občas vyveze, ale 
jen občas... Když mu to připravím až pod nos, 
ale to už tam dojedu sama. A když to tam tak 
vyvážím, vždycky si říkám, že nás ty odpadky 
jednou zahubí. A to jsme jen dvoučlenná do-
mácnost. Dříve odpadové nádoby přetékaly, 
teď je asi častěji vyváží, protože ani nepořádek 
kolem není takový, jaký býval zpočátku.

MuŽ, 44 let:
Třídím papír a plasty. Kov vozím do sběrných 
surovin. S většími věcmi jezdím pravidelně 
do sběrného dvora TSM – nedávno jsme 
vyhazovali TV a sedačku. Když vytřídím re-
cyklovatelný odpad, uspořím tak místo v po-
pelnici na domovní odpad.

Žena, 23:
Já třídím plasty, papír, sklo a samozřejmě 
elektro… (doma i železo atd.). Konkrétní dů-
vod nemám, prostě třídím :o).

MuŽ, 26 let:
Třídím, protože spousta materiálu se dá zno-
va použít. Na skládkách tak nevznikají hro-
mady odpadu, který se nerozloží.

Žena, 64 let:
Odpad třídím, přijde mi to normální, už si ně-
jak neumím představit, že bych do směsného 
odpadu dala petku anebo kelímek od jogurtu. 
Třídím tedy plasty, papír a sklo. Plech a kra-
bice od mléka a džusu ne. U nás v blízkosti 
domu není kontejner na plech a na tetrapak. 
Mám ale známé, kteří netřídí. Jejich názor mě 
štve, protože říkají, že si zaplatí 500,- Kč, a to 
je hodně, tak ať si to roztřídí, kdo chce. 

Žena, 34 let:
Ano, třídím (papír, plast, sklo, baterie). Mám 
pocit, že alespoň trochu přispívám k ulehče-
ní práce při recyklaci. Připadám si jak velký 
sběratel, ale těší mě, že si tu sbírku nemusím 
nechat :o). Ne, vážně, je to něco, co dělám 
už automaticky. V Kralupech je ale podle mě 
málo kontíků na kartóny.

ANKETA

TříDíTe odpad a proč ?
z pera současných 

kralupských básníků

jiný Život

Jaký krutý to osud,
když popelnicí se hrabají,
jaký krutý byl dosud,
když jídlo tam hledají. 

Vždy malý kousek odpadu,
který leží v koši po dopadu.
A co ti lidé,
kteří nemají co jíst?
Nezaslouží si mezi námi žít?
Každý na to právo má,
ať je chudý nebo zbohatlý. 

A lidé co pod mosty jsou?
Tak ti také nežijou?
Jsou větší chudáci než kdokoliv z nás.
A že pijí? 
To proto, aby zapomněli.
Oni bez rodin jsou,
jsou sami a sami zůstanou.

Tak lidé, nebuďte nevlídní.
Vy máte obydlí i rodiny. 

Kateřina dalecká, 
15 let, Kralupy nad vltavou

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají 
básně jen tak do šuplíku, neváhejte, 
a pošlete nám svou báseň – nebo básně 
– k otištění. Nejlépe mailem na adresu: 
zpravodaj@mestokralupy.cz

třídící linka 
separovaného

 odpadu
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Výročí roku 2012

www.mestokralupy.cz

Kralupská výročí v roce 2012

Vroce 1912 však dosáhl to-
ho, že se Okresní soud pře-

stěhoval z Velvar do Kralup. 
Kralupský městský úřad za-
koupil jednopatrovou budovu 
č. p. 131, nepříliš reprezenta-
tivního vzhledu vedle honosné 
budovy chlapecké školy na Ko-
menského námětí, do které se 
soud nastěhoval. Součástí sou-
du byla, jak tehdy bylo zvy-
kem, i věznice ve vedlejším 
domě č. p. 15.

Se soudem přišel z Velvar 
i soudce vrchní rada Franti-
šek Procházka. V Kralupech 
nebyl spokojený a Kralupy ne-
byly spokojené s ním. Zvláště 
po první světové válce, když 
do úřadu kralupského starosty 
nastoupil energický Josef Vaní-
ček, nastaly soudci Procházko-
vi zlé časy pro jeho prorakous-
ké postoje. Vyplakal se v knize 
„Pěny převratu“, ve které vylí-
čil sám sebe v nejlepším světle. 
Poválečné poměry v Kralupech 
pak objektivně popsal tehdejší 
starosta Josef Vaníček ve svých 
„Pamětech“.

V roce 1912 se do Kralup od-
stěhoval i berní úřad. Dnes mu 
říkáme finanční úřad. Dostal 
k dispozici dům č. p. 181 v Rie-

grově ulici ve čtvrti „Na Fran-
tišku“. Rakouská orlice nad 
vchodem označovala toto ne-
oblíbené místo. Berní úřad zů-
stal na tomto místě i po první 
světové válce v novém Česko-
slovensku. V tomto domě měl 
svůj fotografický ateliér akade-
mický malíř Josef Holub, který 
si musel přivydělávat fotogra-
fováním, protože malířství ho 
neuživilo. Až v roce 1927 se 
odstěhoval do Podháje.

Výročí vztahujících se k roku 
2012 je letos celá řada. Vrátí-
me se k nim podrobněji v příš-
tích číslech Zpravodaje. V roce 
1872 byl založen kralupský pi-
vovar. V roce 1882 vznikl Sbor 
dobrovolných hasičů a v tém-
že roce byla dostavěna a uve-
dena do provozu trať Kralupy 
- Velvary. Ale nejdůležitějším 
výročím bude oslava povýšení 
Kralup na město 22. listopadu 
1902, tedy výročí 110 let, která 
uplynula od oné slavné chví-
le. Sto deset let je v životě lidí 
dlouhá doba, ale v životě měst 
krátká. Vždyť sousední Velvary 
jsou městem již nejméně 500 
let. Takže jsme stále ještě mla-
dé město.

ing. Josef stupka

Zaměstnanci kralupského berního úřadu v roce 1932.
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Před 100 lety, v roce 1912, měly Kralupy již deset let statut 
města. Tehdejší kralupský starosta Ladislav Pavlousek, 
úspěšný advokát, usiloval o to, aby se Kralupy staly 
městem okresním a přestaly spadat pod okres Slaný. To 
se mu zdařilo, i když až o rok později.

Berní úřad se v roce 1912 
nastěhoval do domu č. p. 181 
v riegrově ulici.

� 30. března: spoRtovec kRalUp naD vltavoU 2011

� 6. – 10. června: DnY kRalUp 2012

� 14. srpna: 10 let po povodni (1. část vzpomínání)

� 8. září: 10 let po povodni (2. část vzpomínání)

� 21. – 22. září: seifertovy kralupy

� 22. – 24. listopadu: oslavy města - výročí 110 let od povýšení 
kralup na město, ocenění občanů a vI. městský ples

� prosinec: oslavy adventu

Město 
Kralupy nad 
Vltavou 
pro vás 
v roce 2012 
připravuje:
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Sportovec Kralup 2011

Nominační list
Sportovce Kralup n. Vlt. 2011

KateGorie:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

Dokončení ze str. 1

Jenomže! Na to všechno si bu-
dete muset ještě nějaký čas 

počkat. Přesněji do 30. 3. 2012.
V tento den anketa vyvrcholí 

a promění se ve slavnostní oka-
mžiky jednoho krásného večera, 
kdy budou naši kralupští spor-
tovci za své úsilí a vynikající 
výsledky oceněni. 
a jak se do této ankety zapojit? 
Nominovat sportovce může kaž-
dý, jak jednotlivec z řad veřej-
nosti, tak i sportovní oddíly.

Své nominace zasílejte nejpoz-
ději do 31. ledna 2012, vyberte 
si jednu ze tří možností:
1) zaslání sms zprávy na číslo 
777 798 231, ve tvaru:
� pro jednotlivce: J15 jméno 
nominovaného-oddíl-vaše jmé-
no; nebo J16 jméno nominova-
ného-oddíl-vaše jméno; nebo J51 
jméno nominovaného-oddíl-vaše 
jméno,
� pro trenéra roku: TR jméno no-
minovaného-oddíl-vaše jméno,
� pro nominaci do Síně slávy: 
SS jméno nominovaného-oddíl-
vaše jméno.
2) zaslání e-mailu na adresu: 
sportovec2011@mestokralupy.cz,

3) vyplnění nominačního líst-
ku – ten poté vhoďte do boxu 
v infocentru měÚ, U Cukrovaru 
v Kralupech. (nominační list je 
také ke stažení na www.mesto-
kralupy.cz).

Do kategorie Trenér roku mů-
žete nominovat nejen své trené-
ry, ale i předsedy klubů, vedou-
cí družstev, manažery oddílu 
a další výkonné členy oddílu, 
kteří se významnou měrou po-
dílí na úspěšné činnosti klubu 
/ oddílu / družstva apod.

Do Síně slávy nominujte spor-
tovce, kteří již dosáhli svých ži-
votních sportovních úspěchů 
a významnou měrou se zaslou-
žili o sportovní reprezentaci ne-
jen města Kralupy n. Vlt., ale 
i České republiky ve světě.

Nyní mi už nezbývá než 
vás, širokou veřejnost, jménem 
OVSK (organizační výbor Spor-
tovce Kralup) vyzvat k zapojení 
se do ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou 2011 a pozvat vás, 
sportovce i nesportovce, na ga-
lavečer již IV. ročníku ankety 
Sportovec Kralup nad Vltavou 
2011.

Za ovsk Lenka císLerová

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

nominace do síně slávy

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU
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Vážení čtenáři,
letos to bude 10 let, co naši republiku, a bohužel i naše město, zaplavila 

stoletá voda. Připravujeme tedy ohlédnutí za touto událostí, která 
poznamenala životy většiny obyvatel našeho města. Kromě výstavy 

fotografií se budeme povodním věnovat i ve Zpravodaji.
Prosíme Proto o zaPůjčení vašiCh fotoGrafií, sePsání 

vzPomíneK, PříPadně i vaše Příběhy, jaK jste se s Povodní 
vyrovnali, ať UŽ jste byli mezi PostiŽenými, nebo jste 

Pomáhali svým sPolUobčanům.
Sbíráme fotografie z povodně a Vaše příběhy.

děkujeme za spolupráci!
lenka Císlerová, e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz

a radka saláková, e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Vážení a milí čtenáři!
Původně jsem vám chtěl jen 
několika slovy popřát šťastný 
a optimistický vstup do roku 
nového. Události posledních 
dnů, spojených s úmrtím pana 
presidenta Václava Havla, mne 
však přiměly k poněkud větší-
mu zamyšlení, nejen nad jeho 
politickým a kulturním význa-
mem, ale hlavně nad jeho mo-
rálním odkazem. Odkazem, 
jenž se váže i k našim životům 
a činům.

Tak, jako se před více než se-
dmdesáti lety loučili lidé s pre-
sidentem Masarykem, loučí  
se naše země s Václavem Hav-
lem. Bude nám chybět, stejně 
jako tehdy chyběl Českoslo-
vensku T.G.M. Budeme hledat 
nejvíce hlavně jeho filozofický 
a lidský apel, jeho myšlenky 
a názory, které vždy měly a bu-
dou mít co říct nejen nám, li-
dem prostým, ale hlavně lidem 
ve vysoké politice. Havel to, co 
hlásal, také dodržoval. To je 
asi zásadní rozpor s životem 
a činy ostatních našich politi-
ků a mnoha rádoby moralistů. 
Hlásal a prosazoval takové hod-
noty, za které se – myslím si – 
i někteří z nás dnes spíše stydí. 
Pravdu, úctu člověka k člověku, 
pomoc slabším, chudším, sta-
rým a postiženým. Toleranci 
k jiným rasám a národnostním 
menšinám. A hlavně lásku. Bo-
hužel, dnes většina lidí za tím-
to slovem vidí intimní vztah 
a náklonnost jednoho pohlaví 
k druhému. Václav Havel však 
pod slovem láska viděl něco ji-
ného – daleko širšího a všeob-
jímajícího. V tomto se s ním 
velmi ztotožňuji. Láska je cit 
k druhým a i porozumění pro 
ně. Nám všem však nyní chy-
bí čas nad zamyšlením se i nad 
sebou samým, nad slovy, která 
bychom měli převádět v činy. 

Jsme povrchní, důležité věci, 
jako je například vztah k rodi-
ně, k přátelům a spolupracovní-
kům, měříme jinými hodnota-
mi. Bojujeme s časem, chceme 
toho v životě pozemském stih-
nout co nejvíce, jsme zahlceni 
informacemi mnohdy velmi po-
chybných hodnot a trvání. Pří-
zeň a „lásku“ si  často kupuje-
me spíše materiálně, více než 
vlastním citem a snažením.

Velký dluh cítím nejvíce 
ve vztahu dětí k rodičům a ro-
dičů k dětem. Zde právě mnohé 
z Havlových proklamací nema-
jí žádného naplnění. Pravidel-
né osobní kontakty, rozhovory 
a věnování volného času dětem 
se přesouvá na televizi a moni-
tor počítače, což vede k odosob-
nění vztahů, které nemá daleko 
k citové prázdnotě a počínají-
cí odtažitosti právě od rodiny 
a rodinných vazeb. 

