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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

únor / 2012

15,- Kč

Deset let s Lednovým

Undergroundem

V

uplynulých deseti letech byl pro mne a věřím i pro mnohé další - v době povánoční tím nejočekávanějším a nejradostněji
prožitým časem druhý lednový víkend. Dny
Lednového Undergroundu. Dny prosycené
hudbou. Byla to slavnost hudby tak žánrově rozmanitá, že si na něm každý, kdo má
muziku rád, mohl najít to své. S hudbou
hlásící se k tzv. undergroundu měl společného jen to, že představoval soubory, které
musí posluchač vyhledávat, v rozhlase je
nepouští, neboť se jejich hudba v dnešním
povrchním světě tak dobře neprodává.
Ano, to bylo pro všechny ročníky typické: hudba, sice populární, avšak taková,
která vás nepronásleduje
svojí vlezlostí, podbízivostí, hloupostí. Písně a skladby, které
chtějí něco vyjádřit
bez ohledu na to, jak
se to projeví komerčně.
Pokračování na str. 15

Kultury se týká i únorová anketní otázka:
Jak jste spokojeni s nabídkou
kulturních akcí v našem městě?
Zajímavé odpovědi najdete na str. 20

foto: martin tlustý

Další podrobné informace k programu Masopustu - str. 16
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Krátké zprávy

Milí čtenáři,
zdravím vás v měsíci únoru, který je letos o jeden den
delší. Opět po čtyřech letech musíme „vyrovnat“ rozdíl
několika setin dne, protože tropický rok má mít přesně
365,25 dnů.
V únoru nás však nečeká jen
jeden pracovní den navíc, ale také
městské oslavy Masopustu, na které vás tímto srdečně zvu a věřím,
že si většina z vás najde chvilku
a zúčastní se alespoň masopustního průvodu, ať už v masce nebo
civilu.
Ale na co se zejména děti jistě
těší nejvíce, jsou jarní prázdniny,
které pro náš okres letos vyšly na týden od 20. února.
Většina z vás asi vyrazí na hory, užít si lyže, běžky,
pohodu, klid a závěje sněhu. Mohu jenom doporučit.
My jsme vyrazili na hory už v lednu, protože v době
jarních prázdnin budu zrovna intenzivně pracovat
na březnovém vydání Kralupského Zpravodaje. Mohu
vám tak opět nabídnout veselou příhodu ze svahu.
No vlastně ani ne tak ze svahu, jako z pod svahu.
Začalo to nevinně – vyrazili jsme s našimi malými
dětmi na dětskou sjezdovku, aby se naučily samy
lépe lyžovat, jezdit na vleku atd. Přístup ke sjezdovce
je zezhora, takže jsme nejprve nasadili lyže a spustili
se po mírném svahu dolů. Děti sjezd zvládly krásně,
problém jsem čekala v momentě, kdy sednou poprvé
v životě na pomu a nechají se vyvézt nahoru.
Poprosila jsem tedy pohledného a sympatického
pana vlekaře, že děti jsou poprvé na pomě, aby na ně
nespěchal a pomohl jim. Byl velice milý, trpělivý, vše
dětem – každému zvlášť – srozumitelně vysvětlil,
dokonce s nimi i několik metrů běžel a držel je, dokud
si nebyl jistý, že děti vlek bezpečně zvládnou. A zvládly.
Neočekávaný a neplánovaný rozruch jsem způsobila
já :o). I přesto, že jsem jela na pomě nesčetněkrát,
nějakým záhadným způsobem, možná pod vlivem
nadšení, že děti jízdu zvládly, jsem po několika sekundách žuchla z pomy jak křeček z peřiňáku.
Pan vlekař na mě volal, že bych měla rychle vstát
a pokračovat v jízdě – to jsem samozřejmě věděla
také, ale jak to provést, když jsem byla úplně mimo
a nedokázala se zvednout? Po několika vteřinách snažení jsem se s provinilým výrazem obrátila na vlekaře:
„Když já se bez hůlek nezvednu“ :o( - neměla jsem
hůlky proto, abych měla volné ruce pro práci s dětmi...
Tak ke mně ochotně přiběhl a řekl, že mi pomůže. To
ale netušil, do čeho jde :o). Dokonce jsem se neovládla
a řekla mu: „To jsem na Vás zvědavá!“ :o) S úporným
úsilím a hlasitým vzdechem mě pan vlekař nakonec
zvedl, usadil na pomu a už se mi vzdaloval... Tento,
pro něj určitě nevšední zážitek na dětské sjezdovce, ho
tak dostal, že hned sedl na svou „bobolyži“, nechal se
vyvézt nahoru do dozorčí budky a vystřídat starším,
zkušenějším vlekařem, se kterým jsem si pak úžasně
popovídala o tom, jak mám šikovné děti a v Krkonoších je nádherně! :o) A po mnou urolbovaném úseku
pod pomou se mi už jezdilo báječně! :o)
Přeji i vám, abyste si ještě užili sněhu, zimních radovánek a když už budete padat na lyžích, tak bez úrazu
a s úsměvem na tváři! Mějte se krásně!
Radka Saláková,
redaktorka KZ
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StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města na svém prvním jednání v roce 2012 schválila provedení víceprací v rámci
akce „Stavební úpravy suterénu ZŠ Třebízského
pro umístění provozu ZUŠ“ firmou Rybář stavební,
s.r.o. z Mělníka za cenu 48.545,54 Kč. Předmětné
vícepráce spočívají v provedení statického zajištění sloupu a nadpraží v baletním sále, v realizaci SDK podhledů na sociálním zařízení a šatnách
u baletního sálu.
◆ Rada města neschválila zhotovitelem akcí
„Provedení hromosvodu na tělocvičně v rámci akce Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka“
a „Provedení výměny oken vč. dveří na části východní fasády na tělocvičně v rámci akce Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka“ společnost
Druhá pražská stavební, spol. s r.o. Odbor realizace
investic a správy majetku bude poptávat více firem
na zmíněné akce.
◆ Kralupští radní schválili cenovou nabídku
na provedení doplnění stavby „Bezbariérové chod-

níky v ulici Gen. Klapálka podél silnice II/101“ společností Rybář stavební, s.r.o. z Mělníka. Celkové
náklady budou činit 118.602,- Kč.
◆ DDM Kralupy nad Vltavou obdržel sponzorské dary na pořádání 12. Reprezentačního plesu:
J + V Tylšarovi, Fotoateliér – 1.170,- Kč; NOWACO
Czech Republic, s.r.o. – 5.000,- Kč; GLOBAL Kralupy, s.r.o. – 7.000,- Kč.
◆ Rada města schválila podání žádostí o dotace do Operačního programu životního prostředí
na projekty: „Zateplení budovy Kulturního a společenského střediska“, „Zateplení budovy sportovní
haly“ a „Zateplení budovy ZŠ praktické“. Dále Rada
města schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj do programu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2012“ na projekt „Rekonstrukce bytových jednotek v objektu
č.p. 687 ul. Chelčického“.
◆ Od 1. 1. 2012 došlo k úpravě ceny oběda pro
klienty pečovatelské služby z 55,- Kč na 59,- Kč.

Občanské průkazy pro děti
Co člověk – to doklad
totožnosti. Platí to
i pro děti mladší 15 let.

vat po státech Evropské
unie bez Vašeho doprovodu, např. s prarodiči, trenéry, učiteli apod.
V rámci EU nemusí mít
cestovní pas, ale postačí
mu e-občanský průkaz.
Správní poplatek činí 50,- Kč. Platnost tohoto dokladu je stanovena
na 5 let. Zákonný zástupce musí při žádosti
předložit rodný list dítěte, rodný list rodiče + OP
rodiče.

N

ově můžete požádat
o vydání e-občanského průkazu pro Vaše
děti. A pro jaké účely?
Např. abyste mohli prokázat věk dítěte v případě žádání o jakoukoli
slevu, ať už na dopravu, vstupné atd. Nebo
také v případě, že má
Vaše dítě možnost cesto-

Veřejné jednání
Zastupitelstva města
se koná:

8.

úno
ra

od 17 hodin
ve velké zasedací
místnosti MěÚ
Kralupy nad Vltavou

Nové
úřední hodiny
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
do odvolání prodlužuje úřední hodiny
na oddělení občanských průkazů
a cestovních pasů.
Po: 8:00 - 12:00.....12:45 - 18:00
St: 8:00 - 12:00.....12:45 - 18:00
Čt: . ........................12:00 - 15:00
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O financích
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Grantové schéma
Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2012 vyhlašuje Město Kralupy
nad Vltavou na základě usnesení Rady města č. 12/01/8/03 ze dne 10. 1. 2012.

Ž

ádosti o poskytnutí finančního grantu je možno podat do 17. 2. 2012,
žádosti došlé později nebudou posuzovány. Pro posouzení včasnosti podání žádosti je rozhodující datum na otisku razítka podatelny MěÚ. Vyhlášení je
zveřejněno na úředních deskách Města Kralupy nad Vltavou a na webových stránkách www.mestokralupy.cz.
Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící v Kralupech nad Vltavou.

Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici na Městském úřadě v Informačním
centru a na webových stránkách města.
Nedílnou součástí žádosti je podrobný
popis a rozpočet projektu.
Žadatel může podat maximálně 3 žádosti o grant.
Maximální požadovaná částka nesmí
přesáhnout 100.000,- Kč.
Minimální spoluúčast žadatele o grant
činí 10 %.

Podporované programy jsou tyto:
 Podpora volného času a prevence
kriminality mládeže.
 Podpora sportu a tělovýchovy
v roce 2012.
 Kulturní akce a výročí roku 2012.
 Občané třetího věku (vzdělávací,
kulturní a společenské akce a klubové
činnosti pro seniory v našem městě).
 Zdravý život občanů (program je zaměřen na činnosti zkvalitňující život občanů
a neziskových sociálních služeb).

S případnými dotazy se obracejte na pracovníky MěÚ Kralupy nad Vltavou:
 Administrace žádostí o dotaci a smluv: Bc. Lenka Hermanová, tel: 315 739 810, e-mail: lenka.hermanova@mestokralupy.cz
 Vyúčtování dotací z Grantového schématu: Jana Tučková, tel: 315 739 803, e-mail: jana.tuckova@mestokralupy.cz

Rekonstrukce tělocvičen v ZŠ Gen. Klapálka vrcholí
V
i vchodové dveře a zejména
odpružená sportovní podlaha
zn. Omnisport včetně podlahového vytápění v obou tělocvičnách, které mají celkovou rozlohu 840 m2.
Město Kralupy n. Vlt. prozatím hradí faktury za rekonstrukci ze svého rozpočtu. Byla
podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu
Střední Čechy, která může být
vyplacena dodatečně, ale není
o ní dosud rozhodnuto.
Radka Saláková

foto: Radka Saláková

říjnu loňského roku byla
zahájena kompletní rekonstrukce dvou tělocvičen v ZŠ ul.
Gen. Klapálka. Ve výběrovém
řízení vysoutěžila tuto městskou zakázku za cenu téměř 12
mil. Kč společnost Druhá pražská stavební s.r.o., která nabídla
nejlepší cenu, záruku a termín
dodání.
Bohužel se realita od plánů,
slibů a závazků liší a stavební
společnost je s dokončením rekonstrukce ve více než měsíčním skluzu. Od 20. 12. 2011,
což byl smluvně stanoven den
dokončení prací, nabíhá stavební společnosti od Města penále
ve výši 50.000,- Kč za každý den
prodlení. Tento měsíc (tj. únor
2012) by měla být rekonstrukce
dokončena.
Jedná se o velice nákladnou
a důkladnou rekonstrukci, neboť kromě zdí bylo prakticky
vše vybouráno a postupně se
rekonstruuje, ať už je to nová
střecha, fasáda včetně zateplení, nová okna, stropní podhledy,
elektrorozvody, vzduchotechnika, obklady na sociálním zařízení, nové plastové vnitřní

p Malá tělocvična v rekonstrukci – situace k 17. 1. 2012.
t Vchod do velké tělocvičny.
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Bezpečí

Jak se chovat v případě

chemické havárie
P

od vedením HZS Středočeského kraje proběhlo v našem městě v pondělí 16. 1. 2012 cvičení vybraných složek
integrovaného záchranného systému
s pracovním názvem „Synthos 2012“,
zaměřené na prověření části vnějšího
havarijního plánu Areálu chemických výrob. Součástí cvičení bylo přezkoušení
možnosti ukrytí lidí před únikem amoniaku v objektu velkého obchodního střediska, organizace evakuace a prověření obsluhy a funkčnosti vyrozumívacího
a varovacího systému města.
Patrně největší nebezpečí představuje ve městě Kralupy nad Vltavou možný
únik nebezpečné chemické látky, buď
z průmyslového zařízení, nebo při havárii v silniční a železniční přepravě.
V případě vzniku takovéto mimořádné
události, pokud by ohrožení lidí nabylo velkého rozsahu, proběhne varování
spuštěním kolísavého tónu sirén s doplňující nahranou informací „Chemická havárie, ohrožení únikem škodlivin“.
Varování by mohlo být vyhlášeno i bez
spuštění tónu sirén, pomocí bezdrátových hlásičů. Následovaly by informace
o tom, jak jsou lidé ohroženi a jak se mají zachovat. Je vhodné zapamatovat si
dále uvedené nejdůležitější zásady.

Jak poznáte
ohrožení havárií:
Houká siréna kolísavým tónem.
Kolísavý signál sirény znamená vždy
nějaké nebezpečí a může signalizovat
i únik nebezpečné chemické látky. Její
zvuk upozorňuje, že může dojít, nebo už
došlo, k závažné mimořádné události,
která ohrožuje zdraví a životy lidí, majetek nebo životní prostředí.
Cítíte dráždivý zápach, pálí vás oči.
Přítomnost nebezpečné látky často vnímají nejprve domácí zvířata a mohou
Vás tím varovat.

Jak se zachovat:
Ukryjte se v nejbližší budově.
Opusťte okamžitě veřejné prostranství,
vraťte se ihned domů nebo vyhledejte
ukrytí v nejbližší budově – v obchodě,
škole, na úřadě i v soukromých domech.
Většina látek se drží při zemi, proto je
nejvhodnější ukrýt se ve vyšších patrech a na závětrné straně budovy.
Zavřete okna, dveře a ventilační otvory, vypněte ventilaci a klimatizaci.
Poslouchejte pokyny, vyhlašované
složkami IZS nebo vedením města.

✂

Ochrana očí a dýchacích cest:
V případě, kdy nebezpečná látka pronikne dovnitř, použijte ochrannou masku s filtrem nebo prostředky improvizované ochrany.
Ochranná maska s filtrem:
Poskytuje komplexní ochranu očí a dýchacích orgánů před chemickou látkou.
Prostředky improvizované ochrany:
Dýchat přes navlhčený kapesník, ručník či jakoukoliv textilní látku. Lze použít i mnohonásobně přeložené papírové
ubrousky přiložené k nosu a ústům. Vlhčení se provádí vodou, v případě úniku
amoniaku (čpavku) vodou s přídavkem
kyseliny citronové, džusu nebo citronové šťávy.
Závěrem lze jen znovu připomenout
známou a ověřenou zkušenost, že štěstí
přeje připraveným a znalým. Toto se týká i znalosti možných rizik v okolí bydliště a toho, jak je třeba reagovat, pokud
k mimořádné události dojde. Příroda
a činnost lidí nás do situace, kdy bude ohroženo naše zdraví, majetek nebo
i život mohou přivést kdykoliv.
Jiří Mácha, krizové řízení města,
MěÚ Kralupy n. Vlt.

