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letiště Vodochody  str. 3
Jak pokračují jednání s vedením 

Letiště Vodochody proti výstavbě 
nového mezinárodního letiště?

Zápisy do 1. tříd a MŠ  str. 7
V únoru se budou na všech ZŠ  

a MŠ v Kralupech konat zápisy dětí. 
Podrobné informace přinášíme už nyní!

Kino Vltava žije  str. 16
Digitalizace kina dokončena! Kvalitní 
promítání ve 3D a festival „World film“ 

na váš čekají v kině Vltava!

V září loňského roku oznámila Vaše společ-
nost záměr uzavřít továrnu PTZ v Nelahoze-
vsi. Z jakého důvodu dochází v Nelahozevsi 
k ukončení provozu? 
Unilever celosvětově průběžně vyhodno-
cuje efektivitu všech svých továren se za-
měřením na náklady a dostupné výrobní 
kapacity. Vzhledem ke vstupu do EU, volné-
mu pohybu zboží a poklesu  počtu značek 
v portfoliu společnosti a vzhledem k tomu, 
že Unilever řídí své továrny jako síť, již 
nepotřebuje lokální výrobní závod v každé 
zemi, ve které působí.  
  
Kdy dojde k ukončení provozu a jak bude dále 
naloženo s objektem továrny?  
K uzavření provozu dojde v několika fázích, 
k úplnému ukončení výroby pak ve 2. čtvrt-
letí roku 2010. V současné době pracujeme 
na projektu kontinuity celého objektu. Už teď 
můžeme prozradit, že jsme se dohodli s obcí 
Nelahozeves na darování jednoho z našich 
administrativních objektů a vybudování ma-
teřské školy. O dalších plánech budeme ve-
řejnost určitě postupně informovat. 
 
Kolika zaměstnanců se tato situace týká? Na-
bídli jste svým zaměstnancům jiné alternativy 
zaměstnání? Mají někteří zaměstnanci mož-
nost přestoupit do jiné Vaší pobočky? 
Celkově se vzniklá situace týká 683 za-
městnanců. Unilever jako sociálně odpo-
vědná společnost nabídla zaměstnancům 
nadstandardní finanční balíček, který mů-
že tvořit až 12 měsíčních platů a pracuje-
me i na pracovních alternativách pro naše 
zaměstnance. V tomto ohledu jsme najali 

outplacementovou agenturu, která je za-
městnancům k dispozici přímo v areálu to-
várny a pomáhá jim s přípravou životopisů 
nebo například s přípravou na konkrétní 
pohovory. Aktivně také vyhledává možnosti 
uplatnění pro zaměstnance v PTZ. Někte-
ří zaměstnanci mají možnost odejít do za-
hraničí a pracovat v některých pobočkách 
společnosti Unilever. 
 
Jaký dopad bude mít uzavření továrny na Vaše 
odběratele a ve finále na spotřebitele? 
Na spotřebitele  tato skutečnost nebude 
mít vůbec žádný dopad. Všechny výrobky, 

které se v Nelahozevsi vyráběly, budou i na-
dále dostupné na českém trhu, takže spo-
třebitel tuto změnu nepocítí. Stejně tak je 
to i s našimi odběrateli. Dlouhodobě dbáme 
na vysokou kvalitu zákaznického servisu 
a v tomto ohledu se nic nezmění. 
 
S jakým předsevzetím vstupujete Vy osobně 
do nového roku? 
Osobně, a pokud budu mluvit o předsevzetí 
spjatém s Nelahozevsí, bych si přál, aby se 
nám podařilo nalézt partnera, který zajistí 
co nejvíce pracovních míst v této lokalitě. 

Děkuji za rozhovor, r.Saláková

ROZHOVOR  s... Ing. Antonínem Jirouškem, CSc., výkonným ředitelem společnosti Unilever ČR

Fo
to

: Z
. k

r
át

k
ý

Uzavření továrny Unilever v Nelahozevsi
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Zprávy z radnice

Dovolte nejprve, abych vám všem popřál vše 
nejlepší do nového roku, trvalé zdraví, dobrou 
náladu a životní optimismus. U toho posledního se, 
s dovolením, trošku zastavím. 

Již bývalý president Havel tvrdil 
a říká dodnes, že národ český 
trpí tzv. „blbou náladou“. Sle-
duji-li názory svých známých 
i neznámých, dávám mu více 
a více za pravdu. Ano, lidé jsou 
naštvanější, arogantnější a po-
pudlivější. Rozhodí je každá 
maličkost, kdejaká negativistic-
ká informace a bohužel, i dobře 
cílená polopravda. Čte se Blesk, 

aby se chytly co největší senzace a pikantnosti, co 
největší tragedie a poklesky známých celebrit (ať 
již z břehů kulturních či politických). Ve sdělovacích 
prostředcích se pitvají násilné a trestné činy, které 
na mnoha televizních kanálech mají přednost před 
událostmi republikového nebo evropského význa-
mu. Média nám cíleně ukazují, jak je svět, lidstvo 
i člověk špatný. Lidé ale zůstali stejní. Každý má pře-
ce v sobě něco dobrého i špatného. Násilné činy byly 
konány, loupilo se i vraždilo – lidé prostě nejsou do-
konalí! Politici měli milenky – i ve starověku, umělci 
byli citově nevyrovnaní, továrny krachovaly, někteří 
podnikatelé tunelovali. Ten měl hodně peněz a ten 
méně, nebo žádné. Ten pracoval (protože i chtěl), 
ten se povaloval, ale mohl být i nezaměstnán. Jen 
se o tom méně mluvilo, tisk a média neovládaly tak 
silně lidskou mysl. Nebo že by naši předkové měli 
i méně času na sledování mnohých pitomin? Určitě 
se hledaly ty lepší stránky života. 

A já vám všem chci dnes popřát, abyste se 
dokázali radovat z maličkostí, ze svého vlastního 
života, jenž spočívá hlavně v tom, co prožíváte vy 
sami. Těšte se ze světa, na němž jsme jen omeze-
nou dobu, upevňujte rodinu i svazky s kamarády 
a známými, hledejte a nalézejte v životě to, co vás 
těší a naplňuje.
Mějte prostě radost z každého dne roku 2010! 

To vám přeje Petr Holeček 

Vážení spoluobčané 
a čtenáři!

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník
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◆ Veřejné zasedání zastu-
pitelstva města se bude konat  
10. 2. 2010 od 17h. ve velké 
zasedací místnosti Městského 
úřadu.
◆ Manažerem Kralupské 
sportovní, s.r.o. byl jmeno-
ván pan Vladimír Lánský.
◆ Rada města vybrala externí 
speciální stavební dozor na re-
konstrukci městského koupa-
liště v Kralupech nad Vltavou. 
Stal se jím Ing. Bohumil Šťastný 
za cenu 241.570 Kč. 
◆ Zhotovitelem projektové 
dokumentace, na přestavbu 
objektu bývalé PČR v ulici Chel-
čického v Kralupech nad Vlta-
vou na bytové jednotky včetně 
podkroví, se stala společnost 
IKA VIN 112, a.s. z Prahy za 
cenu 180.880,- Kč. 
◆ Soutěžní a hodnotící poro-
tou na akci „Přestavba OD Máj 
na MěÚ“ se stali: Ing. Čeněk Jar-
ský, Petr Holeček, Dana Zrůs-
tová, Ing. Ivan Lipovský, Mgr. 
Miluše Volková, Ing. arch. Pavel 
Skalička, Ing. Marek Czechmann 
a Ing. Jiří Škabrada.

◆ Firma BIOENE podala žá-
dost na radu města na základě 
doporučení stavebního úřadu 
o vyjádření města za účelem 
umístění velkoplošné obrazov-
ky na křižovatce ulic Mostní 
a tř. Legií. Rada města sou-
hlasí s umístěním velkoplošné 
obrazovky na soukromém ob-
jektu. Žadatel však musí počkat 
na vyjádření dalších subjektů 
například dopravního inspek-
torátu Mělník. 
◆ MŠ Gen. Klapálka obdr-
žela sponzorský dar ve výši 

5.000,- Kč od firmy Plyntop 
na potřeby školy. 
◆ ZŠ Revoluční obdrže-
la sponzorský dar ve výši 
20.000,- Kč od firmy SOLITER 
parket, s.r.o. na podporu vzdě-
lávání a potřeby školy. 
◆ ZŠ Komenského obdržela 
dar ve výši 14.990,- Kč od firmy 
UNIWIN na nákup trampolíny.
◆ ZŠ Revoluční obdržela 
sponzorský dar ve výši 5.000,- 
Kč od firmy Montako, s.r.o.  
na podporu vzdělávání a potře-
by školy.

StříPKY z radnice města ◆ StříPKY z radnice města

SdružeNí ZdraVoTNě PoSTižeNých, hůrKa 1041 – 26.1. od 12:30 do 13:30 h.
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SPONZOŘI OHŇOSTROJE
Novoroční ohňostroj finančně podpořily 

společnosti: Česká rafinérská, a.s.,  
Nowaco Czech Rebuplic, s.r.o., Synthos 

Kralupy, a.s. a Montako, s.r.o. Děkujeme!

◆ V období od 15.11.2009 
do 31.3.2010 bude ote-
vřena noclehárna pro ob-
čany bez přístřeší s oteví-
rací dobou od 20:30 do 
6:30 hod. Bude přístup-
na každý den v době vel-
mi nepříznivého zimního 
počasí, a to když denní 
a noční teplota nepře-
sáhne O °C. Noclehárna 
funguje v Chelčického 
ulici, v bývalé služebně 
Policie ČR.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou děku-
je všem žákům, studentům, zkrátka těm, 
kteří v roce 2009 pomáhali při přípravách 
a realizaci akcí pořádaných městem. Po-
děkování patří především studentům Dvo-
řákova gymnázia a Střední odborné školy 
ekonomické, Domu dětí a mládeže a žá-
kům ZŠ Komenského. Těší nás zájem a ak-
tivita všech zúčastněných. Všem Vám moc 
děkujeme a doufáme, že Vaše spolupráce 
s městem bude i nadále pokračovat. 