Úmrtí presidenta Havla je ve-
likou ztrátou. Ale jeho smrt by 
nás snad mohla donutit právě 
k onomu zamyšlení se nad tě-
mito a jinými tématy, o kterých 
jsem se jen velmi krátce zmínil. 
Přelom roků, bilancování času 
minulého, ale hlavně pohled 
a naděje  do roku příštího, by 
nás k tomu mohla dovézt. A já 
se snad dočkám i toho - a věřím 
v to -  že se na radnici, na setká-
ních a schůzkách, ale i třeba 
v hospodě, sejdu s více spoluob-
čany – prostě s lidmi - kteří se 
budou chovat slušně a s noble-
sou. S lidmi, kteří slušnost ne-
budou považovat za slabost, 
ale za normální  vlastnost. 
A také že pochopí, že jedna-
jí s někým, kdo má stejné, 
obyčejné a lidské staros-
ti, jako mají oni a dokáže 
je vnímat. Věřím, že při-
jdou, aby i něco pochvá-
lili. (Ale to jsem asi moc 
odvážný, co?) 

Vážení přátelé!  
Vstupte, prosím, 
do roku 2012 tak, abys-
te se při dalším hodnoce-
ní uplynulého roku nemuseli 
za nic, co jste konali a provedli, 
stydět. A pokud se někdy za ně-
co a třeba jen trošku zastydíte, 
vězte, že i to je dobře, neboť je to 
znamením, že si stále ještě uvě-
domujete rozdíly mezi dobrem 
a zlem, mezi pomocí a bezcitnos-
tí, mezi účastí a nezájmem, mezi 
svědomím a lhostejností, mezi 
láskou a nenávistí.  
Tak hodně té lásky…..

Váš  Petr Holeček

VÝZVA – SPOLUPRÁCE
10 LET PO POVODNI

vážení občané,
do 6. ledna 2012 
bude 
v informačním 
centru  
městského úřadu 
kralupy nad vltavou, 
u cukrovaru 1087 
k dispozici
koNdoleNČNí kNiHa 
k Úmrtí  
vÁclava Havla.
přijďte vyjádřit  
svou soustrast.

☞ ☞

PF
2012



K ZInformace

9

jedná se o tyto dávky:
� Dávky hmotné nouze.
� Státní sociální podpora.
� Dávky pro osoby zdravotně tělesně po-
stižené.
� Příspěvek na péči.
Bohužel v Kralupech nad Vltavou se pra-
covníci Úřadu práce ČR nevejdou do jedné 
budovy, a proto budou pracovat na dvou 
místech.

1) Nadále v Přemyslově ul. č. 20, kde najdete 
oddělení zaměstnanosti (evidence uchazečů 
o zaměstnání apod.) a bude zde také oddě-
lení státní sociální podpory.

2) Na detašovaném pracovišti na Palacké-
ho nám. č. 6 budou občané žádat o dávky 
sociální péče – tj. dávky hmotné nouze, 
příspěvek na péči a dávky pro zdravotně 
tělesně postižené.

Vazylovém domě sv. Máří Magdaleny by-
lo ubytováno celkem 6 maminek s 11 

dětmi, se kterými intenzivně pracovala naše 
sociální pracovnice, a společně se snažily 
vyřešit svízelnou životní situaci. 
V nízkoprahovém klubu jsme s našimi kli-
enty užívali jak zábavu (výlety, ZOO, kar-
nevaly, vaření, klub filmového diváka, letní 
tábor, kino atd.), tak jim pomáhali zlepšit 
školní výsledky, problémy v rodině či s ka-
marády, závislosti, úspěchy a neúspěchy. 
Díky větším prostorám se naše klientela 
rozrostla na pěkné číslo 70.
V sociální a právní poradně jsme se vstříc-
ností a odborností pomohli mnoha spolu-
občanům z Kralup a přilehlého okolí. Nej-
častěji řešenými problémy jsou zadluženost, 
bytová problematika, pomoc při vyhledá-
vání zaměstnání, pracovně-právní pomoc, 
mezilidské vztahy apod.
Není ani možné popsat vše, co jsme v prů-
běhu roku 2011 vykonali.  Sociální práce 
není zaměstnání, ale povolání. A tak je pro 
nás radostí každý, byť sebemenší, úspěch 
klienta, jakýkoli zájem lidí – vás, o naši prá-
ci. Nosíte nám oblečení, materiální i finanč-
ní pomoc, pracujete zdarma a i jinak na nás 
myslíte. Za to vám moc děkujeme. Protože 
bez vás, kteří věří, že děláme dobrou a uži-
tečnou práci, by nám to šlo jen těžko. 
Co si přát do roku nadcházejícího? Vaši stá-
lou přízeň, přízeň sponzorů a dárců a pra-
covníky charity, kteří jsou vždy ochotni dát 
ze sebe něco navíc. 

Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, 
hodně trpělivosti při řešení osobních pro-
blémů a při každodenní práci, važme si 
jeden druhého, zachovejme si vzájemnou 
úctu. Ať do nového roku každý vykročí tou 
správnou nohou.

Výplata dávek sociální péče
od 1. 1. 2012 vzniká dle zákona jednotné výplatní místo dávek sociální péče. 
dávky sociální péče bude vyplácet Úřad práce Čr. 

oficiální adresy Úřadu práce 
v Kralupech nad vltavou jsou:
Úřad práce ČR 
Krajská pobočka Příbram
Kontaktní místo Kralupy nad Vltavou 
Přemyslova ul. 20
278 01 Kralupy nad Vltavou
Detašované pracoviště
Palackého nám. č. 6
278 01 Kralupy nad Vltavou

Mgr. eva ivanová, MěÚ kraLupy nad vLtavou; 

ivana beJrová, Úřad práce Čr, 

kop kraLupy nad vLtavou

Rok 2011 ve FArNí chArITě Kralupy
rok 2011 byl pro naši organizaci rokem zlomovým - první rok v nových 
prostorách, ušitých na míru jen a jen pro naše služby a klienty, otevření azylového 
domu a rozšíření klubové činnosti. Je tedy jasné, že to byl rok náročný, plný práce 
a změn, ale zároveň radosti, úspěchu a spokojenosti z dobře odvedené práce. 

Šťastný a úspěšný 
rok 2012 přejí 

zaměstnanci Farní 
charity Kralupy

ve čtvrtek 7. října 
2010 požehnal 

pražský arcibiskup 
dominik duka nové

budově kralupské 
Farní charity. 

PF
2012
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Zajímavosti

Památník elektrifikace Kralupska
na levé straně vltavského nábřeží, nedaleko lávky pro 
pěší, vedle cyklostezky, nelze přehlédnout pozoruhodnou 
památku na elektrifikaci Povltaví.

Je to část ozubeného převo-
du z miřejovické elektrár-

ny získaného darem od sou-
kromé firmy ENERGO-PRO 
CZECH s.r.o., která vlastní 
jedenáct vodních elektráren 
v České republice s instalova-
ným výkonem 31 MW. Firma 
se rozhodla provést rekon-
strukci čtyř Francisových tur-
bin v miřejovické vodní elekt-
rárně, jak o tom již informoval 
Zpravodaj ve svém říjnovém 
čísle. Miřejovická elektrárna 
byla dostavěna v roce 1928 
a po jednoročních zkouškách 
byla 1. ledna 1929 slavnost-
ně otevřena a začala dodávat 
elektrický proud do sítě. Celé 
energetické dílo přišlo první 
republiku na 38 miliónů ko-
run.

Na svou dobu moderní vod-
ní elektrárna je dnes již za-
staralá, a proto je v současné 
době rekonstruována. Mecha-
nické spojení Francisovy tur-
biny s alternátorem umožňo-
val pravoúhlý kuželový převod 
s převodem 1 : 5. Protože u to-
hoto typu převodu vznikají vel-
ké axiální síly, které namáhají 
ložiska, bylo zvoleno ozubení 
šípové, u kterého se tyto sí-
ly ruší a které má navíc tichý 
chod a malé opotřebení. Firma 
Českomoravská Kolben-Daněk 
ve Vysočanech, která dodala 
veškeré zařízení elektrárny, ob-
jednala převod ve francouzské 
továrně ozubených kol, jejíž 
majitel André Citroen měl vý-
robu tohoto typu ozubení pa-
tentovanou. Dvojitou „stříšku“, 

představující dva šípové zuby, 
pak majitel továrny použil jako 
logo u svých automobilů. 

Při procházce po nábřeží Vl-
tavy se můžeme obdivovat do-
konalé strojní výrobě převodu 
se šípovým ozubením. Při po-
zorné prohlídce je zřejmé, že 

i po osmdesáti letech provo-
zu je ozubení v dobrém stavu. 
Vzhledem k obrovské váze té-
to technické památky nehrozí 
nebezpečí, že ji na tomto od-
lehlém místě odcizí sběrači 
kovů.

ing. Josef stupka

šípový převod z elektrárny miřejovice na nábřeží v kralupech. 
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Co je to GeoCheCKPointinG?
GeoCheckpointing je celosvětová out-
doorová hra, v níž uživatelé pomocí 
GPS nebo mapy hledají kontrolní bo-
dy, tzv. GeoCheckpointy. Cílem každé-
ho GeoCheckpointu je zavést uživatele 
na místo, které je něčím zajímavé. 

Nemusí vůbec jít pouze o významné 
památky či výjimečné přírodní pozoru-
hodnosti. Předmětem GeoCheckpointu 
může být třeba pěkné místo v lese, je-
zero či pěkný městský park.

Každý GeoCheckpoint má rozměry  
6 x 8 cm a obsahuje třípísmenný kód. 

Tento kód slouží jako důkaz nale-
zení daného GeoCheckpointu. Nálezy 
si každý uživatel může tzv. zalogovat 
na internetu, díky čemuž získá statis-
tiky svých nálezů a na mapě může 
přehledně rozlišit navštívená a nena-
vštívená místa.

GPS souřadnice a informace o jed-
notlivých GeoCheckpointech lze zís-
kat po bezplatné registraci na www.
GeoCheckpointing.com.

petr ŠeJba

Outdoorová hra pro uživatele GPS
Kralupští majitelé GPS či chytrých mobilů s vestavěným GPS modulem 
si od nynějška mohou zpestřit svůj volný čas novou outdoorovou hrou - 
GeoCheckpointingem. První GeoCheckpointy byly umístěny v nedalekém okolí 
a čekají na své nálezce.
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Městská knihovna

Jodlova 111, 278 01  Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel: 315 727 852, 315 727 782; 
http://www.knihovnakralupy.cz/

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

V listopadovém Zpravodaji jsme vyhlásili 
výtvarnou a vědomostní soutěž pro děti 

i dospělé k výročí narození K. J. Erbena. 
Velké poděkování za účast patří dětem 

z družiny ZŠ Gen. Klapálka, které vytvo-
řily krásné a nápadité obálky ke knihám. 
Za účast děkujeme také dětem ze ZŠ Re-
voluční a ze ZŠ 28. října, od kterých naši 
knihovnu v předvánoční čas zdobilo přes 
dvacet obrázků k dílům tohoto autora. 
Knihovnu zaplnily v Den pro dětskou kni-
hu obrázky vodníků, Zlatovlásek, Otesánků, 
kytic atd. Za příspěvek děkujeme také paní 
Böhmové, která odpovědi na vědomostní 

soutěž rozvedla a z její práce jsme si oživili 
některé události ze života tohoto literáta.

A jaký byl 28. listopadu Den pro dětskou 
knihu? 

Při příchodu do knihovny od nás děti 
dostávaly malou pozornost. Knihovnu na-
vštívilo přes 70 dětských čtenářů, nově se 
zaregistrovalo rekordních 12 dětí. Děti nám 
pomáhaly s výzdobou knihovny – malovaly 
sněhuláky, zdobily zvonečky, lepily vánoční 
řetězy nebo vystřihovaly sněhové vločky, 
čekalo je i několik zábavných her. Rodiče 
měli možnost dětem zakoupit pod vánoční 
stromeček knihy z nakladatelství THOVT.   

Vědomostní soutěž
Vážení čtenáři,
v prosinci minulého roku došlo k uzavření po-
bočky knihovny v Kulturním domě Vltava. Zva-
žovali jsme všechna pro a proti zrušení  po-
bočky. To, že jsou prostory nevyhovující, jsme 
řešili již před několika lety, ale bohužel jiné 
místo v městské části Lobeček na provozování 
knihovny není. V loňském roce jsme se na žá-
dost vedení KD, zda by nebylo možné pobočku 
uzavřít, touto otázkou začali opět zabývat. 

Pro likvidaci hovořilo několik ukazatelů. Dů-
vodem byl např. nevhodný přístup do 1. patra 
KD, klesající počet čtenářů a počet výpůjček, 
menší návštěvnost.  Nemohli jsme přehléd-
nout ani skutečnost, že značný počet čtenářů 
dochází také do městské části knihovny v Jo-
dlově ulici.    

A věříme, že i čtenáři, kteří do knihov-
ny ve městě nechodí, k nám cestu najdou. 
U knihovny je zastávka městské autobusové 
dopravy, přístup je bezbariérový, provozní do-
ba půjčoven je téměř devadesát hodin týdně. 
Pro čtenáře je připravena široká nabídka knih 
a časopisů, zapůjčit si můžete také audiokni-
hy, zvukové knihy pro slabozraké a nevidomé, 
ve studovně knihovny je k dispozici denní tisk, 
přístup na internet, Kralupské televizní zpra-
vodajství na DVD atd.