Těžba v lesním porostu - Lobeček
O

dbor životního prostředí MěÚ Kralupy
nad Vltavou oznamuje občanům, že
v průběhu měsíce února až března 2012
dojde ke kácení lesního porostu v k.ú. Lobeček. Jedná se o území podél řeky Vltavy,
pod městským koupalištěm. Dle katastru
nemovitostí se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa, dle § 9 zák. č.
289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších
předpisů. Dle kategorizace lesů se jedná
o lesy hospodářské, na které se vztahuje
právo obhospodařování z hlediska zákona.
Podle § 31 odst. 1 je vlastník lesa povinen obnovovat lesní porosty stanovištně
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vhodnými dřevinami a vychovávat je včas
a soustavně tak, aby se zlepšoval jejich
stav, zvyšovala jejich odolnost a zlepšovalo
plnění funkcí lesa.
Těžbu zde bude provádět právnická osoba, která je vlastníkem uvedených pozemků.
Bude se jednat o těžbu cca 2 ha celkem,
rozdělenou asi po 0,5 ha po čtyřech dílcích. Uvedená těžba je v souladu se zákonem. Na základě vydání rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje byl schválen
lesní hospodářský plán, se souhlasným závazným stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního prostředí

✂

a zemědělství a souhlasným závazným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského
kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Následně dle § 31 odst. 6 zákona
je vlastník lesa povinen holinu na lesních
pozemcích zalesnit do dvou let a lesní porosty na ní musí být zajištěny do sedmi let
od jejího vzniku. Dle telefonické informace
odborného lesního hospodáře by mělo zalesnění holin proběhnout ještě v tomto roce, a to v jarním období. K zalesnění bude
použito sazenic dubu letního.
Dana Dvořáková,
Odbor životního prostředí MěÚ

Aktuality

KZ

Velké poděkování
C

elkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2012,
který byl vybrán v Kralupech nad Vltavou a přilehlém okolí, je 66.099,- Kč. Vzrůstající štědrost dárců je pro nás důkazem
důvěry a lze z ní vyčíst víru v důležitost
a potřebnost pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným
zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb.

Všem koledníkům i vedoucím skupinek
patří velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a jejich pomoci si vážíme. Děkujeme
také všem dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli
na společnou pomoc mnoha potřebným.
Děkujeme! Kučerová Eva

FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU
Sokolská 139, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 606 613 018,
e-mail: centrum@nasefarnost.cz
Úřad práce ČR
- Přemyslova ul. 352/20
Referát nepojistných dávek – SSP
Referát zprostředkování
- Palackého nám. 6
Referát nepojistných dávek – Hmotná nouze
Příspěvek na péči
Dávky osobám se zdravotním postižením
Úřední hodiny

V době od 11 do 12 hodin omezený provoz
z důvodu polední přestávky.
Poslední klient se vyřizuje 15 min. před koncem
úředních hodin.

Pondělí............... 8:00 – 17:00
Úterý................... 8:00 – 13:00
Středa................. 8:00 – 17:00
Čtvrtek............... 8:00 – 13:00
Pátek.................. 8:00 – 13:00....... jen pro evidenci nových klientů

Uzavírka nadjezdu v Nelahozevsi
V
obci Nelahozeves došlo 23. 1. 2012
k úplné uzavírce místního mostního objektu (nadjezdu) nad železniční tratí. Uzavírka je plánována do 31. 7. 2012.
Z tohoto důvodu byl vytvořen objížďkový jízdní řád kralupské MHD. Jízdní řád
naleznete na webových stránkách města
www.mestokralupy.cz nebo v informač-

ním centru MěÚ Kralupy nad Vltavou.
Objízdná trasa pro osobní automobily
vede přes Kralupy nad Vltavou. Nákladní
automobily mají standardně do obce vjezd
zakázán. Žádáme řidiče, aby se řídili dopravním značením, aby nedocházelo k jakýmkoli komplikacím.
Lenka Moravcová

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
Po: Lobeček - tenisové kurty.....................14:00 -14:50
Lobeček - nábř. J. Holuba....................15:00 -15:50
Út: Lobeček - Máchova ul. .......................14:00 -14:50
Poděbradova ul. . ................................15:00 -15:50
Hostibejk.............................................16:00 -16:30
Lobeč, Purkyňovo nám........................16:35 -16:50
Cukrovar – hala...................................16:00 -16:50
St: U gymnázia.........................................14:00 -14:50
Mánesova ul........................................15:00 -15:50

Čt: Lidové nám..........................................14:00 -14:50
Mlýnská ul...........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice...................14:00 -14:50
Zeměchy.............................................15:00 -15:50
svoz odpadu v únoru a březnu
13. 2. - 17. 2. ...............rozměrný odpad z domácností
27. 2. - 2. 3. .................rozměrný odpad z domácností
12. 3. - 16. 3. ...............bioodpad
26. 3. - 30. 3. ...............rozměrný odpad z domácností

Ekologické centrum Kralupy nad
Vltavou, Palackého náměstí 6,
278 01 Kralupy nad Vltavou
http://www.eckralupy.cz

Ekocentrum v novém
V úterý 17. ledna 2012 se kralupské Ekologické centrum přestěhovalo na novou adresu.
Najdete nás stále na Palackého nám., ale už
ne v OD Máj, ale v budově Městského úřadu,
v bývalé kanceláři sociálního odboru, nad novým sídlem Úřadu práce.
Jak se k nám dostanete?
Z Palackého náměstí se dáte velkými hnědými vraty do dvora staré budovy č.p. 6. Ekocentrum má svoji kancelář v budově napravo,
v prvním patře.
Jak nás můžete kontaktovat?
Osobně, a to každý všední den v době od 8
do 20 hodin. Mimo úřední hodiny MěÚ, kdy
už bude přístup do budovy uzamčen, stačí zatelefonovat bezplatně na zelenou linku
800 100 584 a my vás zavedeme do našeho
ekocentra. Dále nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle 315 720 287 nebo e-mailem:
ekoporadna@eckralupy.cz.
Poděkování
Touto cestou děkujeme Městu Kralupy nad Vltavou za poskytnutí nových prostor pro provoz
a působení Ekologického centra a pracovníkům technických služeb za pomoc při stěhování nábytku a zařízení do nové kanceláře.
Jana Krátká, Ekologické centrum
Kralupy nad Vltavou, VÚHU a.s., Most
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Policie

Z činnosti kralupské Městské policie
Soukromé hudební produkce a ohňostroje
V poslední době se v našem městě rozšířila soukromá hudební produkce a v některých případech i se
soukromým ohňostrojem. Toto se ve více případech odehrává ve všedních dnech po 22. hodině a ve dny,
po nichž následuje den pracovního klidu po 23. hodině večerní. Tímto svým jednáním občané porušují obecně
závaznou vyhlášku města č. 1/2010 a tím se dopouští přestupkového jednání. Městská policie Kralupy při
zjištění těchto skutečností postupuje v souladu se zákonem a věc vyřeší na místě s odpovědnou osobou
nebo věc postoupí na odbor kanceláře tajemníka při MěÚ Kralupy nad Vltavou k dalšímu opatření.

Volné pobíhání psů a neuklízení exkrementů
Naši strážníci se ve městě opakovaně zaměřují na volné pobíhání psů, které je zakázáno obecně závaznou
vyhláškou města č. 2/2001, vyjma míst vyčleněných k volnému pohybu psů. Porušením této vyhlášky
se občané dopouští přestupkového jednání, které strážníci řeší v souladu se zákonem.
Dále se stále setkáváme s problémem týkajícím se neuklízení exkrementů po svých mazlíčcích. Opětovně nabádám občany, aby výkaly po svých mazlíčcích uklízeli a neznečišťovali tak veřejné prostranství,
ve kterém společně žijeme. Myslím si, že nikomu není příjemné, když do takových exkrementů opakovaně
šlápne a ani pohled na ně v našem městě není příjemný.
Vítězslav Nešetřil, zástupce ředitele MP Kralupy

ROZHOVOR s...

nprap. Václavem Tichým, Preventivně informační skupina PČR Mělník

Ani v zimě násilníci bohužel nespí
I přesto, že se říká, že nejvíce násilí na ženách přichází s teplým
počasím, kdy ženy nosí krátké sukně a provokativní tílka, může dojít
k tomu, že se stanete obětí násilníka i v zimě. Právě krátké dny, kdy
tma přichází už s odpolednem, jsou pro zloděje či násilníky jakousi
rouškou jistoty. Z důvodu prevence vám přinášíme tento rozhovor.
Jak předcházet takovýmto situacím? Jak se
nestát například obětí znásilnění?
Zaručený návod, jak na to, asi neexistuje.
Nicméně při dodržování jistých pravidel vlastní bezpečnosti můžeme možnost napadení
výrazně minimalizovat. Uvedl bych několik
z nich. Před odchodem z domu je dobré sdělit
někomu blízkému, kam jdu a kdy se hodlám
vrátit, dále po příchodu na místo neuškodí,
když odešlu např. sms, že jsem v pořádku dorazil. To samé platí při návratu domů (zpráva
může obsahovat např. v kolik se chystám vyrazit a jakým způsobem budu domů cestovat:
pěšky, se známými, popř. taxíkem).
Při samotné cestě bychom se měli vyhýbat neosvětleným chodníkům, parkům, ulicím a dalším temným zákoutím, a to i přesto, že tudy vede kratší cesta. Doporučuje
se chodit ve skupinkách a bedlivě sledovat
své okolí, např. na zastávkách MHD nebo
v okolí domovních vchodů. Dalším dobrým
typem je nastavení tísňové volby na mobilu
jedním tlačítkem. V případě ohrožení je pak
tel. komunikace jednodušší, než když v rozrušení a za šera vytáčíte celé číslo.
Existují nějaké rady, jak se chovat v situaci,
kdy dojde ke střetu s násilníkem?
Nejlepší rada zní: setkání s násilníkem se
úplně vyhnout, jinak řečeno udělat vše pro
to, aby k fyzickému kontaktu vůbec nedo-
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šlo. Jestliže při cestě zjistím, že mne někdo
sleduje, mohu si snadno ověřit, zda se osoba
zajímá o mne nebo zda máme pouze stejnou
cestu, můžu přejít na druhý chodník nebo
zrychlit chůzi. Když mne podezřelá osoba
bude následovat, měl by to pro mne být
signál k tomu, abych se urychleně vzdálil
z jejího dosahu. Nejlepší je v nejbližším okolí vstoupit do objektu, kde se nachází větší
množství osob a odtud zavolat pomoc.
Málokterý jedinec je tak dobře fyzicky
vybaven, aby mohl násilníkovi klást účinný odpor. Když dojde k přepadení, nemělo
by chování oběti vést ke zvýšení agrese ze
strany útočníka. Jsou známy případy, kdy
se napadené ženy ubránily pouze tím, že
začaly s násilníkem komunikovat a následně jej od jeho záměrů odradily nebo se jim
pod různými záminkami podařilo útočníkovi uprchnout a přivolat pomoc.
Pokud k násilí na ženě dojde, jak důležité je
tuto událost okamžitě oznámit policii?
Když už se žena stane obětí výše popsaného jednání, je důležité, aby i přesto, že se
mnohdy jedná o velmi stresující zážitek, případ okamžitě oznámila. Toto jednání může
napomoci vyšetřujícím policistům v tom,
aby pachatele odhalili včas a zamezili mu
tak v další trestné činnosti.
Děkuji za rozhovor! Radka Saláková

Z linky 156:

§
☛ Dne 8. 1. 2012 v 8:52

hod. telefonicky oznámil

operační důstojník Policie ČR
Mělník, že v ul. Ke Koupališti se
pohybuje směrem do Veltrus odcizený pásový bagr v hodnotě cca 2 miliony Kč. Na místo byla neprodleně vyslána
hlídka MP Kralupy, která v 9:05 hod. pásový
bagr nalezla v lesíku u řeky Vltavy, zajistila
místo činu a informace předala telefonicky
na obvodní oddělení PČR v Kralupech n. Vlt.
Dalšími úkony strážníci zjistili dva podezřelé muže sedící v osobním vozidle nedaleko
nalezeného bagru. V 9:15 hod. se na místo
dostavila hlídka PČR, která si na místě celou
věc převzala k dalšímu opatření.

☛ 8. 1. 2012 ve 20:25 hod.

na l. 156
oznámil občan, že do jednoho domu v ul.
Štefánikova se snaží dostat neznámá žena,
která zde nebydlí. Na místo byla neprodleně
vyslána hlídka MP Kralupy. Ve 20:30 hod.
hlídka zjistila ženu se psem, která se snažila vejít do jednoho z domů. Tato hlídce MP
sdělila, že si u svého známého zapomněla vodítko na psa. Z důvodu podezření, že
žena nemluví pravdu, hlídka MP požádala
dozorčí službu, aby učinila telefonický dotaz na PČR Mělník, zda osoba neprochází
pátráním. Zde bylo zjištěno, že je na ženu
vydán příkaz k zatčení. Z tohoto důvodu
byla žena převezena na služebnu obvodního oddělení PČR v Kralupech nad Vltavou
a psa následně hlídka MP odvezla do městského útulku.

☛ Dne 12. 1. 2012 v 9:00 hod. l. 156 MP

Kralupy obdržela oznámení, že v ul. Štefánikova v jednom domě se pere žena s mužem.
Na místo byla neprodleně vyslána hlídka
MP. Při příjezdu hlídky MP z domu vyběhla
žena s dítětem v náruči a za ní muž, který
na ženu stále křičel. Strážníci vyzvali muže i ženu, aby se vrátili zpět do bytu, kde
se věc bude nadále řešit. Na toto žena reagovala tak, že položila dítě na zem s tím,
že není její a nebude se o něj starat. Muž ji
na toto odvětil, že dítě také nechce. Hlídka
MP na místě věc uklidnila a muž s ženou
i plačícím dítětem se odebrali zpět do domu. Přes stálou službu MP byla na místo
přivolána hlídka obvodního oddělení PČR
a dále sociální pracovnice při MěÚ Kralupy nad Vltavou, kteří si na místě celou věc
převzali k dalšímu opatření.

☛ Dne 16. 1. 2012 v 9:35 hod. MP Kra-

lupy obdržela oznámení, že v ul. Šafaříkova
u dětského hřiště je založena černá skládka.
Hlídka MP na místě zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Neznámý pachatel
zde vyhodil dvě staré válendy, jednu sedací soupravu, rozbitou automatickou pračku, části ohořelého dřeva, sololitové desky
a dvě pneumatiky. Hlídka na místě provedla šetření z důvodu zjištění pachatele této
skládky. Věc byla následně písemně zpracována a postoupena na odbor kanceláře
tajemníka MěÚ k dalšímu opatření.

SETKÁNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ SE PODAŘILO

D

ne 12. ledna 2012 se uskutečnilo pravidelné setkání všech
rozpočtu
kralupských sportovních oddílů
„V roce 2012 je ve schváleném
ého
nick
a organizací, na které jsou zváni
počítáno na podporu mládež
o
přím
Kč
i představitelé městské samosprásportu s částkou 2.20 0.00 0,ast
luúč
spo
vy. Sportovní komise města ho pona činnost a 300.000,- Kč jako
ch
nte
řádá s dvěma hlavními cíli: nabídnout
na případných získaných gra
, předseda
všem sportovním oddílům mikrojednotliv ých oddílů“. Jan Špaček
ta
y
skopický vhled do transparentního
Sportovní komise, člen Rad měs
systému přerozdělování dotace vyčleněné z rozpočtu města na mládežnický sport a seznámit všechzentaci plné příkladů představil všechny
ny přítomné i s dalšími možnostmi čerpání alternativy žádostí, které může Sportovní
městských financí na svoji činnost. Člen komise v rámci svých kompetencí posusportovní komise Zdeněk Vejrosta v pre- zovat a případně následně doporučit Radě

města ke schválení. Řeč nebyla jen o právech sportovních oddílů a organizací, ale
i o povinnostech, které představují hlavně včasné a pečlivě doložené vyúčtování
dotací ze strany oddílů. Setkání se každoročně účastní i starosta města Petr Holeček. Mezi dalšími zástupci z řad samosprávy nechyběli ani Marek Czechmann,
Petr Listík, Antonín Seidel a samozřejmě
předseda Sportovní komise Jan Špaček.
Z 35 pozvaných zástupců sportovních
organizací dorazilo sedmadvacet.
Jindřich Kohm, člen Sportovní
komise a organizačního výboru
Sportovce Kralup nad Vltavou

JIŽ ČTVRTÝ GALAVEČER KRALUPSKÝCH
SPORTOVCŮ KLEPE NA DVEŘE

D

ruhým komunikačním cílem setkání
zástupců všech sportovních klubů
a organizací činných ve městě nad Vltavou bylo také již tradiční připomenutí filosofie kulturně - sportovní ankety
Sportovec Kralup nad Vltavou, které obstaral člen jejího organizačního výboru

Vyhlášení vítězů
ankety Sportovec
Kralup nad Vltavou
proběhne již v pátek

30. března 2012

Jindřich Kohm. Zpětná vazba ze strany
oddílů jednoznačně dokládá, že každoroční galavečer sportu berou za svůj!
O tom také nejvýmluvněji hovoří hojná
divácká účast především z řad kralupské sportovní veřejnosti na slavnostních
galavečerech.

Vzhledem k omezené kapacitě kina Vltava, kde bude probíhat slavnostní část večera, vám doporučujeme zajistit
si vstupenky v předprodeji v KD Vltava s dostatečným předstihem. Předprodej začíná 5. března 2012.

„Byl jsem na minulém ročníku,
překvapilo mě, jak velmi dobře byl
organizovaný. Líbí se mi filosofie
ankety. Ta je cílena na lidi, kteří jsou
ve městě aktivní, mají nějaké výsledk y
a v podstatě se tím prezentují a vytvářejí
o městě určité povědomí. Budu dělat
všechno pro to, abych tam mohl
být, protože to je výborná akce!“
Antonín Seidel, zastupitel

„Na galavečer se určitě
chystám, stejně jako členové
oddílu. Musím říct, že to je
vynikající akce. Celý realizační
tým ankety musím pochválit“.
Jaroslav Froněk, oddíl kanoist
iky

Součástí letošního
programu bude i

2
1
0
2
.
30. 3 hodin
9
od 1 Vltava!
v KD

„After Party“
ve velkém sále KD Vltava.

DJ Viktor Voljanskij
opráší diskotékové šlágry 60. – 90. let
a světelnou show předvedou LOS ŽONGLOS.
Vstupné:  na galavečer včetně After Party s diskotékou
a občerstvením /19:00 – 01:00 hodin/ 150,- Kč
(místo konání kino KD Vltava a velký sál KD Vltava)
 pouze na After Party s diskotékou bez občerstvení /22:00
– 01:00 hodin/ 70,- Kč (místo konání velký sál KD Vltava)

KZ

Městská knihovna

Městská knihovna
Kralupy nad Vltavou

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/

Z pera současných
kralupských básníků
Jedna špatná věc
Na tomto světě,
kde louka kvete,
kde v létě obilí zlátne,
kde na podzim vítr listy smete
a v zimě sníh vše zakryje,
se stejně jedna věc neukryje.
Ta věc je taková,
lehce prostá,
ale sprostá.
Korupce se nazývá.
Nikdo z lidí se neozývá.
Všichni to tají, co to jde,
oni vědí,
že správná věc to není.
Zajímá je to? NE.
Co tenhle svět s tím dělat může?
Nikdo nám, co bojujem, nepomůže,
pořád je nás málo na to,
aby to tady na světě stálo za to.
Nikdy nebudeme všichni stejní,
to však na věci nic nemění.
Lidé jsou k sobě nesdílní
a vůbec nejsou upřímní.
Kateřina Dalecká, 15 let, Kralupy n. Vlt.

Městská knihovna v číslech
Opět se sešel rok s rokem a pro knihovnu nastal čas
na hodnocení předchozího období.

S

tatistické údaje za rok 2011 nás potěšily
a věříme, že zvyšující se zájem o knihy
bude pokračovat i v letošním roce.
V Městské knihovně se v roce 2011 zaregistrovalo 2 243 čtenářů, to je o 208 čtenářů
více než v roce 2010. Potěšující je i to, že
z tohoto počtu je téměř 630 dětí do 15 let.
Výpůjčky knihovních dokumentů vzrostly
téměř o deset tisíc.

„

Čtenáři a uživatelé knihovny v loňském
roce uskutečnili téměř 37 tisíc návštěv, nejnavštěvovanější byl měsíc březen, nejvíce
dokumentů si čtenáři vypůjčili v říjnu –
9 720. Pracovnice knihovny zprostředkovaly 377 zásilek meziknihovní výpůjční služby
a vyřídily přes 1 000 rezervací na žádané
tituly.
Mezi nejdůležitější sledované údaje patří také stav knihovního fondu a přírůstek
nových knih.
Celkový stav fondu byl ke konci minulého
roku 53 180 knihovních jednotek.
V loňském roce pracovnice knihovny zaevidovaly přes 3 480 dokumentů, z tohoto
počtu je 3 295 knih.

„
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
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Přes padesát tisíc knih“

Půjčujeme audioknihy“

Dalšími zpracovávanými dokumenty,
o které je mezi čtenáři zájem, jsou zvukové knihy. Zde jsme ale vázáni autorským
zákonem a čtenářům nově vydané audioknihy nabídnout nemůžeme. Audioknihy
je možné zapůjčit až po uplynutí několika
měsíců od data vydání.
Toto je jen několik čísel ze stále se rozrůstajících ročních výkazů o knihovnách,
které dále sledují, kolik se půjčilo krásné
literatury, naučné literatury, periodik, jaký
počet je prolongací půjčených dokumentů,

„

jaký je počet vstupů do elektronického katalogu atd.

Nejoblíbenější Monyová
a Viewegh“

A které tituly se půjčovaly v loňském roce nejčastěji? Když odhlédneme od školní
četby, v dospělém oddělení mezi čtenáři
často kolovala trilogie S. Larssona, Hypnotizér, knihy J. Fieldingové nebo M. Higgins
Clarkové. Mezi vyhledávané české autory
patřila Simona Monyová a Michal Viewegh.
U dětí v současné době vedou Deníky malého Poseroutky, děti si stále půjčují Harryho
Pottera, upíří ságy nebo dívčí romány Lenky
Lanczové a J. Wilsonové.
V nejbližších dnech se čtenáři mohou
těšit například na knihu Kláry Janečkové
Temnota, na Černočernou tmu S. Kinga,
na detektivní román Lovec od oblíbeného J. Deavera, na příběh o mladých lidech
ve válkou rozvrácené Británii Heřmánkový
palouk, na fantasy román pro děti Můří deníky a na mnoho dalších titulů.
Přehled o novinkách v kralupské městské knihovně získáte v on-line katalogu
na webových stránkách www.knihovnakralupy.cz.
Šárka Pánková, vedoucí MěK

Městské muzeum

KZ

Městské muzeum
program na ÚNOR 2012
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

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).

Jako v nebi, Martin Patřičný - povídky 2012

do neděle 25. března

Jaké jsou nové povídky Martina Patřičného?
Pokusím se zůstat u čísla 7 (čtenáři, rozuměj = soubor se skládá právě ze 7 povídek):
1/ Nepřekvapil mě Martin tím, že píše další
povídky, ale překvapil, že o jeho práci se
dřevem se ani v jedné z povídek nedočteme téměř nic. Že by televizní seriál Kus
dřeva ze stromu pohltil vše?
2/ Čtenář se postupně vnořuje do různých
etap autorova života, kde jde více či méně
o vzpomínání či rozpomínání na zajímavé
životní okamžiky – studentská voda, školní
sraz po mnoha letech...
3/ Nacházíme tady i autorovu touhu objevující se ve více povídkách, ale nejsilněji vyjádřená je v povídce „Jen na rok“...
a o jakou touhu se jedná, to si, milý čtenáři,
s potěšením přečti sám...
4/ Spisovatelův jazyk je úplně stejný jako
Martin sám – tedy přímý, drsný, místy až
prostořeký. Pro čtenářky něžného a křehkého pohlaví to občas zaskřípe, představivost
se šine k surrealistickým výjevům, ale na jiných místech v textu je i láska a něha...
5/ Pro mne se stala postava vypravěče =
hlavního hrdiny v povídkách, pouze a jedině

14. 2. – 17:00 hod.
Koncert žáků ZUŠ
15. 2. – 16:00 hod.
Výroční schůze Sdružení rodáků a přátel města
26. 2. – 15:00 hod.
Komentovaná prohlídka výstavy s malířem Fr.
Saifrtem

skutečným Martinem Patřičným... Je to dáno
tím, že s Martinem se při výstavách a dřevěných večerech setkáváme poměrně často,
a tak si jeho hlas i gesta neodmyslitelně připojuji k jeho textu, ale to neplatí obecně pro
čtenáře – vy máte možnost fantazie, dokreslování... já mám reálného hrdinu Martina.
6/ Říká se: nejlepší na konec – a poslední
povídka, podle níž má soubor název: Jako
v nebi – je dle mého tou nejzdařilejší. Každý
čtenář si z ní odnese své poslání. Mě zaujala ta ryzost a láska nejprve ke zvířatům
a poté až k lidem...
7/ A kdo z vás si přečte doslov k těmto
povídkám od Bedřicha Ludvíka, jistě mi
dá za pravdu, že mnoho věcí nepochopil,
přehlédl, vnímal jinak... tedy mu nezbývá
než číst ještě jednou či vícekrát...
Iveta Bendíková
Připravujeme na březen:
Křest knížky povídek:
JAKO V NEBI - Martina Patřičného
Devatero řemesel – 110 let města
– jarní ukázky a kurzy
Koncert folkového písničkáře a skladatele
JANA BURIANA

Čteme z knihy návštěvníků:

Foto: Michaela Pechačová

Lednové ohlasy výstavy: Vánoce v muzeu s KLT Praha

Malíř Fr. Saifrt (vpředu) na vernisáži své výstavy
v Městském muzeu 19. 1. 2012.

5. 1. 2012
Děkujeme za zajímavou a krásnou výstavu, skvělou péči všech zaměstnanců.
Dětem jste poskytli báječný zážitek.
MŠ E. Beneše
Krásný advent! A Nový rok (celý). Děkuji Vám a svojí kamarádce J. K.,
že mě sem vzala.
J. P. z Prahy
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Výročí tragédie kralupských Židů
S

mutné výročí 70 let, která
uplynou od deportace kralupských občanů židovské víry
za druhé světové války, spadá
na únor 2012. O jejich osudu bylo rozhodnuto na konferenci 20. ledna 1942 v zámku
na břehu jezera Wannsee poblíž Berlína. Konferenci předsedal z pověření Adolfa Hitlera zastupující říšský protektor
Reinhard Heydrich a hlavním
bodem jednání bylo vyřešení
židovské otázky, pro které měli nacisté jen jedno podstatné
jméno: Endlösung.
Kralupští Židé, podobně jako
ostatní Židé v Čechách doufali, že u nás nedojde k takovým
represáliím jako v Německu. Ale mýlili se. Kralupský
Okresní úřad se nijak nesnažil
odsun Židů z Kralup urychlit, ale nebyli to Němci, kdo
by naléhali na rychlý odchod
kralupských Židů do koncentračních táborů, ale bohužel
čeští obyvatelé Kralup, kteří
se se zrůdnou nacistickou ra-

sovou teorií ztotožňovali. Byli
soustředěni v kolaborantském
spolku Vlajka a žádali rychlou deportaci Židů. Proto se
mnozí kralupští Židé snažili
změnit bydliště a dostat se
z dosahu kralupských kolaborantů. Ale ani změna bydliště do okolních vesnic Židům
nepomohla a museli do transportů nastoupit.
První transport do Terezína, který se stal přestupní
stanicí do vyhlazovacích koncentračních táborů, byl vypraven 22. února 1942. Kralupští
Židé museli do něj nastoupit
na Kladně. Netušili, že již během jednoho, nejdéle dvou
měsíců, nebude nikdo z nich
naživu. Ani na rampách, kde
je z vlaku vyložili před plynovou komorou, nevěřili, že
je čeká smrt. Zahynuli krutou smrtí v Osvětimi, Izbici,
Treblince, Lublinu, Zamosci
i v Terezíně.
Nemnoho kralupských Židů
se zachránilo, když včas opus-

foto: ing. josef stupka

Židé považovali za největší tragédii svého národa dobytí
Jeruzaléma římskými legiemi a zničení židovského
Chrámu v roce 70 po Kristu. Netušili, že po téměř dvou
tisících letech na ně čeká daleko větší katastrofa, a to
uprostřed Evropy.