PODĚKOVÁNÍ

ZImNí údRžba
Technické služby města Kralupy si tímto dovolují po-
žádat občany o spolupráci při úklidu chodníků v zim-
ním období, a to zejména na místech, která jsou naří-

zením ze dne 20.10.2009 (viz Zpravodaj 12/09) vyjmuta 
z údržby TSM. Velice děkujeme za pochopení. V případě 
vyskytnuvších se problémů ve schůdnosti a sjízdnosti 

volejte na tel. 315 726 589.
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Stop letišti Vodochody

SpOKOjENá?

Nedávno mě v Praze u nádraží oslovila taza-
telka z průzkumu názorů obyvatel. Jedna 

otázka zněla, jestli jsem celkově vzato spo-
kojená se svým životem. Zamyslela jsem se 
jen krátce a vybrala odpověď, že „spíše ano“. 
A vážně, jsem spokojená. Mám dvě zdravé děti 
a v práci to bohudík jde dobře. Dům, který jsme 
před dvěma roky koupili v Kralupech, se poda-
řilo zrekonstruovat a ani nám přitom nespadl 
na hlavu. Zahrada už začíná vypadat pěkně 
a nedávno jsme omítli starou zeď ve dvorku. 
I sousedi jsou příjemní.

Jedna věc mi však tuhle kralupskou spokoje-
nost kazí. Vím, že nežijeme právě v místě, kam 
by se jezdilo za rekreací. Vím, že v Kralupech 
je chemický průmysl a velké nádraží. Jsou to 
stinné stránky a rizika, která člověk přijal, když 
se rozhodl tu bydlet. Jenže ve Vodochodech se 
plánuje provozovat velké letiště, jehož starto-
vací dráha povede nad Kralupy. Medializované 
historky o opilém ruském pilotovi nabírají jiný 
nádech, když u dráhy letu mají ležet sklady 
plynů a chemikálií. Jen kousek od nás.

Ještě chápu, když se mají občané uskromnit 
nebo vzít na sebe zvýšená rizika ve veřejném 
zájmu. (I když způsob, jakým se v téhle ze-
mi veřejný zájem používá, je někdy možná až 
příliš lehkovážný.) Jenže plánované letiště ve 
veřejném zájmu není – máme přece Ruzyni. 
Je v soukromém zájmu. A mně vadí, že my 
a naše děti, poneseme závažná rizika pro něčí 
zisk. Mám přitom strach, že tato rizika a ohledy 
na obyčejné občany se nevyřeší rozhodnutím 
letiště nestavět (kéž by) nebo zaplacením zvý-
šených a důkladných bezpečnostních opatření. 
Že se vyřeší podplacením klíčových úředníků 
někde na ministerstvu. Taková cesta je pro in-
vestora mnohem rychlejší, snazší a levnější, 
protože náklady poneseme my.

Kdybych vzala v úvahu tenhle strach, mu-
sela bych v průzkumu odpovědět: Spokojená? 
Rozhodně ne!

Tereza pospíšilová

FeJeToN
Vážený pane Kačure, 
iniciativa Stop letišti Vodochody, zastřešu-

jící 14 obcí ve Středočeském regionu, si klade 
za cíl zabránit rozšíření Letiště Vodochody 
na veřejné mezinárodní letiště. 

Naši občané si nepřejí, aby jim nad hlava-
mi a domy přistávalo a vzlétalo 141 letadel 
denně, aby tak docházelo k soustavnému po-
škozování jejich zdraví, aby trpěli  neustálou 
a neúnosnou hlukovou zátěží ve dne i v noci, 
aby v jejich obcích a městech nastával do-
pravní kolaps, aby byl znehodnocen jejich 
majetek, aby došlo k celkovému nevratnému 
poškození úrovně života a životního prostře-
dí v okolí letiště a aby jim v neposlední řadě 
hrozilo reálné nebezpečí vyvolané zvýšeným 
leteckým provozem nad chemickými zásob-
níky, trativody či továrnami.

 Vy sám velmi dobře víte, že svůj nesouhlas 
primárně vyjádřili občané a naše obecní sa-
mosprávy v připomínkách k oznámení EIA 
na záměr rozšíření Letiště Vodochody. Kvalit-
ně a transparentně provedený proces posu-
zování vlivů na životní prostředí je pro nás 
v tuto chvíli klíčovým požadavkem. V sou-
vislosti s další fází procesu posuzování vli-
vů záměru rozšíření Letiště Vodochody na 
životní prostředí Vás žádáme o odpovědi na 
následující otázky:

Jste ochotni připravit v blízké budoucnosti 
pro občany reálnou simulaci letového provozu 
na vodochodském letišti po jeho zamýšleném 
rozšíření např. v nejvytíženější hodině letní-
ho období? Když ano, žádáme o oznámení 
termínu realizace simulace dotčeným obcím 
v dostatečném předstihu tak, aby mohly ne-
chat provést nezávislé měření.  
Jsme  přesvědčeni, že obavy občanů z hlu-
ku a leteckých emisí nelze vyvrátit mate-
matickým modelováním a výpočty, když 
už i současný provoz stávajícího letiště je 
mnoha z nich vnímán jako nepříjemný 
a obtěžující.

Budete i nadále připravovat záměr rozšíření 
letiště  na veřejné mezinárodní? 
Otázku klademe s upozorněním, že naši 
občané si žádný rozšířený provoz Letiště 
Vodochody ve svém sousedství nepřejí. 

Kdy bude dokončena dokumentace eia na zá-
měr rozšíření Letiště Vodochody a kdy ji před-
ložíte Ministerstvu životního prostředí Čr?
Alespoň orientační termín by pro uklidnění 
zjitřené a nervózní veřejnosti postačil.

Vážený pane generální řediteli, věříme, 
že našim otáz-
kám věnujete 
pozornost a jas-
ně, jednoznačně 
a konkrétně na 
ně odpovíte.  Dě-
kujeme za Váš 
čas a očekáváme 
Vaše zprávy. 

ZA SdRUžení ObCí 

S pOZdRAVem

petR HOleČek,

 StAROStA měStA 

kRAlUpy nAd 

VltAVOU

STOP LETIŠTI VODOCHODY ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY

V listopadu i v prosinci pokračovaly akce namí-
řené proti výstavbě mezinárodního letiště ve 

Vodochodech, proti kterému se vyslovilo zastupi-
telstvo Kralup n.Vlt a dalších třinácti obcí v okolí. 
Některé z těchto vesnic vážně uvažují o vyhlášení 
referenda a konkrétně obec Chvatěruby již stano-
vila pevný termín jeho konání. Starostové i mno-
zí občané jsou přesvědčeni o negativních dopa-
dech plánované výstavby letiště na okolí v okruhu 
několika kilometrů. Proto poslali otevřený dopis 
generálnímu řediteli letiště, ve kterém ho žádají 
o zaslání odpovědí k nové ekologické analýze, 

kterou společnost, která chce letiště postavit, 
zpracovává. Uskutečnila se také schůzka staros-
tů a zástupců občanských sdružení. Důvodem bylo 
informovat občany obcí o aktuální situaci a navá-
zat s nimi užší vztahy. O iniciativě našich obcí jsem 
informoval i všechny krajské zastupitele veřejným 
vystoupením na schůzi Středočeského zastupitel-
stva a předáním Memoranda obcí a petičního ar-
chu do rukou hejtmana MUDr.Ratha. O stejné věci 
jsme pak s několika kolegy – starosty – hovořili 
s náměstkem hejtmana pro ekologii Ing. Peterou, 
který přislíbil, že celou záležitost s letištěm otevře 

na Radě Středočeského kraje. Zároveň usilujeme 
i o přijetí u nového ministra pro životní prostředí.

Vážení spoluobčané! 
Vedení našeho města i zástupci okolních obcí na-
dále považují realizaci mezinárodního letiště ve 
Vodochodech za velkou ekologickou hrozbu pro 
naše obce a jejich okolí, i za ohrožení našeho ži-
votního standardu, bezpečí a zdraví. Věřím nadále, 
že nás v našich aktivitách podpoříte, případně se 
jich i aktivně zúčastníte.

Petr Holeček

OteVŘenÝ dOpIS Ing. martinu kačurovi, generálnímu řediteli letiště Vodochody
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Vpondělí 14. prosince bylo oficiálně pře-
dáno městské koupaliště stavební firmě 

Syner, a.s. z Liberce, která byla po 2. kole 
výběrového řízení určena provést celkovou 
rekonstrukci koupaliště.
Co vše se bude rekonstruovat? „Bazény, 

skokanský můstek, přídlažba kolem bazénů, 
přístupové chodníčky k nim a hlavně tech-
nologie provozu koupaliště, tj. přívod a od-

vod vody, jímka, rozvody elektřiny, atd.“, 
říká stavbyvedoucí pan David Novotný.
Počasí by podle slov stavbyvedoucího stav-

bu a termín ukončení prací zbrzdit nemělo. 
Plánované dokončení rekonstrukce spadá na 
přelom měsíce května a června 2010. 
Oproti plánu dochází k drobným projek-

tovým změnám, např. zůstává zachován  
50 m bazén ve své celé délce. 

Rekonstrukce koupalištěVážENí přáTElé NEjEN SpORTu,

rok se s rokem sešel a MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou ve spolupráci se Sportovní komisí pro 
vás připravují II. ročník slavnostního vyhlá-
šení nejlepšího sportovce Kralup.