Vážení čtenáři, doufáme, že se v nejbližší 
době setkáme. A že se službami naší knihovny 
budete spokojeni. 

Šárka Pánková, 
vedoucí městské knihovny

Pobočka Lobeček

Oddělení Oddělení
pro dospělé čtenáře pro děti

Po  08.00 - 11.30 / 12.30 - 18.00 12.30 - 17.00
St  08.00 - 11.30 / 12.30 - 18.00 08.00 - 11.30
  12.30 - 17.00
Čt  12.30 - 18.00 / 12.30 - 17.00
Pá 08.00 - 11.30 / 12.30 - 17.00 12.30 - 17.00
So  08.00 - 11.00

Studovna – čítárna

Po 08.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
St 08.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
Čt 08.00 - 11.00 / 12.30 - 18.00
Pá 08.00 - 11.00 / 12.30 - 15.00

Provozní doba knihovny
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malí čtenáři 
vyrábějí 
vánoční 
výzdobu 

do kralupské 
městské 

knihovny.

den pro 
dětskou knihu 
obohatily 
i hrátky 
pro malé 
návštěvníky.
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Městské muzeum

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, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

progrAm NA lEdEN

do neděle 8. 1. 
trvá výstava „Vánoce v muzeu s Klubem 
lidové tvorby Praha“. Pro velké ohlasy 
na tuto výstavu vás srdečně zveme 
na sobotní program:

7. 1. 2012, 13:00 – 17:00 hod.
loUčení s časem vánočním – jedná 
se o malé rukodělné dílničky pro děti 
i dospělé návštěvníky; vstupné 30,- Kč.

čtvrtek 19. 1., 17:00 hod.
vernisáž výstavy Františka Saifrta – 
návrat do KralUP. Hudební doprovod 
zajistí host autora, Mgr. P. Holý. Výstava 
potrvá do neděle 25. 3. 2012.

čteme z knihy návštěvníků:
                                  Houslová lahůdka: Koncert houslové virtuózky Gaëtane Provoust v muzeu

25. 11. 2011 Koncert vynikající francouzské houslistky nás uchvátil. Děkujeme.
25. 11. 2011 Paní profesorka - Gaëtane Provoust byla velmi spokojená a šťastná, že bylo o ní pěkně postaráno. (Já také!) Hrálo se jí tu moc 
dobře, mnohokrát zdůraznila, abych poděkoval! Viktor Mazáček 

(hudebník, spolupořadatel a zároveň překladatel zápisu houslové virtuózky z jazyka francouzského)
29. 11. 2011 (autentický přepis) Mě se tu líbí a moc se mi libí jak tu ty paní vyrábějí ty svíčky a také ty betlémy a ty čerti atd… Líbí se mi sv. 
B., L. a An. (pozn. - rozuměj: sv. Barbora, Lucka a Ambrož…) V. Márová 4. A.
15. 12. 2011 Jsme velice rádi, že jsme mohli vidět šikovné ruce, které dokáží vytvořit krásné vánoční věcičky. Betlémy jsou nádherné, 
děkujeme všem za příjemné chvíle v muzeu a přejeme krásné Vánoce. ZŠ Revoluční II. B.
19. 12. 2011 Děkujeme za krásnou atmosféru vánoční a rádi každý rok obdivujeme krásné výrobky, šikovné ručičky a inspiraci i pro náš 
domov. Mackovi
22. 12. 2011 Klidné vánoční svátky, bohatého Ježíška a hodně spokojených návštěvníků muzea 
přejí žáci a učitelé ZŠ Nelahozeves. Nám se u vás v muzeu vždy líbí, rádi se sem vracíme.
                                                                                    Milena Vovsová… a podpisy žáků 1. a 5. třídy ZŠ Nelahozeves

Narodil se roku 1949 ve Velvarech, kde 
žije dosud. Ke krajinomalbě se dostal 

přes vztah k přírodě, jejíž půvaby zachycuje 
výtvarnými postupy. V mládí navštěvoval 
Lidovou školu umění, kde jej vedl výborný 
malíř, krajinář Jiří Corvin. Snaha o další 
výtvarné vzdělání zůstala jen u pokusů. 
Po maturitě na kralupském gymnáziu proto 
působil jako dělník a později jako výpravčí 
vlaků. Jeho působení u železnice mu umož-
nilo hojné cesty po Evropě spojené s návště-
vami známých uměleckých galerií. 
Samostatně vystavuje již od přelomu 60. 
a 70. let, v roce 1972 vystavoval i v Kra-
lupech. V pozdějším období normalizace 
svoje veřejné prezentace ukončil, výstav-
ní činnost obnovil v 90. letech. Vystavoval 
ve Velvarech, Třebízi a i v jiných místech 
regionu. V poslední době se prezentuje i ja-
ko člen Kralupské výtvarné skupiny „J“. 
Vztah Františka Saifrta s Jiřím Corvinem 
se postupně proměnil v přátelství trvají-
cí až do konce dní tohoto významného 

umělce. Měl štěstí, že patřil do té malé 
skupinky přátel, která Corvinovi zpříjem-
ňovala jeho dny prožívané na barokním 
statku u Peruce. 
Po 40 letech se tento skromný umělec vý-
stavně vrací do Kralup, což reflektuje i sám 
název výstavy, která v kralupském muzeu 
trvá od 19. 1. do 25. 3. tohoto roku. Některá 
prezentovaná díla bude možno zakoupit.

Jan racek

Malíř František Saifrt

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou 
(Proběhnou různé jarní a podzimní víkendové akce, které připomenou historii řemesel na Kralupsku a zároveň umožní aktivně řemesla prozkoušet).
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Aktuality

Kdo staví mosty, je rock. Ten, kdo je bourá, 
je žabař. 
Kluk, který se zastane šikanovaného spolu-
žáka, je rock! Kluk, který lhostejně přihlíží, 
je žabař!
Dojet,  byť i poslední, do cíle, je rock. 
Vzdát to hned při prvním neúspěchu, je 
žabařina.
Číst knížky a zajít si na koncert, je rock. 
Optimista je rock, astmatik je rock, vyná-
lezce užitečné věci je rock. 
Byrokrat je žabař, lenoch je žabař.
Ekonom, který neplýtvá penězi, je rock. 
Spekulant je žabař.
Příroda je rock. Ten, kdo ji znečišťuje, je 
žabař. Velký žabař.
Jedna zdravotní sestřička z Kralup se ze-
ptala bezdomovce ležícího na chodníku, 
zda nepotřebuje lékařskou pomoc. Je rock, 
a ani o tom neví.
Můj muž si vzal pejska z útulku. Je  rock. 
Naše sousedka ale přitvrdila: adoptovala 
dva psy a k tomu opuštěnou kočku.  

Je  hard rock.
Vandal, který podpálil krásnou dřevěnou 
kapličku v Suchém Dole u Police nad Me-
tují, je žabař! Poličtí se rozhodli uspořádat 
veřejnou sbírku a postavit si novou. Jsou 
rock!
Naučit se hrát na kytaru, je rock. Objevo-
vat nové cesty je rock, ale nechávat zarůs-
tat trávou cesty staré, je žabařina. 
Adoptovat dítě je rock. Týrání dětí je ža-
bařina. 
Nechat je umírat hlady je velká žabaři-
na. Neodpustitelná žabařina! 26 000 dětí 
mladších 5 let  denně umírá hlady. To je 
odhad UNICEF, mezinárodní organizace 
na ochranu a pomoc dětem.
Jak je vidět, na světě je i ve 21. století ještě 
hodně žabařů!

přeJi váM, abycHoM vŠicHni byLi „rock“,

 a to po ceLý nový rok!

danieLa urbani, itáLie

ZUŠ Kralupy nad Vltavou,Dvořákův komorní sbora Kralupští žesťoví sólistésrdečně zvou na

sobota 7. ledna 2012 od 17:00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václavav Kralupech nad Vltavou.Výtěžek koncertu bude věnován  na účely Tříkrálové sbírky.

TříKráLOVýKONcerT

feJeton

Novoroční bilancování
Z historie...

Přitahuje vás historie 
a minulost? 
Sdružení 
Staré stezky 
evropské 
shromáždilo 
spoustu 
zajímavostí 
o dosud 
netušeném bohatství 
historických dokladů z doby 
raných přemyslovských knížat 
a jejich bojů s franKy.
svatý Karel veliKý - 
Poslední Císař jednotné 
říše záPadořímsKé 
na osobní rekognoskaci země 
bohemanů.

sledujte: 
www.stare-stezky-evropske.bloger.cz. 
Tel.: 233 334 775. 

ing. jiří majrich

sv. karel veliký

Městské MuzeuM kralupy
kalendář akcí 2012
a do 8. 1. trvá výstava 
VánOCE V muZEu s Klubem lidové tvorby Praha

a 19. 1. – 25. 3.
výstava obrazů malíře Františka Saifrta – 
náVRaT DO KRaluP

a únor
DEVaTERO řEmESEl – 110 lET měSTa –
jarní ukázky a kurzy

a 12. 4. - 27. 5.
výstava k životnímu jubileu pilota a leteckého  
modeláře Antonína Strejčka

a 7. 6. – 26. 8.
VI. muZEjní nOC S PřEKVaPEním 
a zahájení výstavy – STRaŠIDElné hRaní

a 11. 6. – 22. 6. 
letní pravěké dílny

a srpen – září
putovní výstavka ve spolupráci s Městem Kralupy
„10 let od povodně 2002“

DEVaTERO řEmESEl – 110 lET měSTa –
podzimní ukázky a kurzy

a 6. 9. – 14. 10.
výstava Martina Patřičného – DřEVěné ObRaZy

a 21. 9. – 22. 9.
XVII. ročník festivalu Seifertovy Kralupy

a 23. 10. – 25. 11.
výstava s módní přehlídkou Vzdělávacího spolku umě-
leckých řemesel Praha – KRajKy a nEjEn KRajKy

a 4. 12. – 13. 1. 2013
výstava – SKlEněné VánOCE

Zm
ěn

a 
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36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na členskou schůzi

dO sálU dOmU s pečOvatelskOU slUžbOU 
Na sídlišti U CUkrOvarU Kdy? ve čtvrtek 26. 1. 

PrograM: 
16:30 – 17:00 h. ....Vybírání členských příspěvků (100,- Kč). 
 Pro potvrzení platby si přineste členské průkazky KPP.         

17:00 h. ................Zahájení.
 Kulturní vystoupení.
 Zpráva o činnosti v roce 2011.
 Pokladní zpráva.
 Změny v organizačním výboru.
 Plán akcí pro rok 2012.
 různé, diskuse.

Kruh přátel Prahy byl 
založen v roce 1976 
skupinou nadšených obdivovatelů krás hlavního města Prahy. V červenci 
2008 bylo pod tímto názvem zaregistrováno občanské sdružení, které pokra-
čuje v práci svých předchůdců. 
organizujeme besedy, vycházky, exkurze, navštěvujeme výstavy, kulturní 
památky a další zajímavá místa hlavního města. Pohlížíme na Prahu jako 
na kolébku české historie, kultury, vzdělanosti a architektury. Snažíme se 
našim členům zprostředkovat zajímavé zážitky a smysluplně vyplnit jejich 
volný čas. Chcete-li jezdit s námi, přijďte na naši výroční schůzi a staňte se 
naším členem.

æ

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti 
a spokojenosti.

94 let Laváček  Karel

92 let Lukeš Jan 

90 let  Dobrodinská Jarmila

 Průchová Věra

85 let Skrbková Jaroslava

 hnízdilová emilie

 Ševčík Ladislav

 hlávka Miloslav

 Konvalinka Vladislav

 Schnablová Jindřiška

80 let MUDr. říha Zdeněk

 růžičková Alena

 Ing. řehák Vladislav

 hubička Vladimír

 PhDr. Dvořáková eva

 Čížková Miloslava

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům, 

kteří se dožívají v lednu 
významných životních jubileí.

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

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Standa ŠtRop
Přišel jsem na svět o pár týdnů dřív, ale zdravý 

a čilý, 13. 12. 2011 v porodnici v Mělníku. 
Míry: 2,69 kg, 43 cm.

„Narodil se človíček”

Po uplynulé soutěžní sezóně, která byla 
pro Taneční skupinu NADĚJE z Kralup 

nad Vltavou velmi úspěšná, se všechny for-
mace připravují na sezónu novou. V prů-
běhu nácviku nových choreografií se TS 
Naděje v listopadu zúčastnila soutěží Team 
Dance Litoměřice, kde obsadila 1x první, 2x 
druhé a 1x třetí místo a DUS CAP ve Sla-
ném s umístěním na prvním a druhém mís-
tě. V předvánoční době se za výrazné pod-
pory rodičů konal Čertovský a Mikulášský 
maškarní bál, který se velice vydařil.