Pamětní deska se zlomenou Davidovou hvězdou na stěně kralupské
synagogy.

tili republiku ještě před německou okupací. Tak si zachránil
život majitel kralupského pivovaru Ing. Josef Fišer nebo
majitel závodu na zpracování
kovového odpadu V. Sommer.
Majitel továrny na součástky žacích strojů Arnošt Ehrmann nenastoupil v uvedený
den do transportu a svůj život
dobrovolně ukončil.
Majitel malého podniku
na výrobu leštidel a mazadel v Přemyslově ulici Otakar
Neumann si od počátku války
vedl deník a zapisoval každodenní události v Kralupech až
do 22. února 1942, kdy mu-

sel nastoupit do transportu.
Tak se můžeme z jeho deníku dočíst, jak byli postupně
zbavováni majetku a důstojnosti. Netušil, že má před sebou jen měsíc života. Zahynul
23. dubna 1942 v Lublinu.
Dnes si již na tragické události druhé světové války téměř nikdo nevzpomene. Jen
jména kralupských Židů
na stěně Pinkasovy synagogy Židovského muzea v Praze a pamětní deska na stěně
kralupské synagogy nám připomenou neuvěřitelnou zvůli
nacistického režimu.
Ing. Josef Stupka

Václav Syrový
V zářijovém Zpravodaji jsme vás krátkou zprávou informovali o tom, že
kralupský rodák Václav Syrový byl nejen vynikající sportovec - vzpěrač,
který získal mnoho ocenění, ale také výtvarník s mimořádným citem.
A právě 23. února bude vernisáží v 17:30 hod. zahájena
výstava jeho prací, na kterou vás všechny srdečně zveme.
Výstava děl Václava Syrového se uskuteční v Severočeské galerii
výtvarného umění v Litoměřicích, a to od 24. února do 8. dubna 2012
v prostorách stálé expozice naivního umění.
Nese název „Marie Krůtová a Václav Syrový - dvě polohy naivního umění“.
Jde o první souhrnné prezentace těchto dvou, již nežijících, umělců.
Další informace můžete najít na stránkách

www.galerie-ltm.cz
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Slované v Kralupech nad Vltavou
Archeologické nálezy patřící Slovanům
z prostoru dnešních Kralup

N

ěkdy v 5. stol. po Kr. se
vydali naši předkové Slované ze své původní vlasti, ležící někde mezi Vislou, Bugem
a Dolním Dněprem, na cestu.
Někteří mířili na východ, další na jih a také na západ. Právě ti poslední se dostali někdy
v druhé polovině 6. stol. přes
Polsko a sever Moravy až do našich končin. Nepřišli do pusté,
panenské krajiny, ale do země,
kterou již tisíce let před nimi
obdělávaly generace pravěkých
zemědělců. Měli štěstí, že si nemuseli vstup do země vynucovat
zbraní. Přicházeli do krajiny takřka neobydlené. Poslední zbytky
germánského kmene Langobardů jí právě opouštěly.
Po několika desítkách let sem
od jihu přišli další osadníci stejného kmene - Čechů. Jejich družiny v čele se svými knížaty obsadily na našem dnešním území
jednotlivá teritoria. Území, které
z počátku ovládal knížecí rod
Přemyslovců, zahrnovalo dnešní prostor Prahy, část Mělnicka,
Kladenska, Slánska a Benešovska. Postupně na něm začali budovat opěrná centra své moci,
opevněná hradiště. Ta nejprve
vznikala v prostoru Prahy (Bohnice, Butovice, Šárka). Později
to pak byl Levý Hradec a Budeč. Od osmdesátých let 9. století pak i prostor dnešního Pražského hradu, kdy sem přenesl
své sídlo kníže Bořivoj. Později k přemyslovským hradištím
přibyl Libušín a další. Tolik jen
stručně na úvod.
Jak to bylo v Kralupech a v našem nejbližším okolí? Podle archeologických nálezů se zdá, že
z počátku nebyly zdejší končiny
našimi předky příliš osídleny.
Nálezy nejstarší slovanské keramiky, tzv. Pražského typu (6. 7. stol.), jsou zatím známy pouze
z katastru Vojkovic. Nejvýznačnějším je naleziště v nedalekých
Všestudech. Zde byly prozkou-

mány zbytky asi šesti obytných
chat z části
za h loube ných do země a několik
odpadních jam
z téže doby.
V naší oblasti to
však bylo hlavně Budečské Hradiště, které nabývalo
na významu. Zvláště po tom, co
zde kníže Spytihněv I. (875 915) nechal na počátku 10. stol.
postavit kostel.
Co však prostor dnešních Kralup? Podle dosavadních, bohužel
starých a nesystematicky získaných archeologických nálezů, si
můžeme udělat o tehdejším osídlení následující představu.
Stopy po slovanské vesnici
a pohřebišti se našly na levém
břehu Vltavy v prostoru blíže
železničnímu mostu, nedaleko
prastarého brodu přes Vltavu.
Dalších několik hrobů bylo nalezeno od nádražní budovy směrem ke Kladnu. Slovanské nálezy pokračují i hroby v místě
dnešního sídliště V Zátiší. Vrátíme-li se zpět do centra, pak jedna odpadní jáma se zlomky slovanské keramiky se našla také
v místě bývalého mlýna Svépomoc. Na Hostibejku byl nalezen
kostrový hrob „směrem k Mikovicům“ a několik střepů s typicky slovanskou výzdobou. Více
nálezů pochází z Lobče, z místa, kde dnes stojí panelové sídliště. Tady se pravděpodobně
rozkládala druhá slovanská vesnice, jak dokládají nálezy několika odpadních jam. V nich byla
keramika a kosti zvířat. Většinu dalších stop po této vesnici
však bohužel v minulosti zničily
místní cihelny.
Nálezů z dalších částí Kralup
je již jen velmi málo a bez bližšího určení místa, kde se našly. Je
to kostrový hrob z Minic. Nádoba

s mincemi knížete Oldřicha byla
ukryta v Mikovicích
někdy kolem roku
1034. Ojedinělý
nález keramiky
je i z Lobečku,
a pozdně hradištní chlebová pec
je ze Zeměch.
Valná většina
nálezů je odborníky řazena do mladší doby hradištní (950
- 1200). Jen menší část
do konce střední doby hradištní (těsně před rok 950).
To, že na dnešním území města byly nalezeny stopy po osídlení z doby hradištní ještě neznamená, že všechna tato místa byla
osídlena současně. Naši předkové
tehdy bydleli v malých chatách
(cca 25 m2), částečně zapuštěných do země. Životnost dřevěných kůlů byla jen několik desítek let. Poté se musela vybudovat

chata nová. Pravěkou vesnici tvořilo jen několik takovýchto chat
a celkový počet obyvatel v ní se
pohyboval okolo 25 osob.
Zdejší nejstarší archeologické
nálezy, patřící Slovanům, zahrnují období cca 200 - 250 let. Je
tedy možné, že zde zpočátku byla jen jedna vesnice, jejíž obyvatelé své chaty postupně přemísťovali. Teprve později, po vzestupu
významu Budče, zde mohly být
současně třeba i vesnice dvě. To
vše by však mohl upřesnit pouze
odborný rozbor keramiky, který
však zatím proveden nebyl.
Zatím tedy mezi odborníky převládá názor, že vesnice,
vzniklá v místě dnešních Kralup, byla jednou ze „služebních“
vsí při Budečském Hradišti. Jinak je celkem překvapující,
jak málo slovanských nálezů,
na rozdíl od jiných archeologických kultur, z prostoru dnešních Kralup je. 
V. Fencl
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Střídání ve vedení minických dobrovolných hasičů

Dosavadního starostu SDH Minice,
Bohumila Tylše, který na vlastní žádost
ukončil svou funkci, vystřídal Marek
Škabrada (vpravo).

foto: J. Herain

P

říjemnou a doslova sousedskou atmosféru měla
výroční lednová valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Minice, jehož členskou základnu aktuálně tvoří 89 členů (včetně 12 žen). Z uvedeného
počtu je jich 57 aktivních.
Důležitým momentem jednání byla volba starosty. V této funkci dosud působícího Bohumila Tylše
vystřídal Marek Škabrada, který se stal i zástupcem
kralupských dobrovolných hasičů na blížícím se
únorovém shromáždění delegátů v Mělníku.
SDH Minice se v loňském roce podílel na hašení
ničivých plamenů dvakrát, a to v březnu, kdy byl
likvidován požár výškové budovy v Kralupech nad

Vltavou, a koncem srpna, když hořel rodinný domek.
Činnost rozvíjel i devítičlenný oddíl mládeže, který spolupořádal soutěže pro děti a zúčastňoval se
sportovních soutěží v mělnickém regionu.
Ne nepodstatná byla loni brigádnická činnost jednotky SDH Minice. Kupříkladu na různých činnostech, včetně průběžné opravy budovy hasičárny
a údržby technického vybavení a strojů, bylo loni
členy odpracováno 1.644 hodin. 
J. Herain
Televizní reportáž z této akce můžete
zhlédnout v KTZ do 6. 2. nebo kdykoli na
www.mestokralupy.cz v rubrice TV Kralupy.

Filatelie v Kralupech

P

očátky kralupské organizované filatelie spadají
do období konce třicátých let a doby okupace.
Po skončení války distribuci nově vydávaných známek zajišťovali pracovníci kralupské pošty.
Zájemci o filatelii se začali scházet v rámci odborových organizací na závodech. Záštitu nad filatelisty převzal Klub ČSD. Vznik Klubu filatelista dnešního
typu se datuje od roku 1955. Byl založen lidmi, které si ještě mnozí z dnešních členů pamatují. Počet
členů v té době se ustálil na počtu 20.
V šedesátých letech členové klubu uspořádali první menší výstavu známek, která měla hlavně propagační a náborový účel. Skutečně došlo
k rozšíření členské základny. V té době byla filatelie
značně podporovaná státem.
Sedmdesátá a osmdesátá léta byla pro kralupskou filatelii obdobím nejslavnějším. Byly uspořádány výstavy okresního formátu, které pak vyvrcholily
v roce 1977 oblastní
výstavou. K tomuto
svátku vyšla dokonce
známka s erbem našeho města. V Klubu
v té době bylo evidováno 140 členů.
Po změně režimu,
v roce 1989, se otevřel nový prostor. Obnovilo se podnikání,
živnosti, s rozvojem počítačových technologií se
život značně zrychlil. Na sběratelství začalo být najednou méně času. U filatelie vytrvali opravdu jen
ti skalní. A i pro většinu z nich se sbírání známek
stalo okrajovou záležitostí.
Přesto sběratelství poštovních známek i v dnešní
době přináší člověku obohacení jeho života a má mu
stále co nabídnout. Kvalita českých známek zůstává
trvale na vysoké úrovni. A proto věříme, že se znovu
najdou, zvláště mezi mládeží, noví zájemci o filatelii.
A k tomu bychom my starší měli přispět.
Rádi mezi sebou uvítáme každého, kdo bude mít
o naši zálibu zájem. Scházíme se vždy každou třetí neděli v měsíci v přízemí domu 1031 na sídlišti
Hůrka (9 – 11 hod.).
Ivan Tatar a Vlastimil Řada
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VÝSTAVA DROBNÝCH ZVÍŘAT
Český svaz chovatelů, základní organizace Kralupy nad Vltavou
srdečně zve

11. – 12. února 2012
na Výstavu drobných zvířat
s expozicemi okrasného ptactva a morčat.
Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti, Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:

sobota 11. 2. – od 8 do 17 hod.
neděle 12. 2. – od 8 do 13 hod.
Ve 12:45 hod. proběhne slavnostní předání vítězných pohárů za účasti starosty města Kralupy.
Vstupné: 30,- Kč dospělí / děti do 15 let zdarma
Vystaveno bude několik set živých zvířat – především králíků, holubů, drůbeže, krůt, perliček,
hus, kachen, ptactva včetně středně velkých papoušků, zakrslých teddy králíků a morčat.
Velmi široké bude i zastoupení plemen, barevných či kresebných rázů
a v neposlední řadě i druhů.
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných zvířat pro další chov.
Nebude chybět poučná panelová výzdoba, tombola a pro děti bude opět připraven selský
dvorek s ustájenými zvířaty a volně létajícími pávíky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Společnost
Blahopřejeme našim
spoluobčanům, kteří
se dožívají v únoru
významných životních jubileí.
93 let................Pígl Josef
91 let................Spěváková Milada
	Rychtaříková Věra
90 let................Millerová Antonie
Poláková Milena
	Davidová Miroslava
85 let................Lipovský Jiří
Seigl Vladimír
Varvažovská Miloslava
80 let................Suchý Jiří
Čermák Karel
	Nezkusil Josef
Valentová Marie
Kocourek Josef
Formánková Růžena

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti.
V neděli 29. ledna oslavila své 75. narozeniny
paní ZDENKA VOSMÍKOVÁ.
Všechno nejlepší, hodně zdraví, optimismu
a pohodových dnů přeje vnučka s rodinou.
Dne 11. 2. se dožívá 80 let pan
JOSEF KOCOUREK.
Všechno nejlepší k Tvým
80. narozeninám, hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti
Ti z celého srdce přeje dcera
s rodinou!

KZ

VÝZVA – SPOLUPRÁCE
☞ 10 LET PO POVODNI ☞
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

v Kralupech-Lobči,
Purkyňovo nám. 228
VÁS ZVE NA LITERÁRNÍ POŘAD

JÁ SE TAM VRÁTÍM
VE STŘEDU 8. ÚNORA V 18:30 HOD.
Já se tam vrátím - patrně jeden z nejznámějších textů básníka Františka Halase.
Lyrická próza první poloviny 20. století je vyznáním básníka rodnému kraji a kráse
českého jazyka. Je i úchvatným textem o směřování a prožívání života v sledu generací
a v sounáležitosti s přírodou.
Tento literárně - hudební pořad byl sestaven z textů F. Halase, J. Seiferta
a L. Kundery s hudbou B. Smetany, J. Suka a B. Martinů.
Program byl připraven při příležitosti 60 let od prvního vydání textu Františka Halase.
Účinkují: Václav Pavlík - recitace, Viktor Mazáček - housle, Michal Macourek – klavír.
Program byl podpořen z grantu Města Kralupy v roce 2011.
Galerie je otevřena Út - Pá od 15 h. do 18 h. nebo po dohodě na tel. 724 250 190,
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2011.

36. sezóna Kruhu přátel Prahy

rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na prohlídku
Národního technického muzea na Letné
Kdy? V sobotu 11. února 2012
Národní technické muzeum v Praze bylo založeno již v roce 1908. Za dobu delší
než sto let zde byly vybudovány rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj mnoha
technických oborů, přírodních a exaktních věd a průmyslu na území dnešní České
republiky. Nejzajímavější a unikátní sbírkové předměty si můžete prohlédnout
ve stálých expozicích i na krátkodobých výstavách. Zájemci o důkladnější poznání
dějin techniky a širších souvislostí mají k dispozici také bohatou knihovnu a archiv
dějin techniky a průmyslu. NTM má také vlastní výzkumné pracoviště se svou
publikační a vzdělávací činností z oblasti dějin věd a techniky. V únoru 2011 byla
po dlouhodobé rekonstrukci (2003 - 2011) otevřena první část stálých expozic:
Doprava, architektura a design, astronomie, tiskařství a fotografický ateliér.

æ

Odjezd z kralupského
nádraží v 8:41 hodin na Masarykovo nádraží. Dále tramvají číslo
26 do stanice Letenské náměstí nebo pěšky kolem obchodního domu Kotva, přes
Štefánikův most na Letnou. Ostatní se mohou připojit v 10 hodin před budovou
Národního muzea. Vstupné do muzea je 170,- Kč, snížené vstupné 90,- Kč
platí pouze pro seniory od 70 let. KPP bude svým členům na vstupné přispívat
(vezměte s sebou platnou členskou průkazku).
Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.


Akci připravila Milena Vovsová
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Společnost
vzpomínky
Čas, ten letí jako voda
a v srdci smutek nemizí,
jen vzpomínky se vrací
znova na krásné chvíle
s rodiči.
Věnujte, prosím, spolu s námi
jen vzpomínku malou,
tak, jako by tu byli s námi
Antonín s Vlastou Starou.

Děkujeme a vzpomínáme...
dcery s rodinami.
Dne 6. února tomu budou dva roky, co nás
navždy opustil náš drahý manžel, bratr, otec,
dědeček a pradědeček pan MIROSLAV
BĚLKA a dne 9. února by se dožil 60 let
náš milovaný syn, bratr, tatínek a dědeček
pan JAROSLAV BĚLKA, který nás náhle
opustil před 14 lety. Oba stále žijí v našich
vzpomínkách. Rodina Bělkova.
Dne 11. 2. 2012 vzpomeneme
1. výročí, kdy po krátké
nemoci zemřel ve věku
nedožitých 65 roků pan
STANISLAV DLOUHÝ z Kralup
n. Vltavou. S láskou a bolestí
v srdci stále vzpomíná manželka Jitka,
synové David a Martin s rodinami a kamarádi.
Když zhasne slunce života,
zazáří hvězdy vzpomínek...
13. 2. si připomeneme
smutné 10. výročí úmrtí mého
manžela pana JOSEFA ŠÍMY.
Stále s láskou vzpomíná
manželka Miroslava.
Dne 17. února 2012 uplyne
již 6 let, co mě navždy opustil
můj milovaný a obětavý
manžel OLDŘICH KOKOŠKA
z Kralup nad Vltavou.
Stále vzpomíná a nikdy
nezapomene jeho žena Anna Kokošková
s celou rodinou.
Dne 22. února 2012 by
oslavila paní FRANTIŠKA
SYROVÁ své sté narozeniny
v kruhu svých nejmilejších.
S úctou vzpomíná rodina.