Své nominace můžete zasílat nejpozději 
do 30. března 2010 prostřednictvím email 
adresy: sportovec2009@mestokralupy.cz, 
dále zasláním SMS na mobil: 777 798 231 
ve tvaru:

a) pro jednotlivce:

J15 jméno nominovaného-oddíl-vaše jméno

b) J16 jméno nominovaného-oddíl-vaše 
jméno

c) J51 jméno nominovaného-oddíl-vaše 
jméno

d) pro trenéra roku: TR jméno nominované-
ho-oddíl-vaše jméno

e) pro nominaci do Síně slávy: SS jméno 
nominovaného-oddíl-vaše jméno

Nebo můžete vyplnit nominační list  
a vhodit do boxu v Informačním centru MěÚ 
Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087.
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Město kralupy nad vltavou vyhlašuje 
na základě usnesení rady města 
č. 09/29/8/03, ze dne 15. 12. 2009 
grantové schéma na podporu 
zájmových aktivit v roce 2010.  

termín  uzavření  příjmu  žádostí  je  
29. ledna 2010, žádosti došlé později ne-

budou posuzovány. 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 pů-
sobící v Kralupech nad Vltavou. 
Žádost o udělení grantu musí být podána 

na jednotném formuláři, který je k dispozici 
na Městském úřadě v Informačním cent-
ru a na webových stránkách města Kra-
lupy nad Vltavou www.mestokralupy.cz. 
Nedílnou součástí žádosti je harmonogram 
a položkový rozpočet projektu. Maximál-
ní požadovaná částka nesmí přesáhnout 
100.000,- Kč. 

i. Program: Podpora volného času a pre-
vence kriminality mládeže
Podpora soustavné a dlouhodobé zájmo-
vé činnosti orientované na účelné využití 
volného času různých věkových kategorií 
a sociálních skupin obyvatelstva. Podpoře-
ny budou i jednotlivé akce, nabízející na-
plnění volného času se zaměřením např. 
rukodělným, tvůrčím i jinak edukačně - 
populárním. V žádosti uvádějte celkové ná-
klady, které poslouží k zabezpečení provozu 
činností.

Pořádání akcí pro mládež se zaměřením 
na prevenci kriminality, pochopení důleži-
tosti třídění odpadů a dodržování pořádku. 
Program podporuje začleňování sociálně 
slabších nebo problémových dětí a mládeže 
do společnosti. 

ii. Program: Podpora sportu a tělový-
chovy v roce 2010
Podporuje nově založenou soustavnou čin-
nost a jednotlivé akce, které umožňují tělo-
výchovné, sportovní a turistické vyžití oby-
vatel Kralup nad Vltavou s preferencí aktivit 
orientovaných na účast všech věkových sku-
pin včetně rodin a handicapovaných osob. 
Sportovní aktivity zaměřené nejen pro dě-

ti a mládež, ale i pro starší věkové skupiny 
obyvatel. Aktivity reprezentující město.
Grantový program nepostihuje dosavadní 

neinvestiční transfery (příspěvky) pro spor-
tovní mládežnické kluby.

iii. Program: Kulturní akce a výročí roku 
2010
Podpora a rozvoj uměleckých aktivit, rea-
lizovaných v projektech v oblasti divadla, 
hudby, výstavnictví, tance, poezie, výtvar-
ného umění, fotografie a filmu.
Vznik nových tradic i jednorázových akcí 

zaměřených na rozvoj společenského živo-
ta (např. zábavné sportovní akce, slavnosti, 
netradiční formáty včetně happeningů, ne-
tradiční oslavy státních svátků a význam-
ných dnů apod.) Podpořit osvětové a spole-
čenské aktivity zaměřené na připomenutí 
výročí událostí. 

Program umožňuje přispět vlastním pro-
gramem přidruženým a tematicky navazu-
jícím na akce pořádané městem nebo nové 
nápadité projekty, které upoutají pozornost 
veřejnosti k opomíjeným událostem, mís-
tům, osobnostem apod. 
Program podporuje dlouhodobě úspěšné 

a veřejností oblíbené projekty.
V tomto programu je možnost podání žá-

dosti i zpětně na akce, které proběhly na 
začátku roku 2010.

iV. Program: „občané třetího věku“
Program je zaměřen na nabídku vzdělá-
vacích, kulturních a společenských akcí 
a klubové činnosti pro seniory města Kra-
lupy nad Vltavou.
Podpora vzniku nových klubových čin-

ností a spolků pro starší občany s cílem 
podpořit nové sociální a společenské vzta-
hy, ale i spolufinancování činnosti již exis-
tujících klubů a spolků.

V. Program: „Zdravý život občanů“
Podpora nových i stávajících programů za-
měřených na podporu zdravého životního 
stylu, zájmové spolky a sdružení, jejichž 
činnost se zaměřuje na zlepšení zdravot-
ního stavu obyvatelstva a zdravotní osvětu 
a výchovu. Program je zaměřen na činnos-
ti zkvalitňující život občanů a neziskových 
sociálních služeb.
Pořádání akcí vedoucích ke zlepšení ži-

votního prostředí a informovanosti obča-
nů v oblasti ekologie za účelem čistého 
města.

Jelikož se čtenáři čas-
to ptají na výsledky 

prováděné ankety „Jesle 
v Kralupech“, přinášíme 
vám aktuální informa-
ce: Rada města na jed-
nání dne 20.10.2009 ulo-
žila Útvaru marketingu 
a rozvoje města zpraco-
vat průzkum mezi ro-
diči, zda by byl zájem 
o umístění dětí v měst-
ských jeslích při poplat-
ku 4.500,- Kč měsíčně. 
Prozatím se na Městský 
úřad nevrátily všechny 
hlasovací archy. Dosa-
vadní výsledky ankety:

Grantové schéma pro rok 2010

Jesle v Kralupech nad Vltavou

Máte zájem o jesle v Kralupech nad Vltavou?  ✔ 116 x ✖ 62 x
Jste ochotni podílet se na finančních nákladech jeslí za poskytované služby? ✔ 108 x  ✖ 69 x
Je pro Vás 4.500,- Kč měsíčně přijatelná částka?  ✔ 19 x  ✖ 158 x

Fo
to

: a
r

c
h

iv



K Z

www.mestokralupy.cz�

Aktualiy

Vposlední době jistě mnoho občanů za-
znamenalo nově vysázené parky na 

Purkyňově náměstí v Lobči a rozšíření 
příměstského parku na Strachově. Obě ak-
ce byly zdrojem dlouhodobých polemik. 
Abychom předešli dalším spekulacím a do-
tazům o nutnosti realizace akce samotné 
a zejména jejího financování, při potřebě 
každé koruny z městského rozpočtu na „ak-
ce potřebnější“, pokládá odbor životního 
prostředí za povinnost podat touto formou 
informace veřejnosti. 
Odbor životního prostředí působí mj. 

v územním obvodu Kralup nad Vltavou 
jako orgán státní správy kompetentní k po-
volování kácení stromů a keřů. Povolení se 
vydává formou rozhodnutí a jako závaz-
ná podmínka je určena náhradní výsadba, 
aby se zmírnila ekologická újma. V našem 
městě však dochází i k nepovolenému káce-
ní. V případě tohoto porušení zákona jsou 
ukládány sankce. Jednak formou finanční 
pokuty, ale současně i formou nepeněžité-
ho plnění nařízením povinnosti. Ta spočívá 
ve výsadbě stromů a keřů, jejichž množství 
a velikost několikanásobně převyšuje ná-
hradu zeleně odstraňované legálním způso-
bem. Na Strachově bylo uplatněno obojí.
Příměstský park na Strachově byl vypro-

jektován v roce 1997 prof. Jiřím Marečkem. 
Měl být uměle vytvořenou přírodní lokali-
tou, kterou bude procházet klidová vycház-
ková zóna. Během procházky od chemické-
ho učiliště k bývalé zemědělské usedlosti 

měl návštěvník projít čtyřmi sekcemi výsa-
deb, znázorňující čtyři roční období. Tehdy 
se podařilo vysázet útvary jaro a léto, na 
ostatní se nedostalo finančních prostředků. 
Park tedy končil uprostřed pole. 
V letošním roce požádala společnost Syn-

thos PBR o pokácení stromů v areálu spo-
lečnosti, které bránily v rozšíření provozu. 
Kácení bylo povoleno s tím, že společnost 
převede městu 500 tisíc Kč na pokrytí rea-
lizace náhradní výsadby v koridoru, který 
byl součástí uvedeného projektu a propojí 
výsadby ukončené v roce 1997 s komuni-
kací kolem statku ke koupališti. Společ-
nost Synthos bude rovněž hradit tříletou 
následnou péči.

Uvedený  biokoridor  byl  dosázen  až 
k hlavní silnici na Veltrusy, aby i odtud 
bylo možno do přírodní lokality vcházet. 
Zde byla uplatněna forma sankce nepeně-
žitým plněním pro ty občany a firmy, které 
nepokládaly za nutné plnit zákonné povin-
nosti. Vysázeno je zde 50 stromů o výšce 

cca 4 m. Všichni, kdo by měli v úmyslu 
vejít do sporu s ustanovením tohoto záko-
na, měli by dříve vejít mezi výsadbu těchto 
vzrostlých stromů, seznámit se s náklady 
na jejich výsadbu a na vlastní oči vidět, že 
je stále kam sázet.                  
Náměstí v Lobči naopak bylo hrazeno 

kompletně z městského rozpočtu. Při tvor-
bě rozpočtu pro rok 2009 byla schválena 
účelová částka 240 tisíc Kč na realizaci 
výsadeb. Výsadby samotné stály 206 tisíc 
Kč a byly realizovány podle projektu Ing. 
Jany Jandové. Projekt vyřešil výsadby tak, 
aby nenarušovaly bezpečnost silničního 
provozu procházející hlavní komunikace 
a současně vytvořily jeden parkový funkční 
celek s nově vybudovanými chodníky. Byly 
použity druhově rozmanité rostliny jak stro-
mů, tak keřů tvořících podrost. Podél komu-
nikace budou stromy malokorunní. Stávající 
trafostanice, která tvořila nevzhlednou do-
minantu, bude zakryta několikadruhovým 
živým plotem. Zařazování rostlin muselo 
akceptovat množství sítí procházejících tím-
to územím.

Odbor životního prostředí přeje co nej-
širší veřejnosti, aby v roce 2010 i v letech 
příštích načerpala v uvedených parcích 
hodně kyslíku pro své zdraví. A jak z výše 
uvedených informací vyplývá, je výsadba 
a údržba zeleně poměrně nákladnou zále-
žitostí. Proto se k ní chovejme ohleduplně 
a nebuďme lhostejní ani v případě, že se 
staneme svědky jejího ničení.