Mimo uvedených činností pokračují i dal-
ší aktivity, jako např. nesoutěžní tancování 
dětí a nácvik taneční choreografie rodičů. 
Několikrát týdně probíhá pod vedením lek-
torky cvičení ZUMBA. V neděli v podvečer 
v průběhu cvičení Zumby je zajištěno přímo 
v místě konání hlídání dětí. Pod dozorem 
si zde děti mohou hrát v dětském koutku, 
tvořivější děti mohou čas trávit v dětské 

dílně. 
Jako úplnou novinku zařazuje TS Naděje 
do své nabídky zájmových útvarů cvičení 
Zumba pro děti od předškolního věku. Toto 
cvičení bude probíhat od ledna 2012 pod 
vedením lektorky Vlasty Měchurové, která 
je držitelkou mezinárodního certifikátu.  
Tímto zveme mezi nás všechny, kteří mají 
chuť užít si tance a pohybu v příjemném 
prostředí. Všechny potřebné informace na-
leznete na stránkách www.tsnadeje.cz.  

Jiří ŠMeJkaL

Taneční skupina NADěJe

mistrovství republiky2011
oHeŇ a led - 2.míSto
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 6. 1. MUDr. Votavová .............Nerudova 686
315 724 720 

 13. 1. MUDr. Hájková ...............Veltrusy
315 781 156

 20. 1. MUDr. Herber.................Nerudova 686
315 721 771    

 27. 1. MUDr. Hettychová ..........Vrchlického ul.
315 726 160

 3. 2. MUDr. Homolová ............Trojanova ul.
315 722 401

Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

vzpomínky

Vážení přátelé,
právě jsme zdárně ukončili rok 2011 a je te-
dy třeba poděkovat všem členům za vzornou 
docházku a práci pro klub, Městskému úřadu 
a vedení penzionu za to, že se zde můžeme 
scházet. Dále paní Holekové za spolupráci 
a také všem, kteří nám zpříjemňovali naše 
úterní schůzky, všem hostům, souborům a dě-
tem, jež nás navštěvovaly a vždy připravily 

pěkné zážitky. Velké poděkování patří paní 
Mgr. Jirasové a její skupině orientálních taneč-
nic Rascha za jejich krásná vystoupení.
A protože vstupujeme do nového roku, přej-
me si společně, aby byl alespoň tak úspěšný 
jako ten minulý. Přejeme všem příznivcům 
klubu hodně zdraví, úspěchů i trochu toho 
lidského štěstíčka.

se srdeČnýM poZdraveM ČLenové Mkd

Městský klub důchodců

 24. 11. Ing. Jan SchALLer .................67 let
 27. 11. Vlastimil TIchÁNeK .............. 88 let
 29. 11. Jolana PeŠTOVÁ ..................... 86 let
 30. 11. Julius LAcKO ............................74 let
 2. 12. Jan SeDLÁČeK..........................67 let
 5. 12. Věra hLADíKOVÁ ....................73 let
 6. 12. Václav hINTerhOLZINGer  71 let
 9. 12. Jiří KUBíČeK ..............................49 let
 16. 12. Jaroslav ŠMíDL ........................89 let
 19. 12. Josef hANŽL .............................70 let
 20. 12. Jan DíFKO ..................................65 let
 22. 12. Libuše STIeBrOVÁ ..................78 let
 25. 12. Ludmila KrAJíČKOVÁ .......... 64 let
 27. 12. Vladimír FrONěK ....................77 let

Opustili
nás

Všem pozůstalým 
vyjadřujeme upřímnou soustrast

SvAz zdrAvoTNě poSTižENých v Čr
zo Kralupy nad vltavou, hůrka č. 1041, Kralupy nad vltavou

Úřední dny v roce 2012:
24. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 

26. 6., 25. 9., 23. 10. a 27. 11. 2012.

naděžda pavlíková – za výbor Ztp

Je za námi konec roku
Napsali jsme poslední sloku
Zastavme se na chvíli
Co jsme loni prožili
Bylo také trochu smutku
To k životu patří vskutku
Děkujeme našim radním, 
že nám dali peníze
Na kulturu, na činnost, 
na výlet do Třebíze
Na zájezdy s prvním klubem
Zase jezdit rádi budem

Dětičky náš potěšily, 
že nás zase navštívily
Paní učitelka milá, 
písničky je naučila
Snad to bude v roce dalším
Zase hezké, díky mladším
Kteří nám pomohou rádi
My jsme byli také mladí
Hodně zdraví v Kralupkách
Ve všech bytech a chaloupkách
To vám přeje od srdce
Jeden starý důchodce

Klub důchodců č. 2, Kralupy

Dá se zpívat v každém věku, to potvr-
zuje činnost Senior minichóru, který 

působí v Kralupech n. Vlt. již čtvrtým ro-
kem. Vystupujeme jak na samostatných vy-
stoupeních, tak společně s dětským sborem 
„Hvězdičky“, pod vedením p. učitele Bendy 
a s Komenda minichórem, který vede, stejně 
jako u nás, p. Mgr. Pavel Rynt. Oba dětské 
sbory působí na ZŠ Komenského. 

Senior minichór uskutečnil v roce 2011 
deset vystoupení, převážně v Kralupech  
n. Vlt., ale také i v Nové Vsi. Repertoár je 
přizpůsoben posluchačům i příležitostem, 
ke kterým se vystoupení konají, např. Veli-
konoce, Den učitelů, Vánoce atd.

Přínosem spolupráce sborů různého věku 
je větší možnost výběru repertoáru a obo-
hacení celkového barevného spektra hlasů 
při společných vystoupeních.

Závěrem Senior minichór děkuje za spo-
lupráci ZŠ Komenského, jmenovitě paní ře-
ditelce Hereinové a p. učiteli Bendovi. Velké 
poděkování patří také našemu sbormistrovi 
Mgr. Pavlu Ryntovi. Zvláště bych chtěla po-
děkovat samosprávě města Kralupy n. Vlt., 
bez jejíhož finančního příspěvku by nebyla 
činnost našeho sboru možná.

Za senior MinicHór vLasta brixová

Činnost Senior minichóru v r. 2011 
Již je tomu 5 roků, kdy 
opustil svou milovanou 
rodinu drahý manžel, otec, 
dědeček a pradědeček 
pan VlaDISlaV nEDVěD. 
Neodešel, stále žije 

ve vzpomínkách na jeho lásku k nám všem. 
Manželka a dcery s rodinami.

Dne 3. ledna 2012 uplyne 
20 let od násilné smrti 
KaTEřIny hEROuTOVé, roz. 
SPálEnSKé, bytem ve Zlo-
syni. Stále s láskou vzpomí-
nají dcery Kateřina a Eliška, 

maminka a sestra s rodinou.

Dne 29. 1. 2012 vzpomeneme již 11. smutné-
ho výročí úmrtí naší maminky paní TOnIčKy 
maTOuŠKOVé z Kralup nad Vltavou. Byla to 
vzácná, pracovitá žena s velikým srdcem.
Nikdy nezapomene s velikým poděková-
ním za vše, co pro své blízké dělala,  
dcera Jana. 
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LEDNOVÝ UNDERGROUND

Profily ÚčinKUjíCíCh 
na lU 2012

  
  

váClav KoUbeK – osobitý 
český písničkář a harmonikář 
skládající „v šatech šupáka 
písně toulavé, milostné, 
vznosné i hořké, rozkymácené 
mezi nebem a zemí“.

o.G. and the odd Gifts – 
sólový projekt Ondřeje Galušky 
ze skupiny eggnoise žánrově se 
pohybující mezi alternativním 
folkem a intelektuálním punkem 
(v doprovodu s kontrabasistou 
Tomášem Otevřelem).

jazzterdays – až pětičlenný 
swingově-jazzový band z Prahy 
určitě zpříjemní atmosféru divadelní 
klubovny.

js revival -  převážně kantorský 
ansábl originálně zhudebňuje texty 
českých básníků a jeho muzikální 
výraz se pohybuje na pomezí folku, 
jazzu i bigbítu.

Sobota 14. 1. 2012 od 15:30 hod. 
– Velká scéna (sál KD Vltava)

KašPáreK v rohlíKU – 
mezigenerační zábava, originální 
propojení hudby a divadla, 
živá hudební show se známými 
osobnostmi z různých hudebních 
skupin (a rodin) – do Kralup zavítá 
např. Honza Kalina (Sto zvířat), 
Blanka Šrůmová (Tichá dohoda), 
Ondřej Pečenka (Folk3Mail) a řada 
dalších.

Xavier baUmaXa – excentrický 
„freak – folkař“ a „buránek“ 
z Litvínova, sólový performer, 
zpěvák a netradiční hráč na kytaru, 
který se o pocity absolutní svobody 
rád dělí se svými fanoušky 
(tentokráte se to stane nezvykle 
v kině Vltava po projekci filmu EM 
a ON, v sobotu 14. 1.  
po 17. hodině).

PUb animals – osmičlenná 
formace z Českého Krumlova, kdysi 
začínající v malé hasičárně,  získala 
letos nejznámější tuzemskou 
hudební cenu Anděl v kategorii 
ska & reggae za debutové album 
Safar–i. Na LU 2012 bude mít svou 
premiéru.

zUby nehty – „lehce se nálada, 
sycená hravým smutkem a snovými 
toky, rozběhne v punkově řízné 
slovo úniku...“ Poté, co roku 1999 
kapela Zuby nehty (dříve Dybbuk) 
takzvaně ukončila svou činnost, 
nabízejí se dodnes jen ojedinělé 
příležitosti vidět je naživo.

zrní - černý kůň české hudební 
scény současnosti, nezařaditelná 

Pokud přemýšlíte, čím si zpříjemnit druhý víkend mrazivého 
ledna, navštivte Lednový underground (13. - 14. 1.). 

Program tohoto jubilejního 10. ročníku nabídne dva dny plné 
hudby „napříč žánry“ na třech scénách a chybět nebude 
ani projekce filmů s hudební tématikou. Jedním z taháků 
letošního ročníku bude hudební show Kašpárka v rohlíku 
– originální projekt známých hudebníků a „bejbypankáčů“ 

určený pro děti i dospělé. o tom, že festivalové menu je 
opravdu pestré se přesvědčete níže a nejlépe samozřejmě 

přímo na akci – za rozumnou cenu pořídíte opravdu 
nevšední a bohatý hudební zážitek.

3 scény
12 koncertů

3 filmy

www.
kralupy.cz

/lu

pětice osobitých muzikantů, 
kladenští hutní snivci, kteří loni 
zaujali konceptuálním albem 
„Hrdina počítačový hry jde 
do světa…“

sWordfishtrombones – tj. 
skladatelský talent kytaristy Karla 
Krtičky, nakřápnutý vokál frontmana 
Miloše Rejska a propojení 
kytarového obsazení s neobvyklými 
aranžemi dechů, konkrétně trubky 
a lesního rohu Aloise Ponížila... 
V Kralupech půjde o premiérový 
koncert této výborné a originální 
kapely z Brna.

benGa shoW – temperamentní 
skupina Benga show, vycházející 
z romské taneční hudby (mj. Vojta 
Lavička - Gipsy.cz a ex-členové 
kapely Bengas) – opravdu svižný 
závěr 10. ročníku Lu 2012…

trio de janeiro – „funk latin 
world music orchestra z Litomyšle“; 
původně komorní trio interpretující 
lidovou hudbu odlišných etnik, 
v současnosti hraje v osmičlenné 
sestavě včetně dechové 
sekce a bicích. Vítězná kapela 
na „Coulours Talents“ v roce 2008 
při festivalu Colours of Ostrava.

sbor dG – až patnáctičlenná, 
omlazená formace studentů 
a kantorů, s originální vlastní 
tvorbou a kapelovým zvukem 
připomene publiku své zdařilé 
první album (Podzimní melancholie, 
2009), ale i nové skladby.
Informace o festivalu – vstupenky 
(studentské i rodinné slevy), 
soutěže, program atd. viz www.
kralupy.cz/lu

filmové ProjeKCe 
v Kině vltava

Pátek 13. 1. 2012 od 17:30 hodin: 
„Rock života“ (dokument o Oldřichu 
Říhovi, zakladateli kapely Katapult).

Pátek 13. 1. 2012 od 19:30 hodin: 
„Melodie mého srdce“ (hudební 
drama s poetickými prvky 
a skvělým soundtrackem).

sobota 14. 1. 2012 od 15:30 hodin: 
„Em a On“ (pozoruhodný dokument 
V. Michálka o ukrajinském 
absurdním básníkovi EM Rudenkovi 
a svérázném písničkáři Xavieru 
Baumaxovi z Litvínova).

Po 17. hodině následuje – v kině 
– vystoupení Xaviera Baumaxy 
(na tento koncert platí sobotní či 
dvoudenní vstupenky na LU 2012; 
příp. lze koupit i jednorázový 
vstup).

fiLip voLák, 

spoLeČnost pro roZvoJ 

dvořákova gyMnáZia, o.p.s.

voLak@dgkraLupy.cZ

a

a

a

a

Pátek 13. 1. 2012 od 20 hod.  
– Klubová scéna  

(divadelní klubovna DS Scéna)
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ve středu 11. 1. 2012 od 18:00 hodin 
s horolezcem márou holečkem
do ametystové čajovny v Kralupech nad vltavou

Wild Choice   
„Ten, kdo se stále ptá na cestu, nikdy se nenaučí najít a vyzkoušet tu svoji“. 

expedice 2011 na  nanga Parbat 8125 m  

Obryně „Nanga“ vládne již po tisíciletí v alabastrovém hábitu nespoutané 
krajině, na níž shlíží pohledem sebejistého vladaře, která dokáže hřebenem 
zastavovat mraky a lavinou pohřbít každého, kdo před ní nesklopí zrak. 
Synonyma pro Nanga Parbat jsou nádherná, třpytivá, monumentální, krutá 
a největší. Kdybych ale měl veškeré dojmy vtěsnat do jediného slova, tak 
bych si vybral, výjimečná hora.