Dne 28. 2. 2012 to budou
3 roky, co nás navždy
opustil manžel a tatínek,
pan ZDENĚK MĚKOTA,
zaměstnanec Dvořákova
gymnázia Kralupy
a dlouholetý hasič Aera Vodochody. S láskou
v srdci vzpomíná manželka Romana a synové
Tomáš a Marek a rodina Parákova.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
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Městský klub důchodců
Drazí přátelé,
máme za sebou první měsíc nového roku,
který se nám v klubu velice povedl. S chutí jsme si zazpívali, dokonce i zatančili při
kapele pana Kozelky a za zpěvu pana Jílka.
Bylo to velmi pěkné a oběma za to děkujeme. Potěšili nás a optimisticky naladili
na další měsíce.
Podle zpráv nebude tento rok pro nás moc
příznivý, ale doufáme, že se nám to společně podaří překonat. Snad bude i lépe,
těšíme se na to.
Nezapomněli jsme ani na pejsky v kralupském útulku, kterým jsme nakoupili

krmení a osobně předali. Přispěli jsme
Třem králům, kteří nás navštívili se svou
koledou.
Na únor máme připravené dvě přednášky
o ekologii na téma biokosmetika a zahrádka bez chemie, dále jak správně nakupovat
a nepodléhat reklamě. Budeme se snažit
připravovat naše tradiční a oblíbené zájezdy podle finanční situace a zájmu našich
členů i ostatních seniorů. Velice by nás mrzelo, kdybychom zájezdy nemohli uskutečnit. V příštích Zpravodajích budeme o všech
připravovaných výletech informovat.

České dráhy nabízí
seniorům nové slevy

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Podle Výměru Ministerstva financí ČR
č. 01/2012 skončily 1. ledna státem garantované důchodcovské slevy ve vlacích. České dráhy
nabízí komerční slevy, kdy si však senior musí pořídit In-kartu. Bližší info o cenách najdete
na www.cd.cz/infoservis a také získáte na tel.
č.: 840 112 113.
Levněji i bez In-karty
Důchodci, kteří nejezdí vlakem často a nechtějí
si pořizovat In-kartu, dostanou od Českých drah
slevu 25 % z obyčejného jízdného. K nákupu
zvýhodněné jízdenky stačí předložit známý papírový průkaz s modrým pruhem, který budou
České dráhy nadále ověřovat u pokladních přepážek za 50,- Kč. Platnost tohoto průkazu je
časově neomezená. Seniorům starším 70 let
bude stačit k prokázání nároku na slevu pouze
občanský průkaz.

V lednu zemřel MUDr. EGON BOREK.
Se zármutkem v srdci vzpomínají všichni
jeho spolupracovníci ze zdravotního střediska
Kaučuk.

S krásným pozdravem členové MKD

3. 2. MUDr. Homolová.............Trojanova ul.
315 722 401
10. 2. MUDr. Málková...............Prokopova ul.
315 725 210
17. 2. MUDr. Mikušová.............Kaučuk
315 718 016
24. 2. MUDr. Nová....................Nerudova 686
315 725 606

Opustili
nás
30. 12. Anna HÁLOVÁ..................................84 let
31. 12. Ludmila IZEROVÁ............................87 let
9. 1. Vladislav KONVALINKA.................85 let
10. 1. Bohumila POKORNÁ...................... 81 let
11. 1. Karel HANDL.....................................65 let
12. 1.	Marie LIŠKOVÁ ................................90 let
15. 1. Jiřina HUMPLOVÁ............................85 let
15. 1. Bohuslav KARÁSEK.........................75 let
18. 1.	MUDr. Egon BOREK........................79 let
19. 1. Jozefa DĚDIČOVÁ............................84 let
19. 1. Ing. Ladislav ROSÍK, CSc...............82 let
25. 1. Božena SVOBODOVÁ.....................99 let
26. 1. Jaroslava STÁDNÍKOVÁ.................78 let

Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Kultura

Deset let s Lednovým

KZ

Dechaři z Ria de Janeira

Undergroundem
Desátý ročník je za námi. Byl minimálně stejně povedený jako všechny
před ním. Páteční pohodový klubový večer se znamenitým Václavem
Koubkem byl vystřídán sobotní parádní přehlídkou kreativity a muzikantské invence. Xavierem Baumaxou počínaje, přes dětskou vložku
Kašpárek v rohlíku, kladenské Zrní,
Pub Animals až po závěrečné interpretační mistrovství romské kapely Benga Show (nevyjmenoval jsem
všechny, i když by si to ty skvělé kapely zasloužily).
Festival navštívilo asi 500 lidí. Mezi návštěvníky bylo značné množství
nadšených Pražanů, Kladeňáků i těch,
kteří vážili cestu do Kralup opravdu
z daleka.
Jedinou vadou letošního LU tak zůstává to, že nevíme, zda bude tradice
pokračovat. Pořádat festivaly je čím
dál tím těžší…

Lednový underground
v Kralupech měl letos kulatiny

J

ubilejně a hned na třech scénách. To byl letošní 10. ročník již zavedeného
kralupského hudebního festivalu, kde si na své přišla více než pětistovka
vyznavačů snad všech hudebních žánrů, tedy s výjimkou vážné hudby a dechovky. Nechyběli písničkáři, folkaři, punkeři, swingeři, jazzmani, rytmy ska
a reggae, etnická hudba ani cikánské rytmy. Festival splnil veškerá očekávání
svých fanoušků.
MARTIN TLUSTÝ

Andrej Plecháček

Kašpárek v rohlíku s dětmi

2x foto: Martin Tlustý

Dokončení ze str. 1
Současně to byl benefiční festival,
jehož první ročníky byly spojeny s finanční pomocí k obnově povodní zdevastovanému suterénu Dvořákova
gymnázia, později byl výtěžek použit
na rozvoj této školy.
Za všech deset skvělých ročníků je
třeba vyřknout obrovské poděkování
ústřední postavě celého festivalu –
Filipu Volákovi. Bezchybná organizace,
zajištění doprovodných aktivit, skvělý a objevný výběr hudebních skupin,
obrovský cit pro dramaturgii celé akce, rozsáhlá propagační činnost – to
vše bylo pro tento festival typické. Že
to bylo spojeno s Filipovou obětavou
a mravenčí prací nejméně půl roku
před, a pak zejména v době Vánoc,
se už tak moc neví. A bez sponzorů
takovou akci pořádat nelze. Tady jsme
u toho nejobtížnějšího - shánění sponzorů je dnes činnost podobná hledání
jehly v pověstné kupce sena.
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Program KD Vltava

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA únor
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.
Středa 1. 2. 

koncertuje jako divá, ať už jako předkapela Wohnoutů či samostatně, kdy vyprodává pražskou Lucernu.
Letos si pro vás přichystali Final Tour - Jaro 2012
a Kralupy budou u toho! Jako předkapelu si s sebou
vezou opavskou kapelku KOFE-IN (rock - alternative), která sama sebe charakterizuje nabroušenými kytarami, nekompromisními saxofonovými sóly,
teatrálně nadrzlým projevem frontmana a pulsující
rytmikou živého bubeníka podpořenou elektronickými beaty. Takže se připravte na pořádnou hudební
sobotu!
Vstupné: 150,- Kč
v předprodeji / 200,- Kč na místě

16:30

Malý sál KD Vltava

Vernisáž výstavy
dětských kreseb „Plakát
Celé Česko čte dětem“

V úvodu vystoupí flétnový soubor ZUŠ. Čestný host
starosta Kralup pan Petr Holeček přečte úryvek
ze své oblíbené knížky z dětství. Výstava potrvá
do 17. 2. 2012.
Vstup zdarma.
Čtvrtek 2. 2. 

19:30

Neděle 12. 2. 11:00 – 17:00

Tančírna

Masopust

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
Neděle 5. 2.

10:00

S trašidelný mlýn
Divadelní společnost
Julie Jurištové

Původní česká pohádka pro děti s písničkami,
ve které se setkáte s legračními strašidly Bubulisem
a Bobolisem a také s čertem Vilibaldem. Ve strašidelném mlýně se dějí prapodivné věci. Ze sousední vesnice sem zabloudí Matěj a Bětuška, kteří se
pokusí strašidla vysvobodit ze zakletí. Nečekaně se
objeví i zlá a chamtivá selka Klotylda, která chce vše
překazit. Podaří se Matějovi a Bětušce strašidla vysvobodit?
Vstupné: 60,- Kč
Neděle 5. 2. 

16:15; 18:15; 20:00

Taneční kurzy

Čtvrtek 9. 2. 

16:15; 18:15; 20:00

Taneční kurzy
pokročilé pro mládež, základní pro dospělé a pokročilé pro dospělé pod vedením tanečního mistra
Jana Kvasničky s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
Sobota 11. 2. 

20:00

UDG + KOFE–IN

to u r
Fi n a l
i
c
m
v rá
2 012
– Ja r o

pokročilé pro mládež, základní pro dospělé a pokročilé pro dospělé - pod vedením tanečního mistra
Jana Kvasničky s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
Úterý 7. 2. 

17:00

Valentýnská

Disco
Párty

Je Ti mezi 10 a 13 lety, rád(a) tancuješ, bavíš se a poznáváš nové lidi? Tak Disco Párty je přesně pro Tebe!
Valentýnskou atmosféru umocní tělové reflexní barvičky, které budou zdarma k dispozici a soutěže.
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Zveme vás na tradiční kralupské masopustní veselí!! Několikahodinový program pro vás připravil
KD Vltava ve spolupráci s MěÚ Kralupy, TJ Sokol
Kralupy, DPS a DDM.

UDG, jedna z nejtalentovanějších rockových „mladých“ kapel u nás, vznikla v roce 2004 a od té doby

Na co se letos můžete těšit?
Před KD Vltava bude od 11 hod. připraven masopustní trh - zabijačkové hody; koláče a sladkosti
(staročeské trdlo, donuts, mandle, perníky); bramborové placky, zelňáky, sýry – čerstvé i grilované;
svařák a medovina; řemeslné stánky; dílničky pro
děti a kolotoč.
Od 14 do 15 hod. si mohou děti na hřišti TJ Sokol zahrát různé hry a svézt se zdarma na koních,
které přivede paní Sochorová ze soukromé stáje.
V 15 hod. vyjde za hudebního doprovodu masopustní průvod od Sokoliště k DPS, kde bude
připraveno občerstvení z „dílny“ obyvatel DPS a kulturní vystoupení. Poté bude průvod masek pokračovat ke KD Vltava do Lobečku – průvod oživí artisté
na chůdách a vystoupení malých umělců.
Po 16. hod. bude před KD Vltava pokračovat masopustní veselice s tancovačkou a vyhlášením
a oceněním nejlepší masky.
Vstup zdarma

Program KD Vltava
Úterý 14. 2. 

ZVEME VÁS DO DIVADLA

17:00

Sváťovo dividlo

Sněhurka a sedm
trpaslíků

27. 2. 2012
19:30 hodin
KD Vltava

Vstupné:
350,- Kč;
280,- Kč
studenti
a senioři

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Drobečky
z perníku

Oblíbené Sváťovo dividlo přijede tentokrát s pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků. POZOR! Představení
se koná v Kině Vltava.
Vstupné: 60,- Kč
Čtvrtek 16. 2. 

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět
Simonu Stašovou na kralupském jevišti, navíc, když
za roli Evy Mearové v této hře
získala nejprestižnější českou
divadelní cenu Thálie. Jak tvrdí jeden z kritiků Pavel Širmer:
„Herečka je v náročné roli Evy
skvělá, zdařile balancuje mezi
vtipnými i smutnými okamžiky, s přehledem vystřídá řadu
poloh a přitom není nepřirozená, zůstává přesvědčivá
a pravdivá“.

16:15; 18:15; 20:00

Taneční kurzy

pokročilé pro mládež, základní pro dospělé a pokročilé pro dospělé pod vedením tanečního mistra
Jana Kvasničky s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
Neděle 26. 2. 

16:15; 18:15; 20:00

Taneční kurzy

pokročilé pro mládež, základní pro dospělé a pokročilé pro dospělé pod vedením tanečního mistra
Jana Kvasničky s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
Pondělí 27. 2. 

19:30

Divadlo A. Dvořáka Příbram

Drobečky z perníku

3. 2. /19:30
Maturitní ples
SOŠ Odolena Voda

P

ozor! Zápis do nedělních tanečních
základních kurzů pro mládež na období září - prosinec 2012, pro odpolední
i večerní kurz, které vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou, proběhne
v pondělí 6. 2. 2012 v kanceláři KD Vltava
od 7:00 do 15:30 hod.

Jaké bylo natáčení Saxány? A co Česko-Slovensko má
talent? A jak je to s Comebackem? Toto a mnohé další
se dozvíte od naší nejpopulárnější české herečky Jiřiny Bohdalové, která si k sobě vybrala osvědčeného
baviče Martina Dejdara, takže připravte se na to,
že vaše bránice rozhodně nezůstane v klidu.
Vstupné: 280,- Kč; 190,- Kč studenti a senioři

Připravujeme
na březen 2012:

Cena kurzu je:
2.000,- Kč / osoba; 350,- Kč gardenka pro
doprovod (neplatí na závěrečný Věneček).

›››

Hvězdy, jak je neznáte

17. 2. / 19:30
Ples MERO a.s.

›››

19:30

Režie: Milan Schejbal
Hrají: Simona Stašová, Radka Filásková, Čestmír Gebouský, Helena Karochová, Ernesto Čekan,
Vojtěch Záveský.
Těšíme se na vás! KD Vltava

do tanečních

v únoru:

10. 2. / 19:00
Maturitní ples SOŠ
Kralupy

Středa 29. 2. 

Můžete se těšit na tragikomický příběh s nadějeplným
koncem - několik běžných životních situací, které musí řešit alkoholička právě propuštěná
z léčení, její nedospělá dcera a stále
neúspěšný herec, čekající na příležitost, která nepřichází.

Zápis

Plesy

4. 2. / 20:00
Rybářský ples

V hlavní roli exceluje Simona Stašová, která za postavu Evy Mearové získala v roce 2007 cenu Thálie.
 Vstupné: 350,- Kč; 280,- Kč studenti a senioři

KZ

Loutkový soubor Rolnička

8. Pavel Bobek a Malinaband
20. Divadlo Ypsilon Praha – Vratká prkna
21. Lucie Bílá
24. Retro ples s kapelou Plus
25. Michal Nesvadba - Michalovi mazlíčci
26. – 28. Festival Jeden svět v kině
31. SpringFest

„O Hvězdičce“

uvede dne 29. 2.
od 16:30 hod.
pohádku:
režie: I. Slabá

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
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Program KD Vltava

KINO

18

www.mestok ralupy.cz

Program KD Vltava

KZ

KINO

19

KZ

Kultura

ANKETA

Jak jste spokojeni...

...s nabídkou kulturních akcí v Kralupech?
Roman M., 35 let:
Jsem velmi spokojený, posledních několik let
došlo k velkému rozšíření nabídky. Jedinou
výtku bych měl k systému prodeje vstupenek
v KD Vltava. Nebylo by možné, v době všeobecně rozšířeného internetu, spustit třeba
nějaký systém on-line rezervace, popř. i placení?