Soutěž probíhala ve 4 kategoriích rozdě-
lených dle počtu obyvatel. Vítězství v naší 
kategorii získalo město Beroun a na 3. místě 
se umístily Říčany.

V soutěži byla bodově hodnocena tato 
kritéria:

u celková výtěžnost využitelných složek 
(papír, plasty, sklo, nápojový karton) v kg 
na 1 obyvatele
u poměr mezi celkovým množstvím vy-
tříděných využitelných složek a směsným 
komunálním odpadem, který je odvážen 
na skládku
u efektivita sběrné sítě
u zavedení odděleného sběru barevného 
a bílého skla
u výtěžnost zpětného odběru v obci
u zajištění zpětného odběru přenosných 
baterií
u zavedení sběru nápojových kartonů v obci
Za přítomnosti zástupců Středočeského 

kraje, společností EKO – KOM, a. s. a  Ase-
kol, s.r.o. jsme získali finanční odměnu za 

2. místo ve výši 40.000,- Kč. Částka bude 
použita na podporu třídění odpadu v na-
šem městě.

Chtěli bychom vám všem třídícím obča-
nům poděkovat, neboť jste to byli právě vy, 
kteří jste naše město vynesli až na stupně 
vítězů, a kteří řádným tříděním svých od-
padů přispíváte ke zlepšování životního 
prostředí kolem nás všech. 
Pevně věříme, že toto umístění je pro 

nás všechny dosti motivující, a že příš-
tí rok pro nás bude stejně úspěšný nebo 
dokonce i úspěšnější a umístíme se třeba 
i na příčce nejvyšší.

měÚ kRAlUpy nAd VltAVOU, 

OdbOR žIVOtníHO pROStŘedí

Naše město na stupních vítězů
Město kralupy nad vltavou získalo 2. místo v krajské soutěži pro obce a města ,,My třídíme nejlépe“. tato soutěž je součástí 
projektu ,,podpora dosažení specifických cílů plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“, který přispívá  
ke zlepšování životního prostředí v našem kraji. 

Nové klidové zóny v Kralupech
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PŮJČKY
Půjčit si peníze je jedním ze způsobů, jak 

vyrovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji. Někdy 
se zdá, že je to způsob velmi pohodlný a pro-
spěšný - zvlášť, když si za půjčené peníze můžu 
dopřát radost a koupit si něco hned a nestřádat 
na to celé dlouhé měsíce.

S půjčkami však musím zacházet rozumně, 
aby nepřinesly více škody než užitku! Musím 
mít své příjmy a výdaje pod kontrolou, proto-
že když nebudu mít dostatek peněz na splá-
cení, může to mít pro mě do budoucna vážné 
důsledky!!!

Na co tedy musím myslet, když si chci 
půjčit peníze:
1) důkladně si rozmyslet, na co si chci půjčit,
2) důkladně si rozmyslet, zda si mohu dovolit 
ke svým nutným výdajům přibrat další výdaj 
(splácení půjčky),
3) udělat si rozpočet měsíčních příjmů a výdajů 
a tím zjistit, zda je možné si ponechávat určitou 
finanční rezervu na neočekávané výdaje,

4) zjistit si co nejvíce informací o půjčkách 
peněz a to jak od bankovních domů, tak i od 
dalších společností, které peníze půjčují (je 
nutné si uvědomit, že půjčky nejsou zadar-
mo a nikdy nesplatím tu částku peněz, kterou 
jsem si půjčil/a, ale vždy vyšší). 
5) Když si sjednávám půjčku peněz, musím 
mít na mysli, kolik mě celé půjčení bude stát, 
tj.: 

a) výši půjčované částky,
b) počet splátek,
c) roční procentní sazbu nákladů (je různá dle 

 finančních společností – banky, finanční  
 domy, leasingové společnosti, reprezen- 
 tační prodejny, stavební společnosti apod., 
 a může být pevná a neměnit se během celé  
 doby splácení nebo proměnlivá, která se 
 během doby splácení mění),

d) dodatečné poplatky nebo náklady spojené 
 s půjčením peněz.
6) Je dobré mít určitou peněžní rezervu pro 
neschopnost splácet.

Co bych neměl/a udělat:
1) půjčit si peníze, protože si to mohu teď dovolit,
2) nepřistoupit na půjčku peněz, když vím, 
že ji nepotřebuji (nakonec se ukáže, že jsem 
schopen/a dané peníze utratit za „zbytečné 
věci“ a až půjčku budu nutně potřebovat, tak si 
nebudu moci půjčit, protože na toto potřebné 
splácení nebudu mít dostatek peněz),

Co musím také vědět:
➛ že existuje agentura, která sleduje úvěrovou 
kázeň, tj. že vede registr dlužníků.

Na co nesmím zapomenout:
➛ na pojištění pro případ neschopnosti splácet 
(pojištění dá jistotu, že budu schopen/a uhradit 
splátky i v důsledku vážného  onemocnění, úrazu 
nebo ztráty zaměstnání. Vždy se musím ujistit, že 
vím, co se pojištěním, které sjednávám, kryje),
➛ sjednat si pojištění pro případ neschopnosti 
splácet - není bohužel povinností.

měÚ kRAlUpy n. Vlt., 

OdbOR SOCIálníCH VěCí, škOlStVí A kUltURy

úterý 9. 2. 2010 a středu 10. 2. 2010 
od 14:00 do 17:00 hod. uskuteční zápis 

dětí do 1. tříd základních škol pro školní 
rok 2010/2011

Zápis bude v těchto školách:
✏ Základní škola Třebízského ul. 523, Kra-
lupy nad Vltavou II
✏ Základní škola Komenského nám. 198, 
Kralupy nad Vltavou I
✏ Základní škola Generála Klapálka 1029, 
Kralupy nad Vltavou I
✏ Základní škola Revoluční ul. 682, Kra-
lupy nad Vltavou II
✏ Základní škola ul. 28. října 182, Kralupy 
nad Vltavou III

Zapsány budou děti narozené v období 
od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004. Zákonný zá-
stupce je povinen přihlásit dítě ke školní 
docházce.
K zápisu je třeba přinést průkaz totož-

nosti zákonného zástupce, rodný list dítěte 
a doklad o bydlišti.

ZŠ Třebízského ul. – Lobeček: pravá stra-
na Lobečku – hranici tvoří pravá strana ul. 
Karolíny Světlé, U Jeslí, v ul. Dr. Ed. Beneše 
čp. 539, 550, 557, 607-610, celá ul. Hakenova, 
Štefánikova ul. čp. 645 -648, 649-656, Druž-
stevní ul. čp. 684-686, Masarykova ul. čp. 
621-624 a 634-637, celá ul. U Transformátoru, 
ze sídliště Cukrovar Domy čp. 1073 -1080.

ZŠ Komenského nám.: celá čtvrť Lobeč, 
střed města, Podháj, Hůrka čp. 1027-1036, 
1044-1046, 1053-1062, Cukrovar čp. 1063 – 
1066, ul. Fibichova, Alšova a Grégrova.

ZŠ ul. gen. Klapálka: celé sídliště Zátiší, ze síd-
liště Hůrka domy čp. 1038 - 1043 a 1048 – 1052, 
dále úsek od ul. Chelčického a od sídl. Zátiší smě-
rem k Mikovicím až k pravé straně ul. Mánesovy, 
Horymírovy a Lutovítovy (směrem ke škole). 

ZŠ Revoluční ul, – Lobeček: levá strana 
části Lobečku – hranici tvoří leva strana ul. 
Karolíny Světlé, U Jeslí, ul. Dr. Beneše až po 
ul. Družstevní čp. 680 – 681, ul. Štefánkova 
od křižovatky s ul. Revoluční po křižovatku 
s ul. Družstevní, Masarykova ul. od křižo-
vatky s ul. Revoluční až ke křižovatce s ul. 
Hakenovou, ze sídliště Cukrovar domy čp. 
1067 -1072, 1081-1084, čp. 1088 a 1172.

ZŠ ul. 28. října – Mikovice: zástavba po-
čínaje levou stranou ul.Mánesovy, Horymí-
rovy a Lutovítovy směrem k této škole, celé 
Minice a Zeměchy.

Užitečné informace pro vás

Zápisy do 1. tříd a do Mateřských škol
Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem sociálních 
věcí, školství a kultury Městského úřadu v kralupech nad vltavou oznamují, 
že v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění se ve dnech:

Zápisy do MateřsKých ŠKol V Kralupech nad VltaVou

MŠ Dr. E. Beneše: 
8. až 12. února 2010, v době od 9:00 do 14:00 hod. v  obou budovách škol  

(nábř. J Holuba a Dr. E. Beneše).

ZŠ a MŠ Třebízského: 
9. a 10. února 2010, v době od 10:00 do 17:00 hod. v budově školy.

MŠ Gen. Klapálka: 
11. a 12. února 2010, v  době od 10:00 do 15:00 hod. v obou budovách škol 

(MŠ Gen. Klapálka a MŠ Mikovická).



K Z

www.mestokralupy.cz� www.mestokralupy.cz

Obec Olovnice se skládá z jedné míst-
ní části.