Uplynulo více jak půl století, kdy Hermann Buhl udělal poslední kroky 
v panenském sněhu a stanul na hlavním vrcholu. Svým výkonem předbě-
hl dobu. Nicméně tím byla dokončena teprve první výstupová linie, která 
nese označení klasická. Každá nová cesta na Nangu přináší v sobě velké 
lidské úsilí, drama, bohužel i tragédie, ale v neposlední řadě i poselství pro 
další vývoj světového alpinismu. 

Zvu Vás na přednášku z výpravy Wild Choice, kde hlavní myšlenkou by-
lo vylézt ve dvou lidech největší stěnou této planety na osmitisícový Nanga 
Parbat. Mé povídání budou doprovázet fotografie a filmové šoty.

Těším se na Vás! Marek Holeček

www.marekholecek.cz

Celé Česko čte dětem
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli 
moudří, dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?

čTěmE DěTEm!
čTěmE DěTEm 20 mInuT DEnně. KaŽDÝ DEn! 

Čtenářem se nikdo nerodí, 
čtenáři musíme ukázat cestu.

CElOSTáTní VÝTVaRná SOuTěŽ
Celé Česko čte dětem vyhlašuje další ročník celostátní 
výtvarné soutěže „Plakát Celé Česko čte dětem 2012“.
KD Vltava se do soutěže zapojil a proto:

� namalujte obrázek na karton velikosti A4, na zadní stranu 
napište své jméno, příjmení, věk, adresu školy (školky), 
tel. č., e-mail;
� obrázek přineste do konce ledna 2012 do kanceláře KD 
nebo na jakoukoli akci KD Vltava.

Soutěž je určena 
pro děti ve věku 

od 3 do 15 let.
Všechny práce 

budou  
od 1. února  

do 17. února
vystaveny 

v malém sále 
KD Vltava.

SpringFest 31. 3. 2012
Zima teprve začala, ale my 
už pro vás máme pozvánku 
na jaro, protože tohle 
tady ještě nebylo... Jak 
by se vám líbilo mít pod 
jednou střechou kapely 
jako Tata bojs, Toxique, 
Eddie Stoilow, Good Fellas 
anebo Jaksi Taksi?
Nám moc, a proto tu je pro 
vás první ročník SpringFestu 
v KD Vltava, takže 
nezapomeňte - jaro začíná 
v Kralupech 31. 3. 2012! 

www.kass.kralupy.cz anebo na Facebooku
Více info na:

tata Bojs
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4 PřeDstavení: 

drobečky z perníku, vratká prkna, ledňáček, Komediograf

Ú káva, nebo voda zdarma 
Ú nejlepší možné sedadlo dle vašeho výběru

DivaDeLní abonentky
jarní sezóna 2012 (únor - květen)☞

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. reZervace a prodej vstupenek 

– tel.: 315 726 101. pokladna otevřena denně od 15:30 do 20:00.

ProGram na leden

Program KD Vltava

 Cena: 1.200,- KčabonentKy jsoU v Prodeji do KonCe ledna 
v PoKladně PředProdeje.

čtvrtek 12. 1. 19:30

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

Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár

Pátek a Sobota 13. – 14. 1. 

Lednový 
Underground
10. jubilejní ročník 
multižánrového hudebního festivalu. 
Těšit se můžete na páteční komorní atmosféru 
v Klubovně DS Scéna nebo na sobotu v KD Vltava, 
kdy to rozjedeme s kapelami Kašpárek v rohlíku, 
Pub Animals, Zuby nehty a další. A jako bonbónek 
promítneme v Kině Vltava dokument o X. Bauma-
xovi, který po filmu i sám vystoupí. Je prostě na co 
se těšit!

Vstupné: Info na plakátech lu 2012

Úterý 17. 1. 17:00

neděle 22. 1. 15:00

Zimní pohádka
divadlo mimotaurus

Autorská pohádka pojednává o ztřeštěném sněhu-
lákovi, který obrátí jednomu nevydařenému vánoč-
nímu dárku – štěněti Alíkovi, život naruby. Pohádka 
plná legrace, hudby a loutkových gagů je určena 
dětem od čtyř let.
Představení se bude hrát v Kině Vltava.

Vstupné: 60,- Kč 

Úterý 24. 1. 16:30

čtvrtek 26. 1. 19:30

manŽElSKé VRaŽDění
divadlo na jezerce

Režie: Jan Hřebejk 
hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger 
Výkony Duška a Burgerové není možné nazvat jinak 
než hereckým koncertem. Diváci se na Manželském 
vraždění budou krásně bavit, a přesto je kdesi v kříži 
postupně začne mrazit. Tak zní jedna z recenzí, tak 
se přijďte přesvědčit, že to tak opravdu je. Těšíme 
se na vás!

Vstupné: 390,- Kč 1. – 9. řada; 
320,- Kč od 10. řady + balkon

neděle 29. 1. 10:00 – 12:00

ušetříte 200,- Kč
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1.  Vernisáž výstavy Celé Česko 
 čte dětem
5.  Pohádka pro děti 
 – Strašidelný mlýn
11.  Koncert UDG + Mothers Angels
12.  Masopust
14.  Sváťovo dividlo 
 – Sněhurka a sedm trpaslíků
27.  Divadlo Drobečky z perníku 
 (Simona Stašová - cena Thálie 2007) 
29. Hvězdy, jak je neznáte 
 – Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar.

PřiPravUjeme 
na Únor 2012:

Program KD Vltava

neděle 29. 1. 16:15; 18:15; 20:00

Taneční kurzy
pokračovací pro mládež; základní pro dospělé; po-
kračovací pro dospělé.
Vyučuje Jan Kvasnička s partnerkou.

Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

16:15 – Pokračovací kurzy pro mládež 
 1.700,- Kč / osoba

18:15 – Základní taneční kurzy pro dospělé 
  1.500,- Kč / osoba

20:15 – Pokračovací kurzy pro dospělé 
  3.000,- Kč / pár

Přihlašovat se můžete v kanceláři KD Vltava 
v pracovní době a v pokladně předprodeje denně 
od 15:30 do 20:00 hod.

lOuTKOVÝ SOubOR ROlnIčKa
uvede dne 25. 1. 2012 
od 16:30 a 17:30 hod.
premiéru pohádky: 
„O hVěZDIčCE“ 
režie: I. Slabá

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

›
›
›

›
›
›

Kralupský talent

2012
Všichni mladí zpěváci ve věku 
6 – 20 let, kteří mají zájem při-
hlásit se do pěvecké soutěže 
Kralupský talent 2012, mají tuto 
možnost do konce ledna 2012. 
Přihlášky posílejte na e-mail: 
j.kulturak@seznam.cz nebo na
tel. č.: 606 531 657.

V této nejlepší francouzské hře součas-
nosti se můžete těšit na herecký kon-
cert v podání Jaroslava Duška a Nataši 
Burger pod režijní taktovkou nejoblíbe-
nějšího českého režiséra Jana Hřebej-
ka (Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže, 
Musíme si pomáhat a další). 
Komedie, u které vás bude mrazit v zá-
dech a kde se i dost možná poznáte, měla 
premiéru 6. 4. 2005 v Divadle Na Jezerce 
a byla očekávána s velkým napětím, a to 
nejen kvůli hereckému obsazení a režii, 
ale i kvůli tomu, že se divadelní předloha 
vymyká obvyklému repertoáru DNJ. Re-

cenze, které vyšly, však vypovídají o tom, 
že se odvaha principála DNJ Jana Hru-
šínského vyplatila.
Nataša Burger a Jaroslav Dušek jsou 
na jevišti opravdovými divadelními part-
nery, typově vhodně zvolenými, jižan-
ský temperament Nataši je přesným 
protějškem k bytostnému improvizá-
toru Duškovi, který nebyl zcela režijně 
„zkrocen“, což v žádném případě není 
na škodu, herci se vzájemně doplňují 
a vy se můžete těšit na opravdový di-
vadelní zážitek. 

těšíme se na vás! Kd vltava

NENECHTE SI UJÍT

Kulturní dům Vltava děkuje panu Jiřímu 
Durasovi za zapůjčení oveček a kůzlátek 

na adventní trhy. Díky jeho obětavosti 
se rozzářila mnohá dětská očička.

PoděKování

Plesy  
v lednu:
13. Myslivecký ples
20. Ples 4. A.  
 Dvořákova gymnázia
21. Ples Gymnázia 
 Jana Palacha
 Mělník
27. Ples 4. B 
 Dvořákova 
 gymnázia

POZOR! 
Nový termín pořadu „Hvězdy, jak je neznáte“ s Jiřinou Bohdalovou 

a Martinem Dejdarem je 29. 2. 2012 od 19:30 hod. 
Lístky jsou již v prodeji: 280,- Kč; 190,- senioři a studenti.

Eric-Emmanuel Schmitt: 

Manželské vraždění 
Divadlo Na Jezerce 

26. 1. 2012 
19:30 hodin 
KD Vltava

Vstupné: 
390,- Kč 1. – 9. řada včetně; 
320,- Kč od 10. řady

m m
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ZŠ koMenskéHo

záPis dětí  
do mateřsKýCh šKol

V Kralupech n. Vlt. se pro školní rok 
2012/2013 uskuteční zápis do MŠ ve dnech 
6. a 7. 3. 2012, v čase 
od 9:00 do 14:00 hod. 

mŠ Dr. E. beneše

zápis proběhne ve všech třech budovách 
– nábř. J. Holuba, ulice Dr. E. Beneše 
a ulice U Jeslí. 

mŠ Gen. Klapálka

zápis proběhne v obou budovách – 
ul. Gen. Klapálka a ul. Mikovická. 

ZŠ a mŠ Třebízského

zápis proběhne v budově 
školy ul. Třebízského.

Vzhledem k tomu, že při umísťování dětí 
mají přednost rodiny s trvalým pobytem 
v Kralupech nad Vltavou, je nutné 
toto doložit občanským průkazem. 

ZáPiS Do 1. TříDy -  Pro šKolní roK 2012/2013
Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem 

školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, se uskuteční zápis dětí do 1. tříd 
základních škol pro školní rok 2012/2013, a to ve dnech: 

úterý 7. 2. 2012 a středa 8. 2. 2012 od 14 do 17 hodin
� ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523;

� ZŠ Kralupy nad Vltavou, Revoluční ul. 682; 
� ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198; 
� ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka 1029; 

� ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006. 
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného 
zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. *

* Doklad o trvalém bydlišti  požaduje škola pouze ve  výjimečných 
případech, např. u nově nastěhovaných občanů Kralup apod. Vydává 

jej MěÚ, odbor správní - evidence obyvatel, za poplatek 50,- Kč. 

Dne 7. 12. 2011 jsme na Komen-
dě na chvíli zapomněli na před-
vánoční shon a uspořádali ce-
loškolní soutěž Komenda talent, 
při jejíž realizaci jsme se inspi-
rovali soutěžemi známými z te-
levizních obrazovek.
Po úspěšném loňském ročníku 
jsme letos očekávali velký zájem 
především od starších žáků, o to 
víc nás překvapila hojná účast 
dětí z prvního stupně, jimž 

s přípravou na soutěž tu a tam 
pomáhaly třídní učitelky.
Porota ve složení pedagogů B. 
Černé, P. M. Votavové a L. Mo-
ravce mohla zhlédnout řadu 
pečlivě nacvičených vystoupe-
ní. Kromě čím dál více popu-
lárního yoya nás zaujaly ukázky 
tance (od hip hopu až k scénic-
kému tanci), hry na hudební ná-
stroje, zpěv či aerobic. 
Rozhodnout o vítězi nebylo 

Komenda talent snadné, nakonec se však po-
rota na konečném pořadí pře-
ci jen shodla. V kategorii žáků 
prvního stupně se na 3. místě 
umístila Nikola Kohlová z 1. B, 
která předvedla aerobic v rozto-
milém kostýmu jahůdky, 2. mís-
to získal za hru na flétnu Šimon 
Horák z 2. A, a zvítězilo dívčí 
trio z 2. A ve složení Veronika 
Gažáková, Bára Baslová a Zuza-
na Królová s taneční sestavou 
na písničky od populární švéd-
ské skupiny ABBA.  
V kategorii žáků druhého stup-

ně porota ocenila 3. místem ta-
nec Karolíny Měchurové a Eliš-
ky Čapkové ze 6. A, stříbrnou 
pozici obsadila loňská vítězka 
Tereza Soukupová z 9. B, kte-
rá zazpívala píseň z filmové-
ho muzikálu Noc na Karlštejně 
a na první pozici se umístila Te-
reza Holubová ze 7. B, jež před-
vedla scénický tanec s vlastní 
choreografií. 
Na Komendu chodí řada šikov-
ných dětí, a proto se dá oče-
kávat, že tato soutěž bude mít 
dlouholetou tradici.