Gabriela S., 38 let:
Jsem celkem spokojená. Vzhledem k tomu, že se díky své práci ve Vzdělávacím
centru od A do Z můžu podílet a tak trochu
ovlivňovat kulturně-vzdělávací akce tady
v Kralupech, nabídku kulturních akcí, tudíž
konkurenci, velmi sleduji. Musím uznat, že
je z čeho vybírat. Velmi se například zvedla
úroveň nabízených divadelních představení
i koncertů. Velmi zajímavé mi přijdou také akce muzea. V nabídce akcí mi scházely kulturně-vzdělávací aktivity (přednášky, semináře
a workshopy s různou tématikou), a proto se
je prostřednictvím AZ centra snažíme obyvatelům nabídnout. Osobně jen řeším problém
s časem, jak to všechno stihnout. :o)

Ondřej N., 32 let:
S kulturní nabídkou v Kralupech jsem velmi
spokojen. Snad jen by mohla být větší nabídka ochotnického divadla oproti profesionálnímu.

akcí nevymetám, ale jednou za čas se mi podaří zajít na divadlo nebo kino nebo koncert
a s nabídkou ve Vltavě jsem moc spokojená.
Naposledy jsme byli na Neckářovi, a to předčilo má očekávání, moc hezký koncert, který
jsme si vychutnali z první řady.

Věra P., 61 let:
Moc se mi líbí nabídka divadelních představení. Chválím předplatné. Ale velmi negativně
působí, když první zájemci o vstupenky (např.
jako dárek na vystoupení Lucie Bílé), si nemohou vybrat, protože výběr je velmi omezený, neboť nejlepší místa jsou již rezervována.
Návštěvníci stojí více než hodinu před zahájením předprodeje u pokladny a pak takto dopadnou... Rezervace i předprodej jsou snad
zahajovány ve stejnou dobu?
Je prima, že jste zařadili i koncerty populární
hudby pro nás dříve narozené - tím myslím
Špinarovou, Neckáře, Petru Janů... Trochu
možná chybí výstavy a cestopisné večery,
které měly vždy své příznivce. Velmi dobrá je
i nabídka pro malé děti. Jsem zvědavá, jaký
bude zájem o disko party. Myslím, že pro tuto věkovou skupinu je to super nabídka. Ale
úterý asi není nejvhodnější termín, lepší
by byl pátek nebo sobota navečer, i když
v plesové sezóně je to problém. Jenže děti
a mládež mají přes týden příliš mnoho jiných
aktivit. Co Tomáš Klus? Neplánujete jeho vystoupení?

Soňa H., 44 let:

Antonín H., 72 let:

Já tedy vzhledem k omezeným možnostem
hlídání dcerky večer zase tak moc kulturních

Mně chybí koncerty vážné hudby, na které byly permanentky, a bylo to za rozumný

peníz. Jako 72letý důchodce na koncert L.
Bílé nepůjdu, protože na to nemám. Vím, že
v dnešní době je to velice těžké, tak buďme
rádi za to, co máme.

Jarka B., 44 let:
Kultura obecně je vyhovující, divadelní představení se mi líbí, těším se na koncert Lucie
Bílé. Co se oproti minulosti zhoršilo, je kino.
Jak nabídka filmových představení, tak informovanost na nástěnkách v předsálí kina.
Žádné popisky k filmům, málo malých filmových plakátků, projdu kolem nástěnky, která
mě neupoutá.

Václav H., 63 let:
Částečně, chybí mi tu pořady typu estrád.
Měl bych tip pro KD Vltava, aby pozvali herce
Davida Šíra ze Semaforu, který jezdí s vystoupením Včera, dnes a zítra. Věrohodně
imituje Felixe Holzmanna.

Jindřich, 34 let:
Nabídka kulturních akcí ve Vltavě se oproti
předešlým letům zlepšila. KaSS ale stále doplácí na handicap „blízkosti hlavnímu městu“,
kde je přeci jen větší nabídka. Osobně preferuji kulturní vyžití v Praze, protože zde pracuji. S programem KaSS jsem ale spokojený.

Filip V., 34 let:
Celkově shrnuto - jsem spokojen. Uvítal bych
jen více menších míst - např. klubů, kaváren,
hospod i venkovních prostor, kde by se (pravidelně) odehrávaly koncerty živé hudby různých žánrů.

Kralupský talent

2012

Michal
v Kralupech
V neděli 25. března v 10:30 hod. se mohou děti
po dvou letech těšit na oblíbeného Michala z Kouzelné školky. Tento rok bude v Kralupech v KD
Vltava uveden titul Michalovi mazlíčci. Tématem
tohoto dětského představení jsou zvířátka.
Více informací Vám přineseme v březnovém čísle,
již nyní Vás však můžeme pozvat na tento termín
a na předprodej vstupenek, který byl zahájen koncem ledna od prvních řad.
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Oblíbená pěvecká soutěž se
nezadržitelně blíží! Samotnému
soutěžnímu odpoledni předchází několik důležitých akcí:
KONKURZ – neděle 11. 3. od 10
do 12 hod. - malý sál KD Vltava.
Pokud jste se nepřihlásili do soutěže předem, máte ještě tento den šanci.

Zápisné do soutěže činí 100,- Kč.
Zkouška – sobota 14. 4. od 11 do 15 hod. - velký sál KD Vltava.
Generálka – neděle 15. 4. od 10 do 12 hod. - velký sál KD Vltava.
SOUTĚŽ – KRALUPSKÝ TALENT 2012 - neděle 15. 4. ve 14:30 hod.
– velký sál KD Vltava.
Vstupné pro veřejnost: 65,- Kč

Pozvánky

KZ

Od února 2012 začínají kurzy nového pololetí!

NOVĚ NABÍZÍME:
 ČARODĚJNÉ MLSKY ČARODĚJKY ZRZKY – kurz pro malé kuchaře
- pro děti od 7 do 10 let.
 TVORBA INTERNETOVÉHO MAGAZÍNU
- pro studenty i nestudenty od 16 do x let.
 Z POHÁDKY DO PŘÍBĚHU – literární kroužek pro děti od 7 do 9 let.
 CVIČENÍ PRO DĚTI od 4 do 7 let S JOGOVÝMI PRVKY.
 NOVINÁŘSKÝ KROUŽEK - pro děti od 10 do 13 let.
 VÝRAZOVÝ TANEC - pro děti od 7 do 9 let.
ČESKÝ MEDIÁLNÍ TRH
přednáška, pondělí 20. 2. 2012 od 19.00 do 20.30 hodin
} stav českého mediálního trhu (bulvarizace, monopoly),
} práce a etika novinářského stavu (práce s informacemi, nedodržování
základních pravidel, vliv PR agentur a mocenských zájmů),
} jak „konzumovat média“ (jak s médii pracovat a jak zpracovávat informace),
} cena: 100,- Kč.

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

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

KODK koncertoval v Bavorsku

Nadšené publikum v bavorském kinosále „Domu divočiny“ zažilo famózní novoroční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, se kterým vystoupil i akordeonista Ladislav Horák.
Dvaadvacetičlenný orchestr, vedený Václavem Mazáčkem, zahrál pestrý repertoár od klasiky (Schubert, Suk, Dvořák), přes
filmovou hudbu (West Side Story, Schindlerův seznam), až po výrazově bohatá tanga Argentince A. Piazzoly.
Tento koncert se publiku, ale i kritikům velice líbil, a proto si
můžete na webové stránce www.mestokralupy.cz v rubrice Kralupský Zpravodaj (kapitole Nevešlo se do Zpravodaje) přečíst
nezkrácenou kritiku, kterou pro Deník pro Bavorsko
napsal Hans Proft a pro naše čtenáře ji z originálu přeložila M. Vymazalová.
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Případné dalš
ředitelka ZŠ Komenského nám.
Mgr. Jiřina Hereinová,

Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole
S

účinností od 1. ledna 2012 se mění § 123 odst.
2 zákona č. 472/2011 Sb. a v kontextu dalších
ustanovení, která zpřísňují podmínky odkladu povinné školní docházky s cílem omezit nadužívání
odkladů, se stanovuje bezúplatnost posledního ročníku mateřské školy nejvýše na 12 měsíců v mateřských školách zřizovaných státem, krajem, obcí
nebo svazkem obcí.
Při posuzování nároku na bezúplatnou docházku
do posledního ročníku MŠ je třeba vzít v úvahu další
aspekty, které rozsah bezúplatné docházky mohou
ovlivnit, zejména v návaznosti na odklad povinné
školní docházky (PŠD).
V praxi se mohou vyskytnout zejména následující případy:
a) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ, (tj. dosud mu

nebyla odložena PŠD) a ve školním roce 2012/2013
nastoupí do základní školy, se bude bezplatně vzdělávat v MŠ až do konce své docházky (31. srpna
2012).
b) Dítě, které se ve školním roce 2011/2012 poprvé
vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok
2012/2013 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku
MŠ 31. prosince 2012. Počínaje 1. lednem 2013
hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb.
c) Dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ druhým rokem (již mu byl povolen odklad PŠD), se
vzdělává od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2012 bezúplatně. Od 1. září 2012 má povinnost zahájit povinnou školní docházku.

d) Dítě, které bude do posledního ročníku MŠ přijato až v průběhu školního roku 2011/2012, popř.
2012/2013, bude mít nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců ode dne přijetí do MŠ.
V případě přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ
sdělí zákonný zástupce dítěte formou čestného prohlášení řediteli MŠ, zda a po jak dlouhou dobu již
bylo využito bezúplatného vzdělávání v posledním
ročníku MŠ.
Výše uvedené ustanovení se nevztahuje na děti
se zdravotním postižením.
Dále platí, že rodič, který žádá ředitele školy
o odklad povinné školní docházky svého dítěte, musí
ke své žádosti doložit doporučení školského poradenského střediska, např. pedagogicko-psychologické poradny, a doporučení odborného lékaře.
Zdroj: Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy

e
m
n
á
ové dět pacienty
m
í
j
i
ř
ské
P
MUDr. Edita Štruplová
Dětský lékař pro děti a dorost

Smluvní partner všech zdravotních pojišťoven
Nerudova 686
Kralupy nad Vltavou
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Ordinační hodiny:
Po 7:00 – 13:00
Út 7:00 – 13:00 / 13:00 – 14:00 pouze pro zvané
St 13:00 – 17:00 / 17:00 – 18:00 pouze pro zvané
Čt 7:00 – 13:00
Pá 7:00 – 13:00

Školy

KZ

ZŠ gen. klapálka

Proti bariérám

do sešitů. Už proto pro něj není problém napsat jakýkoliv diktát, pravopisné cvičení, příklady z matematiky
apod. V neposlední řadě využívá netbook i interaktivní tabuli jako zdroj
informací.

Mgr. Lucie Poláková,
třídní učitelka

SETKÁNÍ S KOMIKSEM
Foto: Lucie Poláková

V

šichni žáci 3. A kamarádí se svým
spolužákem Boříkem. Je to moc
šikovný chlapec, ale bez pomoci druhých se neobejde, protože je tělesně
postižený. Pohybuje se na invalidním
vozíku a jeho postižení je kombinované. Největší překážkou ve vyučovacím procesu je pro něj držení psacího
náčiní a činnosti vyžadující správnou
grafomotoriku.
Obrovským přínosem pro Boříkovy
školní úspěchy se stal netbook, inkoustová tiskárna a interaktivní tabule. Tuto veškerou elektroniku jsme
získali díky projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost „Proti
bariérám“ a Bořík ji využívá denně
přímo ve své třídě. Na lavici má netbook, na kterém pracuje téměř stejným tempem, jakým ostatní děti píší

Z rozhovoru s Boříkem vyplývá
skutečnost, že tím, že si své práce
ve vyučovacích hodinách ihned sám
vytiskne a odevzdá opět společně se
sešity spolužáků, je soběstačnější
a cítí se rovnoprávným žákem třídy.
Umístění těchto přístrojů ve třídě mu
dává možnost vyniknout a setkávat se
s úspěchem, což ovlivňuje jeho zdravé
sebevědomí, rozvíjí sociální a komunikační dovednosti a pomáhá k jeho
integraci do vzdělávacího procesu.

Čtete rádi komiksy? A tušíte, jak vznikají? O tom přijela 17. ledna vyprávět žákům druhého stupně autorka
komiksů Lucie Lomová. Možná znáte
její myšky Anču a Pepíka ze Čtyřlístku. Ale možná nevíte, že jako komiks

připravila i Erbenovy pohádky nebo že
píše i komiksy pro dospělé.
Po promítání ukázek komiksů a besedě se žáky následovala komiksová
dílna, kde si někteří žáci zkusili krátký komiks sami vytvořit. Uvědomili
si, jak těžké je vtipný příběh vůbec
vymyslet a pak ho převtělit do výstižných obrázků.
Na naší škole věnujeme velkou pozornost podpoře a rozvoji čtenářství
a besedy s autory jsou jednou z cest,
jak děti přivést ke knihám. V prosinci například přijala naše pozvání oceňovaná spisovatelka Iva Procházková,
která představila své knihy o dospívání,
zejména svůj poslední román Uzly a pomeranče. Už u nás byli autoři příběhů
o dospívání, pověstí, písňových textů,
fantasy a nyní komiksů. Tak už jen přemýšlíme, koho pozveme příště.
Mgr. Martina Hantychová

ZŠ komenského

Devítka v Blesku
L

eden bývá tradičně ve znamení písemných prací a závěrečného zkoušení. Třída
9. A si však od stresových chvilek odpočinula, když 19. ledna
vyrazila spolu s paní učitelkou
Mgr. Barborou Černou na výlet
do vydavatelství Ringier Axel
Springer, které vydává deníky
Blesk, Sport a Aha, časopisy
ABC, Reflex, Blesk pro ženy,
Svět motorů a spoustu dalších.

Cesta z holešovické zastávky
nám netrvala déle než 15 minut. Došli jsme ke zrekonstruované budově bývalého pivovaru,
v němž dnes vydavatelství sídlí. U vchodu nás přivítal jeden
ze zaměstnanců a zavedl nás
do zasedací místnosti. Dostali
jsme k přečtení aktuální vydání nejrůznějších titulů a vyslechli jsme si výklad o historii
a současnosti vydavatelství. Poté

se slova ujala fotografka deníku Sport, která přiblížila klady
i zápory své práce, ukázala nám
vybavení, jež s sebou běžně nosí
na zádech v batohu, když vyráží do terénu fotit nejrůznější
sportovní akce. Její vyprávění
bylo poutavé, zaujal nás především příběh o fotografování
hokejisty Jaromíra Jágra. Když
zodpověděla všechny naše dotazy, přesunuli jsme se do tzv.
newsroomu, kde na nás již čekal šéfredaktor deníku Blesk,
pan Pavel Šafr. Ten nám vy-

právěl o práci redaktora v deníku, o skladbě redakce, o procesu tvorby jednotlivých vydání
a o kvalitách, které od novináře
vyžaduje. I on ochotně odpovídal na naše dotazy.
Mohli jsme vidět opravdové
redaktory, jak pracují na svých
článcích, prošli jsme si místa,
na která se jen tak někdo z nás
nedostane. Bylo to zpříjemnění
před pololetním vysvědčením,
paní učitelka měla výborný nápad, že nás tam vzala!

Bulharsko neznamená jen koupání se v Černém moři! Např.
výlet do pohoří Pirin všem připomínal nefalšovanou divočinu
a ozvaly se i hlasy, že by vůbec nemuselo být marné jet tam
na letní tábor. Kromě vědomostí o jedné z balkánských zemí
si žáci odnesli i úžasné pexeso,
o které mezi sebou s velkou chutí soutěžili.
Škola by na tomto místě ráda poděkovala CK Alexandria,

konkrétně jejímu kralupskému
představiteli panu Romanu Machálkovi, za úžasně vstřícný přístup a nádherné ceny věnované
do vědomostní soutěže týkající
se právě Bulharska.
A co bude dál? V dalších
týdnech nás čeká ještě setkání
s francouzskými a italskými pohádkami a např. deváťáci se blíže seznámí s osobností gen. de
Gaulla.