Počet obyvatel: 484
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

4 km 
Dostupnost: Do obce nás dovede vedlejší 

silnice směřující ze Zeměch přes Olovnici 
dále do Neuměřic. Obcí prochází dvě želez-
niční tratě. Nádraží v centru obce leží na 
trati Kralupy nad Vltavou – Slaný. Asi 1km 
od obce je další zastávka na trati Kralupy 
nad Vltavou – Velvary.
Autobusovou dopravu  zajišťuje  linka 

Kladno – Kralupy nad Vltavou.
Zajímavosti obce (příroda, historie): 

Nadmořská výška je 193 m.n.m. Obec leží 
v údolí Knovízského potoka. Na návsi obce 
je jeden rybník, další tři můžeme najít na 
hranici katastru. Okolí obce je intenzivně 
zemědělsky využívané.
První písemná zmínka o obci je z ro-

ku 1285. Nejspíše tu byl dvůr a u něho 
vznikla tvrz Maltézských rytířů. Ve 14. 
století náležela ves konventu Matky Boží 
Jana Jeruzalémského. V 15. století byli 
držiteli Jošt z Rožmberka, biskup Vra-
tislavský a konvent Pražský. Vlastníci 
se často střídali, jedním z významných 
rodů byl rod Zejdliců. Jejich znak na-
jdeme na nejstarší budově v obci, na 
mlýně. Je to kamenná deska z červeného 
pískovce a na ní tři nad sebou plující 
kapři (je zde letopočet 1561). V 17. stol. 
byla Olovnice prodána knížeti Saské-
mu, pak připadla jeho dceři, ovdovělé 
arcivévodkyni Toskánské, díky ní přešel 
do rukou rodu Habsbursko-Lotrinskému. 
Kdysi bývala obec obcí vinařskou, pak 
hornickou (doly ale neměly kvalitní uhlí 
a brzo byly zavřeny). Nejlépe se dařilo 
pivovarnictví, zdejší pivovar je pozdně 
barokním objektem s výrazným průče-
lím spilky se třemi kruhovými okny. 
Technickou zajímavostí je přívod vody 
z blízké studny do vodojemu v pivovaru 
– systém spojitých nádob. Proslulý byl 
ale také olovnický parní mlýn, na kte-
rém najdeme ještě jednu pamětní desku, 
narodil se zde významný český lékař, 
primář Vinohradské nemocnice a zakla-
datel Spolku českých lékařů, MUDr. Era-
zim Vlasák.
Na návsi u potoka stojí další cenná památ-

ka, vůbec první pomník Josefa Jungmanna 
v Čechách, zhotovený rodákem Františkem 
Kdýrem v roce 1784.

Občanská vybavenost, IS, podnikání: 
V obci najdeme úřadovnu OÚ, MŠ, poštu, 
společenský sál, restauraci a také několik 
krámků smíšeného zboží. ZŠ mohou děti 
navštěvovat v blízké Slatině (první stupeň 
ZŠ). IS: elektřina, plyn. V obci fungují firmy 
např. na uzenářskou výrobu, kovovýrobu.

Společenský život a aktivity občanů:  
Působí zde tělovýchovná jednota Sokol 
Olovnice, která sdružuje zdejší fotbalisty, 
organizuje zápasy, kulturní akce apod. Je 
zde zaregistrován také Horolezecký oddíl 
Baribal, Český zahrádkářský svaz, Český 
svaz chovatelů, Spolek dělníků. V sále míst-
ního hostince můžeme navštívit hodiny ae-
robiku. Naproti restauraci je velmi pěkné 
a prostorné nové hřiště pro děti.

lenkA pAVlíČkOVá

Obce spadající pod působnost města 
Kralup nad Vltavou oloVnice

Zajímavosti
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Kaplička

Dětské hřiště

Obecní úřad a pošta
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Mikovická statue v proměnách času
Řekl-li dříve někdo: „Sejdeme se u štatue“, každý věděl, že je to na mikovické křižovatce velvarské ulice s ulicí  
28. října. označení „štatue“ je zkomolený lidový název pro latinské slovo statue (správně statua) znamenající 
sochu. ale ani to není správné. víme, že to není socha, ale sousoší se čtyřmi sochami. v historické literatuře  

je uváděno jako „sousoší Bolestné panny Marie“.

Ke konci minulého roku bylo sousoší 
středem pozornosti nejen pro kralup-

ské občany, ale i pro automobilisty pro-
jíždějící touto rušnou křižovatkou. Probí-
haly zde restaurátorské práce pro obnovu 
této vzácné barokní památky, která by-
la v roce 1988 z křižovatky odstraněna.  
Podrobný článek přinesl Zpravodaj z pera  
J. Havlíka ve svém zářijovém čísle.
Politický vývoj po roce 1948 nebyl 

příznivý pro záchranu historických pa-
mátek, zvláště ne těch sakrálních. Ate-
izmus ateistického režimu byl povýšen 
nad povinnost státu udržovat a chránit 
kulturní hodnoty národa. A čas vykonal 
své. Sousoší Bolestné Panny Marie bylo 
vlastně památkou sakrální, i když ho ne-
dala postavit církev, ale zbožná majitel-
ka panství, velkovévodkyně Anna Marie 
Toskánská. Po tom, co proběhla v Če-
chách morová epidemie v letech 1713 až 
1715, dala velkovévodkyně mariánské 
sousoší postavit jako dík za odeznění 
morové epidemie. Ve stejné době vznikl 
morový mariánský obelisk na velvarském 
náměstí.

Kralupské sousoší bylo kulturní památ-
kou, ale pro špatný stav bylo v roce 1988 
zbaveno památkové ochrany a posléze 
rozebráno. To, co z něj zbylo, bylo ulo-
ženo na dvoře dýhárny v Lobečku. Když 
jsem toto místo navštívil, abych zajistil 
fotografickou i výkresovou dokumentaci, 
zarůstaly již jednotlivé fragmenty travou. 
V roce 2003 byly kamenné zbytky souso-
ší uloženy do dvora technických služeb 
v Libušině ulici. Naštěstí tři sochy světic 
a Panny Marie byly v roce 1992 restauro-
vány a uloženy dočasně do prostor kra-
lupského muzea a v roce 1993 převezeny 
do kralupského kostela.
Rozhodnutí sousoší zachránit a celé 

restaurovat přišlo za pět minut dvanáct. 
Mnohé díly byly nepoužitelné a musely 
se vyrobit. Hlavní část sousoší, vysoký 
trojboký sloup, byl na několika místech 
přeražený a musel se zhotovit celý no-
vý. Při rozhodování, kam restaurované 
sousoší umístit, se uvažovalo dokonce 
o centru města. Nakonec bylo rozhodnuto 
umístit památku do blízkosti původního 
místa na křižovatce.

Během posledního století byla památ-
ka na mor několikrát opravována. Kaž-
dá oprava vnesla do původního vzhledu 
nějaké změny. Na dvou přiložených ob-
rázcích vidíme rozdíl. Například ještě 
před sto lety tvořil základ sloupu vyso-
ký kamenný podstavec. Na obvodu pod-
stavce stálo železné zábradlí chránící 
hlavní sloup. Vysoký kamenný „sokl“ 
vyrovnával jednak terénní nerovnost 
daného místa, jednak zvyšoval monu-
mentalitu stavby. Spodek mariánské-
ho obelisku ve Velvarech tak vypadá 
dodnes.
Na restaurované památce na druhém 

obrázku již oboje chybí. Je škoda, že pro 
budoucí generace se mariánské sousoší 
nezachovalo v podobě, v jaké bylo po-
staveno. I původní místo na křižovatce, 
kde sousoší stálo čtvrt tisíciletí, mohlo 
být zachováno. Stačilo zahloubit důklad-
nější, případně otřesuvzdorný základ pod 
sousoší a dopravními značkami snížit 
rychlost motorových vozidel v okolí pa-
mátky.

Ing. JOSef StUpkA

u Mariánské sousoší 
na začátku 21. století

Foto: Ing. Stupka

t Mariánské sousoší 
na začátku 20. století 
Foto: archiv Ing. Stupky
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Městská policie

dne 04.12.2009 došlo k slavnostnímu předá-
ní nového služebního motorového vozidla, 
které se uskutečnilo před služebnou Městské 
policie. Jedná se o vozidlo tov. zn. Citroen 
Berlingo 1.6 HDI. V žádném případě nedošlo 
k navýšení vozového parku zdejší Městské 
policie, ale pouze k obměně staršího slu-
žebního vozidla za nové. Poděkování patří 
Městu Kralupy nad Vltavou a především 
společnostem, které se významnou měrou 
podílely na spolufinancování tohoto služeb-
ního vozidla. Zvláštní poděkování patří f. 
Česká rafinérská, a.s.; Nowaco Czech Re-
public s.r.o.; Unilever ČR, spol. s.r.o. a Tesco 
Stores ČR a.s.  Mgr. Eva Kostlivá

MĚStSKÁ POLICIE informuje

§
Z lINKy 156:

☛ dne 14.12.2009 v 00:35 hodin bylo tele-
fonicky zdejší oddělení MP požádáno o spolu-
práci DS OO PČR Kralupy nad Vltavou ohled-
ně muže, který se nachází na zídce mostu 
T.G.M. a pravděpodobně chce skočit. Hlídka 
MP se po příjezdu spojila s hlídkou OO PČR 
Kralupy nad Vltavou, která již byla na místě. 
Dne 14.12.2009 v 00:56 hodin muž (Z.T.) sle-
zl a následně byl převezen RZS do Beřkovic;