Štěstí, zdraví a dny plné 
radosti v novém roce přeje 

zŠ komenského.

Vánoční hrátky
Prosinec byl na naší škole 

ve znamení nejrůznějších 
akcí, jednou z nich bylo také 
odpoledne plné zábavy nazvané 
Vánoční hrátky, jež organizova-
ly učitelky prvního stupně. 
Akce byla určená pro men-
ší děti, některé z nich si kro-
mě rodičů či prarodičů vzaly 
na pomoc s plněním hravých 
úkolů i své sourozence. Vedle 
stávajících žáků si přišli zasou-
těžit i budoucí prvňáčci, kteří si 

tak mohli prohlédnout prostory, 
ve kterých se od září budou učit 
číst, psát a počítat. Každý účast-
ník Vánočních hrátek si domů 
odnesl malou sladkou odměnu. 
Doprovodný program v podobě 
tanečního vystoupení zajistila 
paní učitelka Pavla Staňková se 
svým tanečním kroužkem.
Věříme, že jste si společně s ná-
mi užili příjemné chvíle a těší-
me se na další setkání.
barbora Černá, neLa doróková, 9. a
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Je lepší mít celý život před 
sebou, nebo se ocitat v jeho 

závěru? Mají děti a staří lidé 
něco společného? Mohou se ty-
to dvě skupiny navzájem obo-
hatit? To jsou některé z otázek, 
o kterých jsme se čtvrťáky dis-
kutovali před naší návštěvou 
v domově seniorů. 
Naším cílem bylo potěšit babič-
ky a dědečky v předvánočním 
čase a navázat s nimi kontakt 
pro další spolupráci. Děti na-
vrhly, že je naučí vytvářet pro-
storovou hvězdu z papíru, jejíž 

ZŠ gen. kLapáLka

ZŠ praktická

Výtvarné dopoledne se seniory
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výrobu si před nedávnem samy 
osvojily. A ukázalo se, že to byl 
dobrý nápad. Ale popořadě:
Po příchodu do penzionu jsme 
se navzájem představili a při-
tom si pochutnali na teplém 
čaji a vánočním cukroví. K to-
mu jsme si společně zazpívali 
několik vánočních koled. Po-
té jsme se pustili do výroby 
hvězdiček. Každého seniora 
obklopilo několik dětí s pa-
píry, nůžkami a lepidlem - 
a to, co následovalo, by vzalo 
za srdce leckterého nezávisle 

přihlížejícího pozorovatele: dě-
ti, které trpělivě vysvětlovaly 
a předváděly postup práce, do-

Fotografie zasílejte:
1. e-mailem na adresu:
lipsovazs@seznam.cz 
ve velikosti 10 x 15 cm, 

2. osobně do sekretariátu školy.

Uvádějte kontakt na autora fotografie, 
dále pak kategorii, do které patříte: 

� 1. stupeň ZŠ
� 2. stupeň ZŠ

� střední školy a učiliště
� dospělí

Do soutěže můžete zaslat 3 soutěž-
ní fotografie do 25. 2. S výsledky 
vás seznámíme v dubnovém 
Zpravodaji, fotografie bu-
dou během března vysta-
veny ve vestibulu školy.

mgr. lada lipšová

Základní škola Generála Klapálka Kralupy n. Vltavou vyhlašuje 
fotografickou soutěž na téma 

„Kralupy v zimě 2011-2012“

jatí senioři, jejichž rozjasněné 
tváře jako by najednou omlád-
ly o pár let, spousta krásných 
hvězdiček, které už ani nebylo 
kam věšet…  Ale hlavně po-
hoda, legrace a porozumění, 
které byly naprosto nezávislé 
na věku zúčastněných. A pro 
děti možná lekce etické výcho-
vy, jakou by ve školních lavi-
cích nezískaly.
A co plánujeme na příště? 
Zaslechla jsem, jak se senioři 
s juniory domlouvají na spo-
lečném jarním táboráku a spa-
ní na zahradě :-) …

pHdr. renáta něMeČková 

a děti Ze 4. a

Nový rok 2012 Po vánočních svátcích se opět vra-
címe do školních lavic. Máme tu 

rok 2012 a s ním nás ve škole přivítal 
i náš vlastnoručně vyrobený kalen-
dář, který po celý rok bude zdobit 
prostory naší školy.
Jednalo se o projekt „KALENDÁŘ“, 
který byl určen žákům prvního stup-
ně. Každá třída malovala tři měsíce 
jednoho ročního období. Při výrobě 
kalendáře si žáci připomněli význam-
né dny a pranostiky, které patří k ur-
čitým měsícům. Tento kalendář byl 
vyráběn v průběhu měsíce listopadu. 
Dne 1. 12. 2011 proběhla prezenta-
ce celého kalendáře. Tento den se 
sešli všichni malí autoři, jejich třídní 
učitelé a společně si prohlédli kalen-
dář. Také si popovídali o významných 

dnech, které nás budou čekat v prů-
běhu tohoto roku. Děti měly k jednot-
livým měsícům tématicky připrave-
né písničky a básničky k obohacení 
prezentace. Bylo to moc příjemné 
dopoledne. 
Žáci 9. ročníku si pomalu vybírají no-
vé školy, kde by se rádi od září dále 
vzdělávali. Proto během měsíců lis-
topadu a prosince spolu s paní třídní 
učitelkou Rážovou navštěvovali Dny 
otevřených dveří na různých odbor-
ných učilištích. Žáci začali přemýš-
let o oboru, který by se jim nejvíce 
líbil a jaké jsou podmínky k přijetí. 
Doufejme, že se jim přání v tomto 
roce vyplní a na vysněnou školu se 
dostanou. 

Mgr. veronika baLonováfo
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Naše 4. třída navštívila Měst-
ské muzeum ve Vrchlické-

ho ulici, kde  jsme strávili celé 
dopoledne. Pracovnice muzea 
nás pěkně přivítaly, pak jsme se 
oblékli do kostýmů pravěkých 
lidí. Vytvořili jsme pravěké rodi-
ny. Moje pravěká rodina se jme-
novala Zubři, další měly název 
Divoké pumy, Alajové a Ryby. 

Povídali jsme si, jak se žilo 
v pravěku. Zahráli jsme si pra-
věké pexeso, vyráběli jsme šper-
ky z měděných drátků, někteří 
zkoušeli tkát na stavu nebo drtit 
zrnka obilí. 

Nás, kluky, zajímaly přede-
vším zbraně a hudební nástroje. 
Viděli jsme vystavené archeolo-
gické exponáty a na závěr jsme 
si napsali test, co jsme si zapa-

matovali. A nebylo toho málo! 
Jako odměnu za vědomosti 

a chování jsme dostali krásné 
korálky a pohlednice muzea. 

Velice se mi návštěva muzea lí-
bila. Ale v pravěku bych asi žít 
nechtěl!    

sebastian kiMa, aLias ZLý Zubr 

Projekt Pojďte s námi do pravěku
ZŠ 28. říJna

Vpátek 2. 12. se 
žáci devátých 

tříd zúčastnili be-
sedy se zástupci 
Charity. Cílem be-
sedy bylo odkrýt 
otázky charity 
a humanitární po-
moci v Indonésii. 
Žáci nejprve pra-
covali ve skupi-
nách. Na základě 
poskytnutých fotografií tvořili 
vlastní příběh. Následně zhlédli 
film o oblasti Aceh, která byla 
postižena vlnou tsunami. Dru-
hou hodinu měli žáci možnost 

besedovat s rodi-
lým Indonésanem 
o zajímavostech 
a tradicích. Tato 
beseda byla do-
provázena foto-
prezentací. Vědě-
li jste například, 
že slova amok 
a orangutan po-
cházejí z indonéš-
tiny? Již nyní se 

těšíme na další zeměpisné před-
nášky a výtvarné dílny, které si 
pro naši školu připravili Coco se 
svou manželkou Soňou.

oLga HanuŠová, Lucie Čiperová

Jsou za námi nejkrásnější 
svátky v roce a s nimi spo-

jená nejen milá setkání na vá-
nočních besídkách, zpívání 
na schodech, ale třeba také 
výjimečně úspěšný vánoční 

jarmark, na kterém se nám le-
tos podařilo vybrat nádherných 
6.800,- Kč. Tyto peníze jsou pro 
děti důležité tím, že vidí, že 
i jejich snaha a pomoc zapo-
jit se do přípravy a přichystat 

své vlastní výrobky, může mít 
smysl. A jak s penězi naložíme? 
Část peněz půjde jako každý 
rok na adopci na dálku, které 
se naše škola účastní už ně-
kolikátým rokem. Druhou část 
poskytneme kralupskému psí-
mu útulku, protože dobře víme, 
že starost o opuštěné kamarády 
není jednoduchá.

V lednu se chystáme na ly-
žařský výcvik a tak si moc 
přejeme, aby nám počasí přálo 
a zima se dostavila v celé své 
síle. Pak nás čeká ještě okres-
ní kolo matematické soutěže 
Pythagoriáda, kam postoupilo 
sedm nejlepších z nás. Držte 
nám palce.

Mgr. ZuZana brožová

ZŠ revoLuČní
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humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
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coco se synem a žáky 
devátých tříd.
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soŠ a sou

ZŠ třebíZskéHo

SOŠ a SOU v Kralupech n. 
Vlt. se účastní  projektu 

„Němčina pro úspěšnou kari-
éru“, který byl iniciován Goe-
the-Institutem, Česko-německou 
obchodní a průmyslovou komo-
rou a Centrálou německých škol 
v zahraničí. Cílem projektu je 
zprostředkovat spolupráci škol 
a firem, jejichž pracovním jazy-
kem je němčina.  Znalost němči-
ny otevírá žákům další možnos-
ti uplatnění se na trhu práce.
V úterý 20. prosince 2011 na-
vštívila střední odbornou školu 
a učiliště paní Barbora Erbo-
vá, referentka pro spolupráci 
ve vzdělávání z Goethe Institu-
tu Praha. Během své prezenta-
ce seznámila žáky maturitních 
i učňovských oborů se zajíma-
vými výsledky průzkumů týka-
jících se aktuálních potřeb jazy-

kového vzdělání na trhu práce, 
informovala žáky o možnosti 
získání mezinárodních jazyko-
vých certifikátů a také jim uká-
zala různé internetové stránky, 
na kterých mohou prohlubovat 
své jazykové znalosti a získá-
vat pracovní i osobní kontakty 
s německy mluvícím prostře-
dím. 
Zájemci z řad našich studentů 
se mohou účastnit dalšího setká-
ní v únoru 2012 v pražském síd-
le Goethe Institutu. Škola chce 
nadále rozvíjet spolupráci s fir-
mou InBit (o mobilitách žáků in-
formoval Zpravodaj v loňském 
roce). Firmy, které mají zájem 
zapojit se do projektu, se mohou 
přihlásit prostřednictvím webo-
vých stránek Goethe Institutu. 

Mgr. Martina rybářová, 

soŠ a sou kraLupy n. vLt.

Němčina pro úspěšnou kariéru

od nového školního roku nabízíme pro absolventy tříletých 
oborů elektro (s výučním listem) maturitní nástavbové 
studium – elektrotechnika, v denní formě vzdělávání.

 zš a mš třebízsKého Přeje všem 
do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti!

...na společné odpoledne v naší škole, kde se společně připravíme 
na zápis do 1. třídy, budeme malovat, zpívat a tancovat, stříhat a lepit 
a trochu cvičit. Přezůvky s sebou. Vše pod odborným vedením učitelů.
Příprava na zápis proběhne v pondělí od 16 do 17 hodin 
ve třídě 1. a v tyto dny: 9. 1. a 23. 1. 2012

Na naší škole pracuje pod vedením p. uč. ivety jirasové taneční kroužek. 
jeho vystoupení se stalo již tradicí nejen na akcích školy, ale i našeho 
města. v prosinci svým tancem děvčata zaujala v penzionu pro seniory 
i na výročním setkání Sdružení rodáků města kralupy nad vltavou, jež 
proběhlo 15. 12. 2011 v hotelu Sport. 

zveme všechny předškoláky a jejich rodiče v rámci projektu začít spolu...

Už třetí rok pokračuje naše ško-
la ve spolupráci s Univerzitou 

Karlovou, a tak i v tomto roce mezi 
nás přijdou v rámci programu „Ev-
ropa dělá školu“ zahraniční studenti. 
Hned v lednu se 2. stupeň může těšit 
na povídání o Bulharsku, pro 1. stupeň 

je Mária H. připravena vyprávět o slo-
venských pohádkách a pověstech.  
5. třída absolvuje minikurz italštiny 
a výlet do světa slavného Pinocchia, 
kterého už znají z čítanky. A to je jen 
začátek... Určitě je na co se těšit!

Mgr. venduLa cHrdLová

co nás čeká v novém roce?

Taneční kroužek
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dvořákovo gyMnáZiuM a soŠe

Vsobotu 22. 10. 2011 brzy 
ráno vyrazila skupina stu-

dentů Dvořákova gymnázia spo-
lečně s paní profesorkou Svobo-
dovou a Hráškovou mikrobusem 
na Slovensko. Navečer jsme do-
razili do vesnice Habovka v zá-
padních Tatrách, kde jsme se 
ubytovali v malém penzionu, 
a ještě ten večer jsme navští-
vili blízké termální koupaliště 
Oravice.