Nela Doróková, 9. A

zš třebízskÉho

Lednové výlety
Č

ekání na pololetní prázdniny si někteří žáci naší školy
zpestřili výletem do světa pohádek. 4. A dostala návštěvu ze zahraničí, konkrétně z pro mnohé
děti exotického Slovenska. Studentka Univerzity Karlovy Marja
je přišla seznámit nejen s úžasnými nadpřirozenými postavami,
se kterými se slovenské děti běž-

ně setkávají, ale hlavně zasvětila své posluchače do tajů kdysi
naprosto běžné slovenštiny: kdo
z vás si ještě vzpomene, co je to
např. čučoriedka nebo obličky?
Zajímavý zážitek měli i naši sedmáci a osmáci, kteří se
vypravili - alespoň virtuálně do stále více oblíbeného Bulharska. Málokterý z nich tušil, že

Mgr. Vendula Chrdlová
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My tři králové...

prvních lednových týdnech
proběhla v Kralupech nad
Vltavou ve spolupráci s místní
Farní charitou „TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA“. Jedná se o celorepublikovou humanitární sbírku pořádanou Českou katolickou charitou. Právě i naši žáci aktivně
pomáhali vykoledovat penízky
na dobré účely. Děti byly plny
nadšení, měly oblečené krásné
kostýmy, které symbolizovaly Tři
krále. Každému, kdo se rozhodl přispět do pokladniček, naši
„Tři králové“ zazpívali klasickou
tříkrálovou koledu a obdarovali
ho speciálními cukříky.

Pomáháme pejskům

V měsíci březnu bude v naší
škole probíhat další dobročinná
akce, tentokrát zaměřená na pomoc kralupskému psímu útulku. Bude se jednat o materiální
výpomoc opuštěným pejskům.
Ve škole se budou sbírat psí
konzervy, granule a piškotky.
Na konci měsíce tyto psí dobroty odvezeme místním pejskům
jako malý jarní dárek a zároveň
i poděkování za zajímavou besedu, kterou nám zaměstnanci
útulku připravili během podzimních dnů.

foto: Mgr. Veronika Balonová

V

Mgr. Veronika Balonová

Základní umělecká škola

Pozvánka na koncert a soutěže
Srdečně zveme
na „Slavnostní koncert
žáků“ do Městského muzea
v Kralupech nad Vltavou
v úterý 14. února od 17 hod.

Ú

nor je také ve znamení
soutěží Základní umělecké
školy vyhlašovaných MŠMT.
Kralupská ZUŠ je tradičně or-

ganizátorkou okresního kola
soutěže ve zpěvu. Stane se tak
v pondělí 13. února v sále školy v Máji. Po dopoledním rozezpívání a akustické zkoušce
účastníků začínáme v 11 hodin.
Máte-li zájem a čas, jste srdečně
zváni k poslechu a také podpoře
našich žáků, kteří budou školu
reprezentovat.

Podobně tomu bude o dva
dny později, kdy se ve středu
15. 2. setkají, nebo chcete-li
utkají, mladí hráči na dechové
a bicí nástroje v ZUŠ Mělník.
A do třetice, ve čtvrtek 16. 2.
se představí naše malé i velké
tanečnice v ZUŠ Benátky nad Jizerou. Popřejme tedy všem soutěžícím i jejich učitelům, kteří je

na soutěže a koncerty připravují, hodně štěstí a zdaru.

Stěhování
Stěhování tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru z Máje do ZŠ Třebízského je
podle jednání plánováno na závěrečný březnový týden. O všem
budeme průběžně informovat.

foto: Archiv ZUŠ

Malí flétnisté
na vystoupení
s KODK
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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

DDM a Masopust
Ve čtvrtek 16. 2. vás zveme na ukázku pravé české zabijačky před budovou DDM.
Během celého dne můžete přímo přihlížet
na práci řezníka, např. na výrobu a plnění
jitrnic a jelit, vaření zabijačkové polévky
atd. A nejen přihlížet. Všechny domácí zabijačkové dobroty, např. černou ovarovou
polévku, zabijačkový guláš, ovar, jitrnice,
jelita, tlačenku můžete na místě ochutnat
nebo si odnést domů. V odpoledních hodinách se bude „bourat“ prase a prodávat
čerstvé maso.
Zaměstnanci Řeznictví „Kohout a synové“
Veltrusy vás rádi obslouží od 9 do 17 hod.

Taneční soutěž DDM

bulu KD. Na akci také vystoupí děti z našich ZÚ.

Holky a kluci, přijďte si zatančit a ukázat
svůj talent do DDM.
Dne 15. 3. 2012 od 16:00 hod. se bude konat
v sálku Taneční soutěž DDM.
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
1. sólový tanec
2. mini týmy (2 - 4 tanečníci)
3. skupiny (5 a více tanečníků, maximálně 12)
Věkové kategorie: 4 - 6 let, 7 - 9 let, 10 - 12 let,
13 - 15 let, 16 - 19 let.
Soutěžní tanec: volná taneční disciplína - taneční
vystoupení nesmí přesáhnout 3 min. Soutěžící mohou používat různé doplňky a rekvizity.
Hudba: vlastní skladby nahrané na CD (označené).
Taneční parket: 4 x 7 m
Startovné: 30,- Kč na jednotlivce
Vstupné: 20,- Kč
Přihlášky, které si vyzvednete v budově
DDM nebo na www.ddmkralupy.webz.cz
odevzdejte do 8. 3. 2012. Prezentace soutěžících proběhne od 15:30 do 16:00 hod.

Jarní prázdniny v Mokrosukách

Rodiny s dětmi, ale i ostatní zájemci, mají
možnost strávit jarní prázdniny od 18. 2.
do 24. 2. v Mokrosukách u Sušice. Areál
nabízí krásné prostředí nedaleko Šumavy,
dostupná jsou lyžařská střediska: Hartmanice, Kašperské hory, Špičák. Stravování je
celodenní (děti 5x denně).
Podrobné informace vám podá paní Jitka Špinarová osobně nebo na tel.: 315 722 236.

Velikonoční soutěž
Vyhlašujeme soutěž „O jarní sluníčko“, která proběhne v DDM v rámci velikonoční výstavy. Soutěže se mohou zúčastnit mateřské
školy, základní školy a školní družiny, jednotlivci, děti, dospělí i celé rodiny, zkrátka
každý. Namalujte, vymodelujte, ušijte, upaličkujte, zkrátka vytvořte sluníčko.
Hotové výrobky, označené jménem autora, můžete odevzdávat v kanceláři DDM
do 23. 3. 2012.

Dům dětí a mládeže pořádal dne 17. 1. 2012
oblastní kolo ve florbalu ZŠ – IV. kategorie – žáci 8. – 9. ročníků. Turnaj se konal
v tělocvičně Dvořákova gymnázia v Kralupech n. Vlt. Do soutěže se přihlásily dvě ZŠ
a DG a SOŠE Kralupy n. Vlt. Vítěz postupuje
do okresního kola v Neratovicích.
Umístění: 1. ZŠ Veltrusy
2. DG a SOŠE Kralupy
3. ZŠ Generála Klapálka

foto: Gabriela Junášková

V rámci spolupráce s Kulturním domem Vltava se opět připojíme ke kralupskému Masopustu. V neděli 12. 2. od 11:00 hod. pro
děti připravíme zajímavé dílničky ve vesti-

Žákovský turnaj ve florbalu

Dům dětí a mládeže
děkuje všem
sponzorům,
kteří přispěli do tomboly
12. Reprezentačního
plesu DDM.
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Provozní doba

krytého bazénu pro veřejnost

Plavecký bazén
PO 6.30 – 8.00......................... 13.30 – 16.00...............18.00 – 20.00
ÚT 6.30 – 8.00......................... 14.00 – 17.00...............19.30 – 21.00
ST 6.30 – 8.00......................... 13.00 – 15.00...............19.00 – 21.00
ČT............................................... 13.30 – 17.00...............18.30 – 21.00
PÁ 12.00 – 13.00 senioři........... 13.00 – 21.00
SO 9.00 – 20.00
NE 9.00 – 18.30

Dětský bazén

Posilovna

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

6.30 – 8.00........13.30 – 21.00
6.30 – 8.00........13.00 – 21.00
6.30 – 8.00........13.00 – 21.00
..........................12.30 – 21.00
..........................12.00 – 21.00
9.00 – 20.00
9.00 – 20.00

13.30 – 21.00		
16.00 – 17.00..... 18.30 – 21.00
13.00 – 21.00		
13.30 – 17.00..... 18.30 – 21.00
12.00 – 21.00		
9.00 – 20.00		
9.00 – 20.00		

Změna provozní doby plaveckého bazénu
So 18. 2. 2012................... 11.00 – 14.00.......................15.30 – 20.00
Ne 19. 2. 2012................... 11.00 – 14.00.......................15.00 – 18.30
- toto omezení se netýká dětského bazénu a posilovny.

Provoz bazénu v době jarních
prázdnin 20. - 24. 2. 2012:
Po
Út
St
Čt
Pá

10.00 – 20.00
9.00 – 18.30............... 19.30 – 21.00
9.00 – 15.00............... 16.00 – 21.00
9.00 – 21.00
9.00 – 21.00

Sauna
PO 15.00 – 21.00....... muži
ÚT 14.30 – 21.00....... ženy
ST 14.30 – 19.00....... muži
19.00 – 21.00...... společná
ČT 15.00 – 21.00....... ženy
SO 14.00 – 20.00....... společná
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POZVÁNKA

NA ÚNOROVÝ VOLEJBAL
Stále nejsou dokončeny tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka. Díky
vstřícnosti vedení a zaměstnanců ZŠ Revoluční našli volejbalisté a volejbalistky prozatím zázemí v tělocvičně této školy.
Přijďte se podívat na únorové zápasy.

5. 2. 12..............mladší žákyně – turnaj trojek /*...................................9.00
11. 2. 2012........ženy.................................... Benešov.................9.00, 13.00
. ........................muži.................................... Český Brod..........11.00, 15.00
12. 2. 2012........mladší žákyně (Kralupy A,B, Komárov, Benešov)......10.00
18. 2. 2012........ženy.................................... Lysá n. Labem.....10.00, 14.00
Ženy hrají Krajský přebor, kadetky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.
Změny vyhrazeny, aktuální informace na:
www.kralupskevolejbalistky.org – novinky.
/* MINIVOLEJBAL V BARVÁCH – turnaj trojek přípravek a mladších žákyň a žáků

MINIVOLEJBAL v barvách

Z

veme na turnaj organizovaný Volejbalovým svazem pod
názvem Minivolejbal v barvách.
Kralupy pořádají Modrý (ročníky 1999 a mladší) a Oranžový
(ročníky 2002 a mladší). Hraje se
na poloviční hřiště s upravenými pravidly, chlapci i dívky. Kaž-

dý oddíl může postavit několik
družstev. Mimo kralupských žákyň se zúčastní ještě Mnichovo
Hradiště, Ml. Boleslav, Benátky
n. Jiz., Brandýs n. L., Nymburk.
Vzhledem k množství účastníků se bude hrát v tělocvičnách ZŠ
Revoluční a ZŠ Třebízského.

FIT FOR YOU, o.s. Vás zve na
 cvičení
na trampolínkách
 balanční plošině bosu
 zumbu
 kalanetiku

 aerstepy
 step aerobic
 cvičení pro těhotné
 cvičení rodičů
s dětmi

Svým cvičením podpoříte aktivity našich dětí.
Bližší informace o cvičení dětí i dospělých na

SK FIT FOR YOU
pořádá 11. 2. 2012

VALENTÝNSKÝ

TAEKWON-DO

AEROBIC

MODERNÍ
BOJOVÉ
UMĚNÍ
SEBEOBRANY

Soutěžní
kategorie:
Taekwon-Do
se skládá
z úderů, seků,
kopů, podmetů,
přehozů a pák.
Cvičením získáte
větší sílu, rychlost,
pružnost, energii
a sebedůvěru.
Budete mentálně, fyzicky
a duševně vyrovnaní.
Přijďte si zacvičit,
první 4 lekce
jsou zdarma.
Tréninky:
SLANÝ – Pátek, Neděle
3. ZŠ ul. Rabasova
KRALUPY N. VLT. - Pondělí, Středa
ZŠ Komenského náměstí
Více informací: tel. 775 960 346,
www.ohdokwan.cz

0. 5 – 6 let
1. 7 – 8 let
2. 9 – 10 let

3. 11 – 12 let
4. 13 – 14 let
5. 15 – 17 let

Soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlavně dětem,
které se věnují rekreačnímu aerobiku, sportují pro radost
a chtějí si zasoutěžit.

Přihlášky, info: Blanka Bělíková – tel.: 775 979 253,
e-mail: fitforyou@centrum.cz.

Uzávěrka přihlášek je 7. 2. 2012!
Startovné ve všech kategoriích: 80,- Kč. Vstupné (diváci): 50,- Kč.
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Starší žáci si vyšlápli na prvního

P

rvní zápas roku 2012 na domácím turnaji se A-týmu
FBC Kralupy vůbec nepovedl.
S vedoucím celkem tabulky,
pražským Neo, prohráli vysoko 1:6 a klesli až na 6. příčku
v tabulce. Oproti ostatním však
mají zápas k dobru a čtyřbodovou ztrátu na 2. postupové

místo. O poznání lépe se vedlo kralupskému béčku, které sice nejprve také prohrálo s vedoucím týmem tabulky FBC
Start98 D 4:7, ale následovně
si spravilo chuť na Athletics C
při výhře 7:5. Díky zisku 3 bodů si nadále drží velmi pěkné
4. místo. Ani oddíl starších žá-

ků v lednu nezahálel. Ke svému
dvojzápasu odjel do pražských
Vinohrad, kde ho čekaly dva
nejlepší týmy druhé nejvyšší
soutěže – FBC Kladno a Tatran Střešovice B. Vyrovnanou
bitvu s Kladeňáky rozhodla až
polovina třetí části, kdy zkušenější soupeř odskočil na rozdíl
3 branek a zvítězil 4:1. V zápase s Tatranem se již naši mladí
florbalisté vyvarovali drobných
chyb, které je stály body v předchozím utkání, a po výhře 2:0
musel pražský tým poprvé v sezóně okusit hořkost porážky.
Našim mladým nadějím patří
sice až 7. místo, ale zopakují-li
své výkony i v dalších turna-

jích, posun na vyšší příčky je
nemine.
Rádi bychom také upozornili na naše probíhající nábory.
Nově vznikající týmy žen a juniorek, které trénují každý pátek od 16:30 ve víceúčelové hale na zimním stadionu, hledají
hráčky ročníků 1997 a starší.
Na příští sezónu se také plánuje otevřít tým dorostu, do kterého sháníme ročníky 1996
a 1997. Dorostenci trénují prozatím se staršími žáky v pondělí
a ve čtvrtek. Veškeré informace
naleznete na našich webových
stránkách www.fbckralupy.cz
nebo na e-mailu fbckralupy@
centrum.cz.
Ing. Jiří Cimler