☛ dne 15.12.2009 v 17:10 hodin oznámila 
na linku 156 p.I.H., že v bufetu v nádražní hale 
ČD došlo k fyzickému napadení pana S. dvěma 
muži. Hlídka MP byla okamžitě prostřednictvím 
DS MP vyslána na místo, kde zjistila, že uvede-
ný muž byl napaden dvěma muži a to železnou 
tyčí o délce cca 50cm a průměru 3cm. Vzhle-
dem ke zranění byla na místo přivolána RZS. 
Lékař na místě poškozeného ošetřil a muž byl 
převezen následně do nemocnice. Před pře-
vozem stačil ještě hlídce MP sdělit jména po-
dezřelých osob, který útok na jeho osobu měly 
provést. Celá událost byla následně předána 
pro podezření ze spáchání trestného činu na 
OO PČR Kralupy nad Vltavou. Hlídka MP pro-
vedla šetření k možnému výskytu uvedených 
podezřelých osob s výsledkem negativním;

oblast prevence 
Komise prevence kriminality Rady města Kralupy nad Vltavou vyhlásila soutěž pro 

děti z mateřských školek na téma: Jezdím bezpečně na kole, na koloběžce.
Této soutěže se zúčastnily pouze děti ze dvou mateřských školek. Nejhezčí obráz-

ky byly vystaveny v Informačním centru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Dne 27.11.2009 
proběhlo ocenění dětí z MŠ Mikovická a dne 01.12.2009 dětí z MŠ nábřeží J. Holuba, 
a to za účasti vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Mgr. Evy Ivanové, 
předsedkyně komise Prevence kriminality PhDr. Mileny Pencové a zástupců Městské 
policie (Ř MP a ZŘ MP). Dětem v rámci těchto návštěv byly ze strany MP sděleny in-
formace týkající se bezpečné jízdy na kole, bezpečného přecházení vozovky, co dělat, 
když naleznu a ztratím pejska apod. Samotné děti se zapojovaly do diskuse a tím vy-
tvářely zajímavé dotazy, na které bylo s úsměvem odpovídáno. Závěrem došlo k předání 
„čokoládových medailí“ všem dětem a několika deskových her pro potřebu mateřské 
školy. Poděkování patří všem zaměstnancům uvedených mateřských škol, bez kterých 
by uvedená soutěž nemohla být zrealizována.   Mgr. Eva Kostlivá

oblast Sportu
dne 11.12.2009 proběhl vánoční turnaj v sálové kopa-
né (13. ročník), který pořádala Městská policie Kladno. 
Uvedeného turnaje se zúčastnili kromě pořadatelského 
města i MP Litvínov, MP Most, MP Pardubice, MP Plzeň 
a MP Kralupy nad Vltavou. Zdejší útvar Městské policie 
se mezi těmito městy neztratil a po vyrovnaných výsled-
cích nakonec zdejší strážníci MP zvítězili na rozhodující 
penaltové kopy. Toto vítězství je o to cennější, že jsme 
obhájili prvenství z minulého roku.   Mgr. Eva Kostlivá
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Pomoc uživatelům návykových  látek 
v Kralupech nad Vltavou nabízí Cent-

rum terénních programů, zařízení Semira-
mis o.s. Forma poskytování je známá jako 
streetwork a odehrává se v přirozeném pro-
středí uživatelů návykových látek, tj. na uli-
cích, v parcích, klubech, na nádražích apod. 
Pracovníci Centra terénních programů ve 
městě uživatele drog aktivně vyhledávají.
Dnes navážeme na toto téma a předsta-

víme Vám postupně jednotlivé návykové 
látky.

KoNoPNÉ droGY (marihuana, hašiš)
Produkty konopí jsou v současné době nej-
rozšířenější a nejoblíbenější nelegální dro-
gou mezi mládeží. Je to dáno především 
jejich relativnější dostupností. 

Marihuana (květové palice (při stisknu-
tí lepící se mezi prsty), sušené listy, malá 
hnědá (zelená) semena) je často k dostání 
zdarma nebo velice levně, což její oblibu 
ještě zvyšuje. Nebezpečí spočívá především 
ve zdravotních rizicích spojených s formou 

užívání (kouřením). Riziko 
hrozí také při konzumaci 
marihuany v jídle – vzhle-
dem k praktické nemožnos-
ti odhadnout účinnou dávku, 
která se přidává do např. mari-
huanových bramboráků, dochází často 
k předávkování, které však nekončí smrtí, 
nýbrž i několikadenní silnou nevolností, vý-
razným útlumem a někdy i bezvědomím.
 Hašiš (smolnaté hrudky, lisovaná hnědá 

(černá) hmota vzhledem podobná čokoládě 
nebo asfaltu) je lisovaná pryskyřice získá-
vaná z květových palic konopné rostliny. 
Hašiš obsahuje asi 5x více účinných látek 
než marihuana. Užívání hašiše je méně 
časté než užívání marihuany. V obou pří-
padech však u jedinců, kteří zneužívají 
konopné produkty, dochází k nárůstu apa-
tie, ke snížené schopnosti provádět plá-
novitou činnost a k narušení kreativity 
a abstraktního myšlení. Produkty konopí 
mohou vyvolat psychickou, nikoli však 
fyzickou závislost. 

Způsob užití: kouření (ručně ba-
lených cigaret – tzv. jointů), po-
jídání. 

Příznaky: zarudlé oči, nepři-
měřený smích, typický zápach 
pálící se trávy, zrychlení tepu, 
poruchy krátkodobé paměti, 
změny nálad, při akutní intoxi-

kaci zvýšení chuti k jídlu.

Rizika: nepředvídatelné úzkostné stavy, 
poruchy paměti, soustředění a vnímání, 
riziko zhoubných nádorů, onemocnění dý-
chacího systému, riziko dopravních nehod 
(schopnost řídit motorové vozidlo je i po 24 
hodinách po požití značně snížena), dušev-
ní poruchy – u psychicky labilnějších jedin-
ců nebo u jedinců s genetickou predispozicí 
dochází pod vlivem produktů konopí k “na-
startování” jinak skrytých psychických po-
ruch (epilepsie aj.), psychická závislost.

Služby pro uživatele návykových látek
v červencovém vydání (r. 2009) kralupského Zpravodaje jsme vám 
přinesli informace o společnosti Semiramis o.s., která poskytuje 
profesionální a odborné služby v oblasti drogové problematiky. 

Kontakt: Centrum terénních programů, 
zařízení Semiramis o.s.

Tel.: +420 724 087 925 – lukáš, Míša
e-mail: streetwork@os-semiramis.cz

V Kralupech n. Vlt. fungují každý čtvrtek

Občanské sdružení Společenství Andro-
méda buduje ve Velké Chmelištné na 

Rakovnicku areál, kde se budou setkávat li-
dé zdraví, nemocní a rodiny s dětmi. Cílem 
Andromédy je postavit a provozovat hospic 
sv. Antonína a sv. Terezky pro nevyléčitelně 
nemocné občany a také vybudovat lůžka 

pro osoby postižené Alzheimerovou choro-
bou a staré občany. Významnou podporou 
práce tohoto Společenství bylo dne 16. 12. 
2009 převzetí „sociálního automobilu“ Re-
nault Kangoo, který bude využit pro potře-
by stacionáře a pro zásobování. V roce 2008 
Andromédu podpořil i MěÚ Kralupy nad 

Vltavou při pořádání benefičního koncertu, 
jehož výtěžek putoval na účet veřejné sbírky 
č. 399 515 339/0800 založené na podporu 
výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terez-
ky. I vy můžete podpořit tento humanitární 
projekt. Děkujeme! lenkA petŘíČkOVá, 

SpOleČenStVí AndROmédA, O.S.

08.01. ......MUDr. Herber ............ Nerudova 686

 315 721 771            

15.01. ......MUDr. Hettychová ......Vrchlického ul.

  315 726 160

22.01. ......MUDr. Homolová ....... Trojanova ul.

 315 722 401

29.01. ......MUDr. Horák ............. Lobeček

 315 726 221   

Dosažitelnost praktických lékařů 
pro dospělé v pátek odpoledne

Občanské sdružení Společenství Androméda

OBčaNSKé SDRužENí 
SpOlEčENSTVí aNDROMéDa

Velká Chmelištná č. 18, 270 34 Čistá
tel. 606 378 591, www.spolecenstvi-andromeda.cz

Účet veřejné sbírky
399 515 339/0800
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...si dovoluje ústy své mluvčí v tento význam-
ný čas popřát něco výjimečného, majícího tr-
valou hodnotu, obecně platného, výstižného, 
výlučně každému šitého na jeho tělo, prostě 
něco jaké stálé zdraví, štěstí, klid a pohodu 
v celém roce 2010, dá se říci jubilejním.
Leden je pro sdružení měsícem hodno-

cení uplynulé sezóny, přípravou programu 

na sezónu příští a přípravou výroční člen-
ské schůze, která se bude konat 17. 2. 2010 
v 16:00 hod. v Muzeu. Bude schůzí bilanční 
a letos i volební, kdy budeme nuceni dopl-
nit členy výboru.
Program letošní sezóny dostanete v úno-

ru, bude programově zajímavý, dáme též 
prostor vašemu návrhu výletu, který bude-

me akceptovat, pokud to bude možné a fi-
nančně pro nás dostupné.
Sledujte jako vždy Zpravodaj, podrob-

nosti a eventuelní změny programu budou 
upřesněny.
Srdečně vás zdravíme s přáním, zacho-

vejte nám přízeň!
ZA VÝbOR SdRUžení bedŘIškA fAbIánOVá

Sdružení rodáků a příznivců města...

��. sezóna Kruhu přátel prahy – rok 2010
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na členskou schůzi

do sálU PenZionU na sídlišti U cUKrovarU
Kdy? Ve středu 20. ledna 2010 od 1� hodin

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají
v lednu 2010

 významných životních jubileí.

�2 let  Laváček Karel

�0 let  Lukeš Jan

   Procházka Miroslav

�� let  Vraspír Jiří

  Hájek František

  Šlechtová Eugenie

�0 let  Šillerová Libuše

  Loskotová Vlasta

  Navrátilová Jaroslava

  Havel Josef

  Růženec Vladimír

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Vážení přátelé, doufáme, že jste prožili 
vánoční svátky, Silvestra a Nový rok 

v klidu a pohodě. Nyní nás čekají opět 
všední pracovní dny, které však vyplníme 
jako obvykle pestrou činností.
Na první naší schůzce si připomeneme, 

co všechno jsme v loňském roce absolvova-
li. A nebylo toho málo. Například 35. výročí 
založení našeho klubu, proběhla spousta 
besed, přednášek a diskuzí, radostná se-
tkání s dětmi z mateřských škol, gymnázia 
či s pěveckými soubory. Dále jsme se zú-
častnili mnoha vědomostních soutěží, vý-
stav s našimi výrobky a ručními pracemi, 
někteří z nás navštěvovali kurzy cvičení 
a výuky na počítači. Uskutečnili jsme šest 
nádherných zájezdů po krásách a památ-
kách naší vlasti.
Přitom jsme nezapomínali ani na pomoc 

těm, kteří ji potřebují. Sbírali jsme „brýle 

pro Afriku“, zaslali jsme několik prací na 
prodej do hospicu, jehož výtěžek šel na tě-
lesně postižené, pro pejsky v útulku jsme 
mezi sebou vybrali finanční částku, za kte-
rou jsme nakoupili granule a část jsme ode-
vzdali jako peněžní dárek.
Ještě bychom mohli jmenovat mnoho 

dalších aktivit, o kterých jsme již ale 
informovali v předešlých Zpravodajích. 
Všechnu tuto naši činnost bychom ale 
nemohli provádět bez finanční podpory 
10.000,- Kč, kterou nám poskytl Městský 
úřad Kralupy nad Vltavou. Jsme rádi, že 
se na nás seniory nezapomíná a velmi 
tímto děkujeme.
Na závěr bychom rádi pozvali ty, kterým 

je doma smutno, aby přišli mezi nás do klu-
bu v Penzionu, kde máme schůzky každé 
úterý od 13 hod. Těšíme se na vás!