Druhý den jsme zavítali 
do historického centra města 
Levoča, kde proběhla prohlíd-
ka města a kostela sv. Jakuba 
se známým a nejvyšším oltářem 
– dílo Majstra Pavla. Poté jsme 
odjeli ke Spišskému hradu, který 
jsme si také prohlédli. Dále nás 
už čekal jen přejezd do polského 
partnerského města Krosna. Zde 
nás hned při příjezdu vítali naši 
polští přátelé z projektu Come-
nius, se kterými jsme měli mož-
nost příjemně strávit večer.

Třetí den jsme byli ve škole, 
kde se konalo slavnostní zaháje-
ní celého mezinárodního setká-
ní projektu Comenius – Legen-
dy, mýty a pověsti, prohlídka 
školy, výuka polštiny, společný 
oběd a práce na projektu, která 
zahrnovala prezentace výsled-
ků naší dosavadní činnosti. Od-
poledne se konal ve škole kul-
turní program připravený žáky 
polské školy, měli jsme možnost 
vidět národní tance, divadlo 
v angličtině a francouzštině, 

inzerce

Mezinárodní setkání - projekt comenius
Legendy, mýty a pověsti

pěvecká a taneční vystoupe-
ní. Večer jsme strávili se všemi 
studenty zapojenými v projek-
tu, což byli Poláci, Francou-
zi, Španělé, Portugalci, Turci 
a Litvané.

Další den jsme strávili dopo-
ledně opět ve škole, kde jsme 
se naučili typický polský ná-
rodní tanec – polonézu. Poté se 
konala prohlídka města Kros-
na a slavnostní oběd se vše-
mi partnery. Odpoledne jsme 
navštívili místa spojená s míst-
ními legendami – pískovcové 
útvary a zříceninu hradu.

Poslední den ráno jsme jeli 
do Krakova a prohlédli jsme 
si zde historické centrum měs-
ta, hrad Vawel – vše zapsané 
jako kulturní dědictví Unesca, 
a večer jsme se vydali na ces-
tu domů.

Tato akce pro nás měla vel-
ký přínos, neboť jsme zde mě-
li mnoho příležitostí hovořit  
anglicky, ale především fran-
couzsky, což je jednací jazyk 
projektu. Polští učitelé i studen-
ti byli opravdu milými hostiteli 
a doufáme, že budeme mít mož-
nost se se všemi znovu setkat.

M. Mecová, J. duspivová, 7. g
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DDM, AZ centrum

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

Vánoční soutěž o nejkrásnějšího anděla proběhla v rámci Vánoční výstavy. 
Soutěže se zúčastnila ZŠ Praktická, ŠD při ZŠ Generála Klapálka, ZŠ Třebíz-
ského, MŠ Mikovická a ZÚ DDM.
Všem zúčastněným a jejich paním učitelkám děkujeme. 
Návštěvníci hlasovali ve dvou kategoriích a vítězové jsou následující: 
Kategorie děti:   Kategorie dospělí: 
1. místo ..... ŠD při ZŠ Generála Klapálka 1. místo ..... Pavlína Janulíková
2. místo ..... ZŠ 28. října 2. místo ..... Gabriela Junášková
3. místo ..... Aneta Pjatkanová 3. místo ..... Gabriela Junášková

Vítězům gratulujeme.

Opět uveřejňujeme pozvánku na náš ples, protože v minulém čísle 
došlo k uvedení špatného data. Omlouváme se.

DDM Kralupy nad Vltavou si Vás dovoluje srdečně pozvat na 

12. Reprezentační ples DDM
21. 1. 2012 od 20:00 hod. v hotelu Sport. 

K tanci a poslechu hrají Kosí bratři pod vedením Jiřího Křováčka. 
Bohatá tombola.

14. 1. 13 – 17 h.

ŠITé KORálKy
V kurzu se naučíte několik zá-
kladních postupů šitých korál-
ků a šperků tvořených touto 
technikou. Děti mohou vytvářet 
zvířátka a drobné přívěšky. 

Cena: 350,- Kč

Přihlášky do 2. 1. 2012.

(V ceně kurzu jsou korálky 
a pomůcky)

11. 2. 13 – 17 h.

EnKauSTIKa
Enkaustika je technika, která 
k malování používá horký vosk 
a na hladké povrchy se naná-
ší pomocí speciální žehličky. 
Začátečníci se naučí základní 
techniku, pokročilí budou pra-
covat na obrazech.

Cena: 380,- Kč

Přihlášky do 27. 1. 2012.

(V ceně kurzu jsou pomůcky,  
vosky, papíry a plátno)

3. 3. 13 – 17 h.

jaRní KERamICKé 
hRáTKy

Kurz je určen pro nováčky i po-
kročilé keramiky. Pracovat mů-
žete podle připravených vzorů 
nebo vlastních návrhů.

Cena: 350,- Kč

Přihlášky do 25. 2. 2012

(V ceně kurzu je hlína, po-
můcky, glazury a 2x výpal)

Sobotní kurzy pro mládež a dospělé

V lednu a v únoru mimo jiného nabízíme:

O KOmunIKaCI -  pondělí 9. 1. 2012 od 19.00 do 21.30 hodin - seminář 
o mezilidské komunikaci, sebepoznávací a seberozvíjející seminář, cena 
100,- Kč. 

bubnOVání PRO RaDOST - sobota 14. 1. 2012 - děti s rodiči od 10.00 
do 11.30, dospělí od 16.00 do 18.00 a od 19.00 do 21.00 - zážitkové setká-
ní s rytmem, zpěvem a tancem, cena 200,- Kč.

PřEDnáŠKa „RODInné KOučOVání“ – pondělí 6. 2. 2012 od 17.00 
do 20.00, pro rodiče dětí - bez ohledu na věkovou kategorii. „Rodinné kou-
čování“ obsahuje velké množství praktických metod, jak využít koučovací 
techniky v rodině s dětmi. Využijte koučování, aby odkrylo a ukázalo to nej-
lepší, co je ve vás a vašich dětech! Cena: zdarma.

Od ledna zahájen zápis do stávajících i nových kurzů. 
Od února nabízíme nové dlouhodobé kurzy: Čarodějné mlsky čarodějky 
Zrzky – vaření pro děti (7 - 10 let), Cvičení pro děti s jogovými prvky (4 – 7 
let), Literární kroužek (7 – 9 let), Novinářský kroužek pro děti (10 – 14 let), 
Harmonizace cvičením - pro dospělé, Výrazový tanec pro děti (7 – 9 let).

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz, www.centrumkralupy.cz

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

Zveme nejmenší děti 
na oblíbený karneval 
26. ledna od 16:00 

hodin v ddm. 
Téma je: 

„dům plný zvířátek“, 
a tak se budeme těšit 
na vaše krásné masky. 

vstupné: děti 50,- Kč; 
dospělí 10,- Kč.

Karneval  
pro nejmenší

Výsledky vánoční soutěže
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První novoroční sobotu, tedy 
7. ledna 2012, se Kralupáci 

konečně představí na domácí 
palubovce, když od 13:50 přiví-
tají v hale na Cukrovaru praž-
ský celek Neo. Přijďte florbalisty 
povzbudit a podívat se na tento 
dynamický a čím dál více po-
pulární sport.

Rezerva FBC Kralupy n/V. 
si po povedeném prosincovém 
dvojzápase, kdy nejprve porazila 
5:3 FBC Violets Prague a poté 
5:1 FBC Panthers E, vylepšila 
svoji podzimní bilanci na 6 vý-
her a tři porážky a stejně jako 
áčku jí v její soutěži patří 4. mís-
to v tabulce. I B-tým se v led-
nu představí na domácí půdě 
v hale na Cukrovaru, konkrétně 
v neděli 22. 1. 2012, kdy od 8:00 
změří síly s Florbalem Nerato-
vice B a od 11:30 s FBC Jeleni 
Unhošť.

Starší žáci se po úvodních 
dvou porážkách ve své premié-
rové sezoně začali více sehrávat 
a vítězství na sebe nenechala 
dlouho čekat. To poslední, 6:0 
nad béčkem AC Sparta Praha 
Florbal, těší nejvíce. Prozatím 
se naše mladé naděje díky 4 vý-
hrám a 5 porážkám drží v dru-
hé nejvyšší žákovské soutěži 
na velmi pěkném 6. místě.

Do svojí poloviny se dosta-
la i základní část RFL – Re-
gionální florbalové ligy. Divizi 
A prozatím vévodí obhájce ti-
tulu Sokol Kančí Hřbet, který 
ještě neztratil jediný bod. Stejně 
suverénní lídr je i v Divizi B – 
Pink Guys, kteří procházejí také 
bez ztráty kytičky.

V RŠFL – Regionální školní 
florbalové lize nadále dominuje 
ZŠ Revoluční B, která jako jedi-
ná prozatím neprohrála a ostat-

Další velký úspěch pro kralup-
ské lyžování a pro kralupský 

sport celkem zazna-
menal Martin Štěpán. 

Tento kralupský junior-
ský lyžař, člen Ski klubu 

Kralupy, byl Českým olympij-
ským výborem nominován 
jako zástupce České repub-

liky v alpském lyžování 

na Zimní olympijské hry juniorů. 
Zimní olympijské hry juniorů jsou 
juniorskou obdobou řádných Zim-
ních olympijských her. Letos se 
uskuteční v rakouském Innsbru-
cku v druhé polovině ledna. Ve 14 
sportech bude na hrách soutěžit 
přes tisíc účastníků z celého světa 
ve věku 14 - 18 let. 

V alpských disciplínách byla 
pro Českou republiku stanovena 
kvóta jednoho chlapce a jedné 
dívky. Toto jediné místo obsadil 
na základě žebříčkového postave-
ní právě kralupský lyžař. Martin 
bude na hrách soutěžit ve 4 dis-
ciplínách (slalom, obří slalom, su-
per-G a superkombinace). Držme 
mu palce!

Více o juniorské zimní olympi-
ádě viz www.innsbruck2012.com, 
kde bude možné sledovat i průběh 
soutěží.

Martin Štěpán st., ski kLub kraLupy

Konec roku 2011 ve znamení výher
florbalisté kralupského A-týmu zakončili rok 2011 
vítězstvím 3:2 nad průběžným lídrem tabulky – florbalem 
neratovice. Po první polovině sezóny jim tak s bilancí 5 
vítězství, 2 remízy a 2 porážky patří průběžné 4. místo 
v krajském přeboru s minimální ztrátou na čelo.  

ním povětšinou rozdává gólové 
příděly. S 18 body zatím vládne 
Divizi A. Čelo Divize B si při-
vlastnila s 12 body ZŠ Veltrusy.

S končícím rokem 2011 vyvr-
cholila i DŠFL – Dívčí školní flor-
balová liga. Ve finále se utkala 
ZŠ Pšovka Mělník a ZŠ Jaroslava 
Seiferta Mělník. Dramatické utká-
ní musely rozhodnout až nájezdy, 
ve kterých premiérový titul okres-
ního Mistra DŠFL získala ZŠ Ja-
roslava Seiferta z Mělníka.

Závěrem bych rád jménem 
FBC Kralupy n/V. poděkoval 

v první řadě Městu Kralupy 
nad Vltavou, dále také i našim 
ostatním partnerům, za podporu 
v pro nás úspěšném roce 2011. 
Díky nim, ale také díky práci ce-
lého našeho organizačního a tre-
nérského týmu, se nám povedlo 
během roku téměř zdvojnásobit 
počet zájemců o tento stále ješ-
tě poměrně mladý sport a za-
čít budovat kvalitní mládežnic-
kou strukturu, kterou by každý 
správný sportovní oddíl, který 
myslí na budoucnost, měl mít.

ing. Jiří ciMLer, Manažer kLubu

Z Kralup na Zimní olympiádu!
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Ovíkendu 10. - 11. 12 odehrá-
ly kralupské starší doros-

tenky další kolo ligové soutěže 
v basketbale. Zatím si naše děv-
čata, nováčci této soutěže, vedou 
dobře. Nachází se uprostřed sou-
těžního pole, i přesto, že hrají 
soutěž o kategorii výše s o 2 ro-
ky staršími děvčaty. Družstvo 
postihla hned na začátku soutě-
že velká úrazovost a nemocnost, 
takže až bude družstvo komplet-
ní, je schopno hrát rovnocenně 
s nejlepšími družstvy. 

V sobotu děvčata deklasova-
la hráčky Litoměřic výkonem 
107:62. Zápas působil jako 
útočná exhibice kralupských 
bojovnic, trenérka Moravcová 
hráčkám však vytýkala chyby 
v obraně. V neděli bylo druž-
stvo oslabeno dokonce i o vlast-
ní hlavní trenérku, která děvčata 
v sobotu vedla i přes zdravot-
ní potíže. Bohužel večer se její 
stav natolik zhoršil, že musela 
do nemocnice. Zastoupila ji te-
dy paní Renata Procházková, 

druhá trenérka. Družstvo hrálo 
výborně s hlavním cílem: vy-
hrát a vítězství darovat trenérce 
Moravcové, aby se její zdravot-
ní stav rychle zlepšoval. To se 
povedlo a děvčata vyhrála vy-
soko 90:63. 