TS Naděje
Kralupské snowkids
Den otevřených dveří jsou úspěšní i letos

T

aneční skupina NADĚJE,
která od září 2011 působí
v nových prostorách na adrese Kralupy nad Vltavou, nám.
J. Seiferta 698 (vchod vedle KD
Vltava), by chtěla široké kralupské veřejnosti přiblížit svou
činnost. Proto ve dnech 8. a 9.
února 2012 pořádá Dny otevřených dveří.
V rámci této akce můžete zhlédnout ukázky nácviku choreografií jednotlivých
tanečních formací. Zároveň
si můžete prohlédnout nově
zrekonstruovaný taneční sál
a ostatní zázemí včetně dětského koutku. Proto srdečně
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zveme nejen pohybově nadané
a soutěživé děti, ale i rodiče
s dětmi, které chtějí aktivně
trávit část svého volného času. Zájemci si mohou vybrat
z uvedeného rozpisu a zhlédnout následující taneční zkoušky. TS Naděje se těší na vaši
návštěvu.
Středa 8. února 2012
15:30 – 17:30........... juniorky
17:30 – 19:00........... děti do 10 let
Čtvrtek 9. února 2012
17:00 – 18:00........... mini I. a II.
(nejmladší děti)
18:00 – 20:00.......... juniorky

www.mestok ralupy.cz

D

ěti ze Ski klubu Kralupy
i v letošní lyžařské sezóně
dosahují výborných výsledků.
Předžákovské družstvo se
zúčastnilo prestižních závodů
AmerFunCup v Peci pod Sněžkou. Tam, v konkurenci krkonošských dětí, obsadil Šimon
Šindelář (8 let) dvakrát fantastické 3. místo a Julie Šindelářová (10 let) místo šesté. Závodů ve Vysokém nad Jizerou
se zúčastnilo dokonce 8 dětí
ze Ski klubu Kralupy. Nejlépe
se opět umístil Šimon Šindelář, který obsadil 2. místo (se
ztrátou pouhých 16 setin na vítěze). Dalších hezkých umís-

tění dosáhly Juliana Šindelářová (4.) a Míša Šindelářová
(5. místo).
Žáci se zúčastnili závodů
v Herlíkovicích. Nejlépe si vedl Tomáš Dub (12 let), který
obsadil ve slalomu 13. místo
z 39 startujících. Tomáš Dub
si tak zajistil nominaci do středočeského reprezentačního výběru na Zimní olympiádu dětí
a mládeže, která proběhne začátkem února v Moravskoslezském kraji. Závody ve sjezdovém lyžování se budou konat
v Bílé v Beskydech.
Martin Štěpán st.,
Ski klub Kralupy

Sport
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Úspěšná reprezentace na olympiádě
ralupský sjezdový lyžař
Martin Štěpán v druhé půlce ledna reprezentoval Českou
republiku na Zimní olympiádě
mládeže v Innsbrucku. Této ojedinělé celosvětové akce, která
proběhla za velkého zájmu světových médií (a totálního nezájmu českých médií), se zúčastnilo přes 1.000 sportovců celého
světa. Mladí sportovci si tak
mohli vyzkoušet bydlení v olympijské vesnici, důkladné a dlouhotrvající bezpečnostní kontroly
(zaměřené nejen na zbraně, ale
i na alkohol), zájem novinářů,

kamer a fotografů a další atributy obdobné globální akce.
Martin se v konkurenci nejlepších stejně starých závodníků z celého světa rozhodně neztratil. Hned v první disciplíně
super-G, která se jela na slavné olympijské sjezdovce, na níž
v roce 1976 vyhrál olympijský
sjezd Franz Klammer, obsadil 14. místo z 55 startujících.
Na velmi těžké ledovaté trati
zaostal za vítězem jen o 1,79
sekundy a nechal za sebou nejednoho borce z lyžařsky vyspělých zemí.
V druhém závodě, jímž byla superkombinace (dvoukolový
závod skládající se ze super-G
a slalomu), Martin své umístění z předchozího dne o jedno
místo vylepšil a skončil na 13.
místě. Podíl na tom měl zejména
jeho fantastický výkon ve slalomu, kde za nejlepšími slalomáři
zaostal o méně než sekundu.
Před obřím slalomem, který
byl třetím závodem, se Martin mohl seznámit, pohovořit
a vyfotit s americkou lyžařskou
superstar Lindsay Vonnovou,
patronkou celé akce. Přesto si
Martin tento den vybral slabší
chvilku. Obě kola závodu se ne-
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Martin Štěpán s trenérem
před startem.

2x foto: Martin Štěpán

K

obešla bez chyb, v druhém kole dokonce upadl. Přesto závod
dokončil a dosažené 22. místo
z 60 startujících nelze považovat
za neúspěch.
Posledním závodem Martinova programu byl slalom. Závod proběhl za hustého sněžení
a na velmi měkké trati. V prvním kole se Martin dopustil velké chyby, která ho stála mnoho míst. V druhém kole však
napodobil svůj výkon ze superkombinace, opět ztratil méně
než sekundu na nejlepší závodníky a celkově se tak posunul

na slušné 19. místo z 60 startujících.
Martinovo vystoupení na olympiádě je nutno považovat za velmi úspěšné a představuje zdolání
dalšího stupně v jeho sportovní kariéře. Nejen sám sebe, ale
i ostatní přesvědčil, že je schopen
soupeřit s nejlepšími světovými
závodníky své kategorie. Získané
zkušenosti by mu pak měly pomoci k dalšímu zlepšování jeho
výkonnosti třeba až do té míry,
že se jednou bude moci účastnit
„velkých“ olympijských her.
Martin Štěpán st., Ski klub Kralupy

Pozvánka
ples
na historicky první

FK Kralupy 1901

24. 2. 2012
19:01 hod.
Hotel Sport***
Přijďte se pobavit,
srdečně vás zveme!
Předprodej vstupenek
Kateřina Jechová
728 216 434
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Sport, Recept pro vás

36. ročník Nowaco - Kralupská klička
Zimní stadion v Kralupech nad Vltavou
11. 2. 2012 – 7:00 – 20:00 hodin

I
Nábor do školy bruslení
I nadále probíhá nábor dětí od 4 let věku do školy
bruslení, a to vždy v době tréninků, tj.
Po, Čt 17:45 – 18:45 hod., So 8:00 – 9:00 hod.,
Ne: 7:30 – 8:30 hod.

✁

letos přijedou na náš závod děvčata
z celé ČR. Jako vždy se snaží organizační tým závodnicím připravit příjemné
zázemí, pohodový průběh a pěkné ceny,
které za přispění kralupských sponzorů
jistě závodnice potěší. Pro stupně nejvyšší budou předány Ceny starosty města.
Na tento již tradiční závod srdečně
zveme všechny příznivce tohoto sportu
a budeme velice rádi, když přijdou fandit
našim děvčatům. Vstup je zdarma.

Závod je zařazen do závodů o Pohár
Českého krasobruslařského svazu, kde si
i naše děvčata vedou velice dobře. Stabilně výborně si vede Klárka Schmidtová,
která zatím z každého závodu přivezla
medaili, dále Michaela Juříčková, Kristýna Pokorná, Sofie a Zdenička Palečkovy. I ostatní děvčata reprezentují naše
město se ctí.
Simona Majrychová,
oddíl krasobruslení

„od vody“

Dobrůtky
Mořské ryby

Dobrou
chuť!

Svými pozitivními účinky na lidské tělo
jsou mořské ryby známé odedávna.
V přímořských státech jsou oblíbenou
součástí každodenního jídelníčku. Jsou
neuvěřitelně zdravé, výživné a chutné.
A zde je jeden recept z italské
kuchyně:

Zapečená makrela neboli sgombro al forno
Na 4 porce si připravte:
1 kg filetů z makrely (neuzené, chlazené či mražené), stroužek česneku, citronovou kůru, rozmarýn, tymián, olej extra
virgin (panenský), sůl a pepř.
Z každé makrely si připravte dva filety. Za žábrami rybě
odříznete ploutvičku a zajedete nožem až k páteři; podél
páteře pokračujete v odřezávání filetu až k ocasu. Odříznutý filet pečlivě omyjete pod studenou tekoucí vodou, osušíte
papírovou utěrkou a můžete se pustit do další přípravy.

Zdroj: Prima TV

Zdroj: Prima TV

Makrelu v zapékací misce lehce osolte, přidejte plátky
česneku, polijte olivovým olejem a přidejte snítky tymiánu
a rozmarýnu.
Navrch ještě nastrouhejte citronovou kůru, případně trochu
zakapejte olejem. Pečte 10 minut při 180 stupních Celsia.
Podávat můžete samozřejmě teplé s přílohou. Nebo je nechte
vystydnout, přendejte do zavařovacích sklenic a přitom ještě
prokládejte kousky citronové kůry, a zalijte olivovým olejem.
V lednici vám pečená makrela takto vydrží 5 až 7 dní.

Aktuality, Komerční inzerce
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V březnu si nenechte ujít!

Šibřinky
17. 3. 2012 od 20:00 hod.
v KD Vltava pořádá Sport
pro všechny TJ Kralupy.
Vstupné: 150,- Kč
Vstupenky objednávejte na tel.
č. 724 05 32 61 nebo 737 460 345.
Nezapomenutelnou atmosféru bude mít i

Retro ples
KD Vltava,

konaný 24. 3., na kterém se vrátíme
o několik desítek let zpět. Vstupenky
za 180,- Kč zakoupíte
v únoru v pokladně KD Vltava.

SOUKROMÁ INZERCE
❱ Hledá se modro-zelená andulka jménem Pepíček.
Odměna pro nálezce. Tel.: 603 297 042, 311 212 751

Na obou akcích hraje skupina
Plus z Neratovic!
Jste srdečně zváni!

Ukončení vzdělávání
v rámci dotace z ESF
V

polovině ledna 2012 bylo
ukončeno ve firmách SYNTHOS Kralupy a.s. a Synthos
S.A. (organizační složka) vzdělávání zaměstnanců, které bylo
hrazeno v rámci dotace z prostředků ESF, jež byla získána
pro roky 2010 a 2011 prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
Vzdělávací projekty byly zaměřeny na snížení vlivu krize,
na rozvoj zaměstnanců a udržení konkurenceschopnosti firmy
i v budoucnosti. Největší část
z dotace byla věnována na cyklus školení pro perspektivní
a vybrané pracovníky a manažerské vzdělávání mistrů. Další
důležitou oblastí, na kterou se
obě firmy zaměřily, byla oblast
počítačové gramotnosti a podpora zdokonalování zaměstnanců
v cizích jazycích.
V projektu SYNTHOS Kralupy a.s. se v rámci počítačové

gramotnosti probralo 6 témat,
které absolvovalo celkem 90
účastníků, v oblasti vzdělávání
mistrů to bylo celkem 9 tematických celků se 40 účastníky
a s 29 perspektivními a vybranými pracovníky se probralo 14 témat. V jazykových kurzech němčiny i angličtiny byly
odučeny 504 hodiny se 24 studenty.
Projektem pro Synthos S.A.
(organizační složka) prošlo počítačovými kurzy 69 účastníků,
kteří se stejně jako jejich kolegové zdokonalili v 6 oblastech
a pro 16 vybraných pracovníků
se uskutečnilo 14 témat, převážně v oblasti soft skills. V jazykových kurzech bylo odučeno 378
hodin pro 15 účastníků.
Po lektorské stránce byla
všechna školení zabezpečena
vítězem výběrového řízení firmou TEMPO TRAINING &
CONSULTING s.r.o.
Personální oddělení

❱ Koupím garáž v Kralupech - Lobečku u ubytovny. Ne
RK! Děkuji! Tel.: 725 869 747
❱ Hledáme dlouhodobě paní na výpomoc v rodinném
domě v Kralupech – Minicích. Auto podmínkou, mzda dle
dohody. Předpokládáme: úklid, žehlení, případný částečný servis
s chodem domácnosti. Rozsah je věcí dohody. Tel. 606 632 451 nebo
e-mail: marik.f@atlas.cz. Prosím, pouze vážné zájemce o dlouhodobou
spolupráci.
inzerce

PRODEJ KRŮTÍHO MASA
každých 14 dní.
V únoru 3. a 17. 2. od 16 hod.
v Kralupech n. Vlt. u nádraží.
Možnost i objednat si balíček
na jméno 3 dny předem.
Tel.: 313 578 853-4, www.krocan.wgz.cz
Finanční úřad v Kralupech n. Vlt.
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení volného místa

pracovník kontrolního oddělení
Požadujeme:
 VŠ/SŠ vzdělání,
 praxe v oblasti účetnictví,
 znalost daňové legislativy,
 samostatnost, pečlivost a spolehlivost,
 analytické schopnosti a logické myšlení.
Přihlášky včetně strukturovaného životopisu
zasílejte do 15. 2. 2012 na adresu:
FÚ v Kralupech nad Vltavou,
Přemyslova 502, 278 01 Kralupy
nebo e-mailem: podatelna@krv.pr.ds.mfcr.cz
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Komerční inzerce
Soukromá směnárna v centru Kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut
Pro občany, firmy, úřady

BEZ POPLATKU
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

ÚČETNICTVÍ M
B
CH
} vedení účetnictví a daňové evidence
} zpracování daňových přiznání a mezd
Velká Bučina 20, 273 24 Velvary
kontakt: M. Bakalářová, tel.: 724 851 748
e-mail: info@ucetnictvi-mbch.cz;

www.ucetnictvi-mbch.cz

Autodoprava Sargon Czech s.r.o.
již tradičně kvalitní služby v oblasti přepravy nákladů
❍ dodávky
❍ návěsy, hydraulická čela
❍ skříňové vozy ❍ sklápěcí návěsy 50 m3
❍ valníky 3-10 t ❍ silocisterny 45-60 m3

+420 603 433 558
sargon@sargonczech.com
tel./fax: +420 315 724 981
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www.mestok ralupy.cz

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

Komerční inzerce
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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.

Hledáme dlouhodobě paní na výpomoc
v rodinném domě v Kralupech – Minicích.
Auto podmínkou, mzda dle dohody.
Předpokládáme: úklid, žehlení, případný částečný servis
s chodem domácnosti. Rozsah je věcí dohody.
Prosím pouze vážné zájemce o dlouhodobou spolupráci.

Tel.: 606 632 451 nebo e-mail: marik.f@atlas.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
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Komerční inzerce
Asistence do domácnosti
Zajistím pomoc v domácnosti pro seniory
i osoby hendikepované,
v Kralupech nad Vltavou a okolí.
Drobný úklid, nákup, doprovod k lékaři a jiné.
Pečlivost, vstřícnost a spolehlivost
jsou samozřejmostí.
Cena za služby je 300,- Kč / 1 hodinu.

Kontakt: 773 912 452

PhDr. Ľubica Kurucová
psychologické poradenství
a psychologická diagnostika

TEXTIL ELEGO

soukromá praxe

O ZNÁM ENÍ

Prodejna TEXTIL ELEGO je od 1. 2. 2012 přemístěna na své
původní místo v Přemyslově ul. č. p. 305
(50 m za Úřadem práce). Těšíme se na Vaši návštěvu.

PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA!!!
Nabízíme: Dámské a pánské společenské oděvy, taktéž do tanečních a oblečení pro volný čas.
Otevírací doba:
Po – Pá 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00
So 8:30 – 11:00

Jadwiga Kirova
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Objednávat, prosím, večer
tel.: 736 23 00 28
e-mail: L.Kurucova@email.cz

Půjčky bez registru
 Zaměstnancům
 Podnikatelům  Důchodcům
 Ženám na MD
bez poplatku
vyřízení do 24 hodin!

Tel.: 720 180 675,
e-mail: mi.valent@centrum.cz

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

Komerční inzerce
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Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

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
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

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

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.

www.aspekt.hm

Mgr. Martin ŠTĚPÁN

daňov poradce, auditor
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