ČlenOVé mkd

Městský klub důchodců

Děkuji panu starostovi Petru Holeč-
kovi za blahopřání a dárek k mým 
85. narozeninám. Také děkuji paní 
Jindřišce Holekové za milé přání 
a předání dárku.

 Marie Hofmanová

PODĚKOVÁNÍ

Program: 

16 – 16:30 h. 

Vybírání členských 
příspěvků (100,- Kč)

16:30 h, 

Zahájení
Kulturní vystoupení
Zpráva o činnosti v roce 2009
Pokladní zpráva
Plán akcí pro rok 2010
Divadelní představení 
v HD Karlín (350,- Kč)
Různé, diskuse

Na setkání se těší Výbor KPP.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 10. 12. 2009 oslavili manželé 
Marie a Václav JaNuroVi krásné  
60. výročí svatby. Vše nejlepší do dal-
ších let společného života přejí dcery 
s rodinami. 
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Dne 17.12.2009 uplynul rok, co nás 
navždy opustil náš milovaný bratr, 
strýc, pan Jiří Jelínek. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. Za celou 
rodinu neteř Dana Jelínková

Dne 18.1.2010 si připomeneme 10. 
výročí úmrtí milovaného manžela, 
otce, dědečka, pana Josefa Tomáš-
ka. Stále vzpomíná manželka Květa 
a dcery Iveta a Romana s rodinami

Dne 14.1.2010 uplyne 5 let, co nás 
navždy opustila paní Drahomíra 
Dondová z Kralup nad Vltavou. 
S láskou a bolestí v srdci stále vzpo-
mínají manžel a děti s rodinami

4. ledna by oslavil pan Josef Roušal z Kralup – 
Lobečku 100 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s ná-
mi. Zemřel 23.3.2001. Za celou rodinu dcera Jana

Dne 26. ledna 2010 je tomu právě 
14 let, co zemřel náš tatínek, dě-
deček a pradědeček pan Antonín 
Syrový. Vzpomíná dcera Ludmila 
a syn Václav s rodinami.

Dne 15. ledna tomu bude rok, co 
nás navždy opustil náš drahý man-
žel, tatínek, dědeček, bratr a strýc 
pan Jaroslav Hrubeš. Vzpomeňte 
s námi! Rodina

VZPOMÍNKY

2�.11.200� .......SODOMKOVÁ Zdeňka, 84 let

�.12.200� .........BOHÁČOVÁ Karolína, 89 let

1�.12.200� ......BENDLOVÁ Marie, 81 let

1�.12.200� ......MACH František, 79 let

1�.12.200� ......CHALUPOVÁ Miluše, 78 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Po 12 letech trvání a jednom přesunu 
před 6 lety se konečně dočkala moder-

nizace stálá expozice Historie v kralupském 
městském muzeu. Nejde sice o modernizaci 
celkovou, výstavní nábytek zůstává stejný, 
ovšem zásadní změnou prošla jak grafická, 
tak exponátová část. Za ta léta se jednak 
modernizoval výstavnický obor sám a jed-
nak muzeum získalo některé pozoruhodné 
exponáty, které chce do expozice zařadit 
a učinit ji atraktivnější. 
Expozice nemůže začínat jiným tématem, 

než historickými počátky Kralup v polovině 
13. století, kam spadá první písemná zmín-
ka. Opomenuty nebudou ani další klíčové 

mezníky z dějin města, např. počátky že-
leznice, povýšení na město nebo vznik sa-
mostatného okresu. Některá témata budou 
samostatně připomenuta poprvé: nálet, cír-
kevní umění, osobnosti. Expozice je dove-
dena cca do 70. let minulého století. 
Jsem toho názoru, že zájemci o místní 

historii uvidí rozsahem sice malou, avšak 
moderní a novými poznatky plnou výsta-
vu. Bude vítán každý, kdo se o tom chce 
přesvědčit na vlastní oči.  
Na obnově se finančně podílelo Město 

Kralupy nad Vltavou a Krajský úřad Stře-
dočeského kraje.

JAn RACek

městské muzeum – program na leden 2010

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

do 24. 1.

je otevřena výstava  „Krása a radost – obrazy Marie 

Zástěrové“

- v návštěvních hodinách je přístupna obnovená stálá 

expozice „Historie“

26.1., úterý, 18.00

komorní koncert – „Musica facile“. Účinkuji: Lucie 

Čížková-klavír, Jonáš Hájek-violoncello, Jana Jarkov-

ská-příčná flétna  vstupné 50,- Kč

Stálá expozice Historie v novém

Děkujeme touto cestou všem přátelům, kamarádům  
a známým Ing. Martina Schottena, tragicky zemřelého 
11.9.2009 v Egyptě, za hojnou účast na posledním roz-
loučení s ním, za květinové dary a projevy účasti a za veš-
kerou pomoc, kterou nám poskytli a nadále poskytují.

Věra Schottenová, matka; 
Dáša Havrišková, partnerka

Středisko rané péče
Středisko rané péče ve Slaném, Tomanova 1671 od září 2009 rozšířilo své 
služby a poskytuje podporu rodinám s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let 

(včetně prenatálního vývoje) se zdravotním postižením.

PůSoBíMe Na ÚZeMí ceLÉ rePuBLiKY

u Máte dítě ve věku do 7 let a nejste si jisti jeho vývojem?
u Je vaše dítě předčasně narozené?
u Má vaše dítě zdravotní postižení?
u Máte obavu, že něco zanedbáváte?
u Potřebujete poradit a povzbudit?

Pokud odpověď na některou z těchto otázek je ANO, pak jsme tu pro Vás.
Naši poradci Vám pomohou zorientovat se v nové životní situaci a poskyt-
nou Vám komplexní informace z oblasti speciálně pedagogické, sociálně 

právní a léčebně rehabilitační. Poradci dojíždějí za klientem do jeho domá-
cího prostředí a veškeré služby poskytují bezplatně.

V případě zájmu kontaktujte našeho poradce na tel. č. 775 558 252, 
312 522 430 v době od 8 do 16 hodin nebo na e-mail: rana.pece@dumrodin.cz
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kino vltava kralupy – leden 2010
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2,  
tel.: 315 726 101,  
pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení

1. 1. 2010 Pá

17:00 hod.
aVaTaR 3d 
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

Nejočekávanější film desetiletí jednoho z největších 
filmových vypravěčů – Jamese Camerona (Terminátor 
1,2, Vetřelci, Titanik, Pravdivé lži, Propast)! Cesta do 
fantastického světa planety Pandora čekala na svou 
filmovou premiéru téměř 10 let! 

2. 1. 2010 SO

15:00 hod.
doba ledová 3: úsvit dinosaurů 3d
USA, 96 min., D, 110,-Kč

Fenomén animovaných filmů - Doba ledová - tento-
kráte ve 3D

17:30 hod.
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3d
USA, 100 min., D, 110,-Kč

PREMIÉRA filmu v kině Vltava!!!!
Neuvěřitelná představivost Neila Gaimana zrodila krás-
ný pohádkový příběh neposedné Koralíny a jejího dob-
rodružství za tajnými dveřmi.

20:00 hod.
aVaTaR 3d
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

3. 1. 2010 NE

15:00 hod.
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3d
USA, 100 min., D, 110,-Kč

17:30 hod.
doba ledová 3: úsvit dinosaurů 3d
USA, 96 min.,  D, 110,-Kč

20:00 hod.
aVaTaR 3d
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

4. 1. 2010 PO

16:30 a 20:00 hod.
aVaTaR 3d
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

5. 1. 2010 úT

17:00 hod.

aVaTaR 3d
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00 hod.
Karlovarské dozvuky
Panika v městečku – FK Vltava
Bel., Fr., 75 min., T, 70/55,-Kč pro členy FK Vltava

Hit karlovarské půlnoční projekce!  S konzumací leh-
kých drog Panika nabízí další dimenze bizarních pro-
žitků.

6. – 7. 1. 2010 ST a čT

KINO NEHRAJE

8. 1. 2010 Pá

17:30 hod.
astro boy
Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

Je to pták? Je to stroj? Ne, mechanický kluk – Astro 
Boy. Byl stvořen pro napínavé dobrodružství, která 
může prožít jenom on.

20:00 hod.
Zemský ráj to napohled
ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč

Mrazivá komedie Ireny Pavláskové o tom, jak se dalo 
žít v 70. letech a zároveň se nenechat zmrazit.

22:00 hod.
Krvavý Valentýn 3d
USA, 101 min., 18!, T, 110,-Kč

Jízda do pekla právě začíná. První horor v digitální 
kvalitě. Ve 3D hrůzostrašný zážitek.

9. 1. 2010 SO

15:00 hod.
G – Force 3d
USA, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč

Agenti – morčata ve 3D.

17:30 hod.
astro boy
Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00 hod.
Zemský ráj to napohled
ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč

22:00 hod.
Krvavý Valentýn 3d
USA, 101 min., 18!, T, 110,-Kč

10. 1. 2010 NE

15:00 hod.
Kinečko pro nejmenší

čtyřlístek
ČR, 68 min., 25,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30 hod.
astro boy
Hong Kong/USA/Jap., 79 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00 hod.
Zemský ráj to napohled
ČR, 119 min., ŠÚ, 90,-Kč

11.-12. 1. 2010 PO – úT

20:00 hod.
Zombieland
USA, 88 min., ŠÚ, T, 15, 80,-Kč

Nejlepší akční zombie komedie všech dob. Znalci bu-
dou učůrávat blahem, ti ostatní smíchem!