Po první polovině soutěže 
jsou děvčata na 7. místě v ta-
bulce ze 13 družstev a Andrea 
Procházková je ve statistikách 
na 1. místě jako nejlepší střel-
kyně ligy v ČR s 397 nastříle-
nými body.

Na závěr musíme děvčatům 
poděkovat za jejich výkony, 
trenérkám za jejich strávený 
čas s děvčaty a JUDr. Šlehofe-
rové za organizační záležitos-
ti a všem popřát do roku 2012 
hlavně pevné zdraví, hodně 
úspěchů ve škole i v osobním 
životě. 

Fotky a informace o družstvu 
naleznete na www.bkkralupy-
junior.cz

radana HniLiČková, 

preZidentka kLubu

Kralupské basketbalistky hrály pro svoji

nemocnou trenérku

Stojící zleva: pokorná michaela, asistentka trenérky renáta procházková, 
renata štětková, eliška tintěrová, magda šlehoferová, org.pracovnice 
judr. ivana šlehoferová, trenérka martina moravcová.
Sedící zleva: andrea procházková, iveta štětková a anna Fuková.
ležící zleva: denisa Halátková a kristýna kejmarová.

basketbalový ples 
kralupského basketbalu

IV.
Vstupné: 150,- kč
Bohatá tombola.

Hraje skupina all right Band.

pořadatelé:
Bk kralupy junior, Bk kaučuk kralupy
Pátek 3. 2. 2012 20:00 – 02:00 hod.
Hotel sport, kralupy nad Vltavou
prodej vstupenek v kadeřnictví paní Motlové
 (vedle Čechie). tel.: 607 633 925
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Také v lednu 2012 pokračují volej-
balové soutěže. Bohužel, stále není 
dokončena rekonstrukce tělocvičen 
ZŠ Gen. Klapálka. Volejbalisté nalezli 
díky pochopení vedení ZŠ Revoluční 
dočasný azyl v tělocvičně této školy. 
Snad se tam podaří odehrát všech-
ny zápasy a turnaje – především 
turnaje mladších žákyň počítají se 
dvěma kurty. 

Vsobotu 17. 12. 2011 pořádal 
Volejbalový oddíl TJ Kralu-

py za finanční podpory Města 
Kralupy n. Vlt. další ročník vo-
lejbalového turnaje smíšených 
družstev „Kralupská vánočka“. 
Letošní ročník se odehrál z dů-
vodu rekonstrukce tělocvičen 
ZŠ Gen. Klapálka v prostorách 
ZŠ Revoluční. Omezeni jed-
nou halou pořadatelé stanovi-
li množství družstev na čtyři. 
Bohužel byli nuceni odmítnout 
řadu zájemců. I tak celý tur-

naj končil až pozdě odpoledne. 
Všichni zúčastnění se rozchá-
zeli s pocitem pohodově strá-
veného dne a těší se na další 
ročník. Věříme, že ve zrekon-
struovaných tělocvičnách bude 
moci být účast vyšší a turnaj 
proběhne v minimálně stejně 
příjemné atmosféře. Pořadate-
lé děkují vedení ZŠ Revoluční 
za vstřícnost, díky které bylo 
možno akci v jejich prostorech 
uspořádat.

petr sLapniČka

KrALUPSKÁ VÁNOČKA 2011

PoZvÁnka na voLeJbaL v lednu
14. 1. 2012 .............. ženy ..................................Příbram ................................................10.00, 14.00

21. 1. 2012 .............. muži ..................................Benátky n. Jiz. .......................................9.00, 13.00

 kadetky Sokolov ................................................ 11.00, 15.00

22. 1. 2012 .............. ml. žákyně  .......................(Kralupy A, B, Benešov,  ................................10.00
  Mladá Boleslav B)

28. 1. 2012 .............. ženy ..................................Benátky n. Jiz. .....................................10.00, 14.00

29. 1. 2012 .............. juniorky .............................Tuchlovice ............................................10.00, 14.00

Juniorky, ženy, muži a mladší žákyně hrají Krajský přebor, kadetky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Změny vyhrazeny, aktuální informace na www.kralupskevolejbalistky.org – novinky

VŠEM PŘÍZNIVCŮM VOLEJBALU PŘEJEME POHODOVÝ ROK 2012  
a TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA NAŠICH ZÁPASECH! 

VOLEJBAL

v Kralupech „2012”

sk fit for you, o.s. 
pořádá nábor dětí a žen do nově 

vznikajícího soutěžního ZuMba týMu. 
neváhejte a přijďte poměřit své schopnosti 

s ostatními závodnicemi v Čr. 

bližší informace na www.fitforyou.cz

Bike team 
Kralupy děkuje 

Městu za podporu 
v roce 2011.
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Multifunkční sportovní hala pro netra-
diční sporty v areálu zimního stadio-

nu hostila 2. ročník turnaje středních škol 
o Pohár starosty města Petra Holečka. Tur-
naje se zúčastnilo celkem osm týmů z růz-
ných středních škol Středočeského kraje. 
Nasazení všech účastníků bylo úžasné, zá-
pasy měly poměrně vysokou úroveň, a to 
i přesto, že mnoho hráčů hrálo hokejbal po-
prvé. Byl to již druhý ročník a na týmech, 
které se zúčastnily i loňského premiérové-

ho ročníku, byl znát velký pokrok. Napří-
klad tým složený z kladenských gymnazistů 
HBC TAK PARDON byl loni na posledních 
příčkách a letos se probojoval až do finále, 
kde hrál důstojnou roli proti kralupským 
hokejovým dorostencům ČERNOCH TE-
AM. Ceny nejlepším týmům a jednotlivcům 
předával radní města a předseda Sportovní 
komise při MěÚ Jan Špaček. Za rok na tra-
dičním vánočním turnaji náctiletých znovu 
na shledanou! david topoL

vítěZ kanadskéHo bodování:  Michal Vrchota - ČErNoch tEaM

neJLepŠí brankář:  radEk ČErNý - ČErNoch tEaM

neJužiteČněJŠí HráČ:  Filip ŠMolík – hBc tak pardoN tEaM

StředoŠKoláci SehRáli dRuhý RočníK hoKeJbaloVého 
tuRnaJe o poháR StaRoStY petRa holečKa

vítězové turnaje - 
Černoch team

1. černoCh team
2. HBC Tak Pardon

3. SOU Kralupy II

4. Dolanští amatéři

5. HC Crim

6. HBC Los Tukanos

7. Bad Boys

8. SOU Kralupy I

2. ročník turnaje o pohár starosty Petra Holečka

CERNOCH TEAMˇ

Nejlepší brankář turnaje Radek 
Černý (Černoch Team) čaroval 

svou lapačkou i během semifinále 
při jedné z velkých šancí soupeře.

Konečné
pořadí:

finále: HBC Tak Pardon - Černoch Team .................... 1:4
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TJ Sokol, Užitečné informace

vyKradl baGr
Neznámý pachatel v době od 30. 
listopadu do 1. prosince 2011 vni-
kl do prostoru areálu Českých drah 
v Kralupech n. Vlt., kde následně po-
škodil zaparkovaný bagr. Po rozbití 
bočního okénka vnikl dovnitř a odci-
zil zde osobní věci i pracovní nářadí. 
Pachatel tak způsobil škodu za více 
jak 30.000,- Kč. 

netradiční zPůsob  
vloUPání
Neznámý pachatel zvolil opravdu 
neobvyklý způsob vloupání - stře-
chou. Během nočních hodin 3. pro-
since 2011 vylezl na střechu jednoho 
z obchodních domů v Kralupech nad 
Vltavou, ulice Mostní. Zde na třech 
místech střechu poškodil, odstranil 
zateplení budovy a přes podhledy se 
dostal do prodejny. Zde vše prošel, 
přesto nic neodcizil. Odešel stejným 
způsobem. Svým nepochopitelným 
jednáním způsobil škodu za téměř 
250.000,- Kč. 

od KrádeŽe vozidla Po…
V noci ze 7. na 8. prosince 2011 došlo 
ke krádeži osobního vozidla BMW 730, 
které měl šestatřicetiletý muž z Měl-
nicka zaparkované před domem v Kra-
lupech, ul. Henningsdorfská. Policisté 
po vozidle vyhlásili celostátní pátrání. 
Dne 8. prosince 2011 bylo zjištěno, že 
odcizené vozidlo se krátce po osmé ho-
dině ranní nacházelo na benzínové sta-
nici v Pražské ulici. Zde řidič natankoval 
pohonné hmoty za cca 2.500,- Kč. Po-
té bez placení ujel. Policisté na základě 
kamerového systému a vytěžení svěd-
ků zjistili, že pachatel je známý recidi-
vista – třiadvacetiletý muž z Mělnicka. 
Ten byl ještě téhož dne v dopoledních 
hodinách vypátrán v Kralupech, v Pře-
myslově ulici. Policistům se na místě 
ke svému činu doznal. Odcizené vozidlo 
stálo v ulici U Dýhárny, u místní ubytov-
ny. V průběhu dalšího prošetřování bylo 
zjištěno, že muž má platný zákaz řízení 
motorových vozidel a navíc byl vydán 
příkaz k nástupu výkonu trestu za jeho 
minulé prohřešky. 

POlicejní záPisníK

V roce 2012 oslaví Sokol v celé republice 150 let trvání, a to 
uspořádáním již XV. Všesokolského sletu v červenci v Praze.

sOUkrOmá iNzerCe

❱ hledám dloUhodobý Podnájem 2 + KK nebo 2 + 1, 3 + KK, 
3 + 1 v nezařízeném bytě s balkonem, v Kralupech, do 10.000,- Kč 
a možností trvalého pobytu. Od 2/2012, nebo 3/2012. 
Nabídky, prosím, na tel. č.: 775 339 107. 

❱ Prodám výbavU Po dítěti (postýlka, hračky, chůvičky, vanička 
atd.), možno koupit i jednotlivě. Cena dohodou, levně.
tel.: 605 572 785.

nevyměníš – nepojedeš
řidičsKé PrůKazy: 
� vydané od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. 12. 2012,
� vydané od 1. 1. 2003 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. 12. 2013.

Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum 
jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu.
Podejte žádost o výměnu co nejdříve!

budete potřebovat: 
� platný doklad totožnosti (obč. průkaz, cestovní pas),
� jednu fotografii o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm,
� řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Povinná výměna je osvobozena 
od správního poplatku.

ŘP vyměníte v Kralupech nad Vl-
tavou na odboru dopravy městské-
ho úřadu, který sídlí v Přemyslově 
ulici 381 (nad čerpací stanicí).

Nový ŘP bude vydán ZDARMA 
do 20 dnů ode dne podání žádosti 
nebo do 5 pracovních dnů za po-
platek 500,- Kč.

soKolsKé šibřinKy – 3. 3. 2012 
TJ Sokol Kralupy srdečně zve nejen cvičence, cvičenky, 

ale také všechny příznivce sportu i plesové zábavy 
na tradiční SOKOlSKé ŠIbřInKy, které se uskuteč-
ní v sobotu 3. 3. 2012 v KD Vltava od 2O hodin.
Téma: COUNTRY - samozřejmě v sokolském po-
dání.

Ve Foto ateliéru J + V Tylšarovi zakoupíte vstupenky 
od poloviny ledna.

Více na www.sokol.kralupy.cz a také v příštím čísle Zpravodaje.

inzerce
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Komerční inzerce

Clt imPort s.r.o., Žižkova 141, Kralupy nad vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

v případě zájmu nás kontaktujte na adrese Žižkova 141, Kralupy n. vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.
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Komerční inzerce

Tel.: 775 390 298
E-mail: info@jeduuklidit.cz

Hledáme pracovníky – brigádníky
� úklidové práce � hlídání dětí
� řemeslné práce � vaření a pečení
� péče o zahradu � žehlení prádla

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

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

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

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

Pro občany, firmy, úřady

beZ PoPLatkU

ÚčetnictVí a danĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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...

Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

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

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

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

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýRaZnou SleVu aŽ - 50 %.

plastOvá 
OkNa 

a dveŘe



K Z

35

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

tel: 603 246 037

Firma Procházka a PROTOS, spol. s r.o.

Komerční inzerce

Hledáme asistentku
/ office Managera jednatele společnosti 
láTKy MráZ se sídlem v Kralupech n. Vlt. 

Požadujeme výborné organizační, 
komunikační a obchodní schopnosti 
– znalost MS office a anglický jazyk 
na pokročilé úrovni.

LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
tel: 233 376 536 e-mail: mraz@latky.cz

nabízí k pronájmu:
V areálu lobeček ➤ kantýnu ➤ kancelářské prostory 
➤ skladovací, výrobní a parkovací plochy ➤ autodílnu.

V areálu Veltrusy ➤ truhlářskou dílnu

informace na tel. 602 354 772



akce platí do 28.2.2012

www.heckl.cz

Prodejna                  - Přemyslova 153,  telefon 313 034 333, otevřeno po - pá: 7-18, so: 8-17

Koupelnové studio - Přemyslova 153,  telefon 313 034 355, otevřeno po - pá: 9-18, so: 9-17

vizualizace zdarma

SLEVA 
na stavební práce

GARANT DOBRÉ CENY

koupelnové
studio

nová koupelna 
   nemusí být jen   

SEN