13. 1. 2010 ST

20:00 hod.
3 sezony v pekle
ČR/SR/Něm., 110 min, ŠÚ, 12, 80,-Kč

Repríza jednoho z nejlepších českých filmů roku 2009.

14. 1. 2010 čT

15:00 hod.
Kino senior

Veni, Vidi, Vici
ČR, 105 min., ŠÚ, 40,-Kč

Romantická komedie ze sportovního (golfového) pro-
středí.
Kino nejen pro starší a pokročilé.

20:00 hod.
3 sezony v pekle
ČR/SR/Něm., 110 min, ŠÚ, 12, 80,-Kč

15. 1. 2010 Pá

17:30 hod.
Filmový doprovod LU 2010

I’m not there
USA, 135 min., T, 70,-Kč/50,-Kč pro členy FK Vltava a pro 
držitele vstupenky na LU 2010 ke dnu 16.1.

Vynikající hudebně-životopisné drama o Boby Dylano-
vi, které představí svým poutavým a zasvěceným lek-
torským úvodem anglista a překladatel Petr Fantys.

20:30 hod.
Filmový doprovod LU 2010

Kabinet doktora Caligariho
Německo, rok 1920, 71 min., NĚMÝ!, 70,-Kč/50,-Kč pro 
členy FK Vltava a pro držitele vstupenky na LU 2010 ke 
dnu 16.1. 

Filmová expresionistická lahůdka. 
Premiéra filmu s živým hudebním doprovodem!!!!

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Program kina Vltava

PŘiPravujEME Na ÚNor 2010: 
u fk Vltava – prorok, na velikosti záleží, 
projekt 100
u trable v ráji, Samec, Mikulášovy patálie, 
Sherlock holmes, alvin a chipmunkové 2, 
princezna a žabák, imaginárium dr. parnasse
 u profesionální 3d projekce

Vysvětlivky:
15............mládeži.do.15.let.nepřístupno
12............mládeži.do.12.let.nepřístupno
t.............české.titulky
d.............dabing
šÚp........širokoúhlý.film

Změna programu vyhrazena.

16. 1. 2010 SO

14:00 hod.
Filmový doprovod LU 2010

ať žijí duchové
Československo, 80 min., 40,-Kč/25,-Kč pro děti do 15ti let

Jeden z nejlepších dětských filmů bývalého Českoslo-
venska. Kdo nemiloval Leontýnku? Já teda jo! Posázaví 
jako stavení, Jouzo!

17:30 hod.
Filmový doprovod LU 2010

Slavíci v kleci
Fr./ Šv./Něm., 96 min., T, 70,-Kč/25,-Kč pro děti do 15ti 
let/50,-Kč pro členy FK Vltava a pro držitele vstupenky na 
LU 2010 ke dnu 16.1. 2010

Slavné francouzské hudební drama o síle a nádheře 
hudby, která dokáže změnit i toho největšího sprat-
ka ve škole.

20:00 hod.
Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ,  12, T, 80,-Kč 

Druhý díl nevídaně úspěšné fantasy ságy o upírech 
a vlkodlacích.

17. 1. 2010 NE

13:30 a 17:00 hod.
aVaTaR 3d 
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00 hod.
Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ,  12, T, 80,-Kč

18. 1. 2010 PO

17:00 hod.
aVaTaR 3d 
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

20:00 hod.
Twilight sága: Nový měsíc
USA, 130 min., ŠÚ,  12, T, 80,-Kč

19. – 21. 1. 2010 úT-čT

16:30 a 20:00 hod.
aVaTaR 3d 
USA, 166 min., ŠÚ, D, 140,-Kč

22. 1. 2010 Pá

17:30 hod.
artur a minimojové: maltazarova pomsta 
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

Po úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází po-
kračování příběhu o malém Arthurovi. Tentokrát se 
Arthur vydá do říše Minimojů zachránit princeznu Se-
lenii, které hrozí nebezpečí.

20:00 hod.
Galimatyáš
Francie, 104 min., T, 15, 80,-Kč

Kriminální a nezvykle akční komedie režiséra Jean-Pierre 
Jeuneta ve stylu jeho nejslavnějšího filmu Amélie z Mont-
martru nás zavede mezi obchodníky se zbraněmi. Těm se 
na ruce podívá se svérázným humorem, francouzským 
šarmem a svým typickým vizuálním ztvárněním.

22:00 hod.
Nezvratný osud 3d
USA, 82 min., T, 18!, 130,-Kč

Fenomén vyvražďovacího hororu bez vraždícího ma-
niaka ve 3D.

23. 1. 2010 SO

15:00 hod.
doba ledová 3: úsvit dinosaurů 3d
USA, 96 min., D, 110,-Kč

17:30 hod.
artur a minimojové: maltazarova pomsta 
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00 hod.
Galimatyáš
Francie, 104 min., T, 15, 80,-Kč

22:00 hod.
Nezvratný osud 3D
USA, 82 min., T, 18!, 130,-Kč

24. 1. 2010 NE

15:00 hod.
Kinečko pro nejmenší
čarodějné pohádky 2
ČR, 66 min., 25,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30 hod.
artur a minimojové: maltazarova pomsta 
Francie, 93 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

20:00 hod.
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3d
USA, 100 min., D, 110,-Kč

25. 1. 2010 PO

20:00 hod.
Koralína a svět za tajnými dveřmi 3d
USA, 100 min., D, 110,-Kč

26. 1. 2010 úT

20:00 hod.
ať vejde ten pravý – FK Vltava
Švédsko, 114 min., T, 12, 80,-Kč/65,-Kč pro členy FK Vltava

Festivalová pecka. 
„Titul, který vyvolá velký rozruch mezi fanoušky hororu 
a uměleckých filmů, nádherně hrůzostrašný švédský 
upíří film“. (The Times)

27. – 28. 1. 2010 ST-čT

20:00 hod.
Stínu neutečeš
ČR, 106 min., ŠÚ, 80,-Kč

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minu-
losti. V hlavních hereckých rolích bravurní Jaroslava 
Adamová a Pavel Landovský.

29. 1. 2010 Pá  WORld FIlm

20:00 hod.
Večer projekcí cestopisných filmů 
Besedy s členy expedic a tvůrci filmů, výstavy, soutěže 
o hodnotné ceny s cestopisnou tématikou, adrenalin...
Vstupné: jednodenní studentské 60,-Kč, běžné 80,-Kč 
dvoudenní: studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč.

30. 1. 2010 SO

15:00 hod.
Vzhůru do oblak 3d
USA, 102 min., D, 130,-Kč

Dobrodružství 78letého důchodce Carl a nadšeného 
8letý skautíka Russelle v létajícím domě může za-
čít... ve 3D

20:00 hod. World FIlM
Večer projekcí cestopisných filmů 
Besedy s členy expedic a tvůrci filmů, výstavy, sou-
těže o hodnotné ceny s cestopisnou tématikou, adre-
nalin...
Vstupné: jednodenní studentské 60,-Kč, běžné 80,-Kč 
dvoudenní: studentské 100,-Kč, běžné 120,-Kč.

31. 1. 2010 NE

15:00 hod.
G – Force 3d
USA, 89 min., ŠÚ, D, 130,-Kč

17:30 hod.
Vzhůru do oblak 3d
USA, 102 min., D, 130,-Kč

20:00 hod.
Vyfič!
USA, 111 min.,ŠÚ, T, 80,-Kč

1. 2. 2010 PO

20:00 hod.
Vyfič!
USA, 111 min.,ŠÚ, T, 80,-Kč

aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz
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Kino Vltava

kinoprojektorem, který umožňuje projekce 
filmů i ve 3D. 

Diváci kralupska tak získali možnost 
shlédnout snímky distribuované v digitál-
ní podobě ve stejném čase jako v multilple-
xech či velkých metropolích s tím rozdílem, 
že cena vstupného v kině Vltava je řádově 
o desítky korun nižší. 

Nástup jedniček a nul v podstatě zname-
ná soumrak klasického filmového materi-
álu v podobě celuloidu. Obě technologie 
(digitální projektor Barco DP-2000 s rozli-
šením 2K a projektory MEO 5 XB) po urči-
té tzv. hybridní období, poběží paralelně, 
postupem času a přístupem distributorů 
však digitální projekce zcela nahradí pro-
jekci klasickou. 

Pro kino se tím otevírají zatím nevídané 
možnosti: přenosy sportovních utkání, ži-
vých koncertů i jejich záznamů (U2 ve 3D, 
Robbie Williams….), činoher z Národního 
divadla v Londýně, baletu z Národní ope-
ry v Paříži, projekce filmů ze zlatého fon-
du světové kinematografie z DVD či blue 
ray disků atd., záleží jen na práci a fantasii 
příslušného dramaturga.

Kino Vltava tak dostalo možnost stát 
se multifunkčním prostorem, ve kterém si 
může vybrat každý divák pořad dle svého 
gusta. Bez obav vejděte a bavte se...

VAše kInO VltAVA

9. ročník cestovatelského 
festivalu WorldFilm

podruhé v Kralupech nad Vltavou

Digitální kino Vltava
19.12.2009 premiérou filmu aVaTar 
režiséra Jamese Camerona vkročilo kino 
Vltava do své nové digitální éry. Tím se při-
pojilo k rodině 48 dalších kinosálů v Čes-
ké republice vybavených profesionálním  

Ve dnech 29. a 30. ledna 2010 proběhne v kině Vltava 
cestovatelská přehlídka WorldFilm. akce se koná pod záštitou 

starosty Kralup nad Vltavou petra Holečka.

program bude začínat vždy ve 20 hodin. 

pátek 29.1.2010 Čelisti Afriky, Richard Jaroněk - „žraločí muž“. 
Tento fotograf a potápěč dokončil svoji novou knihu Čelisti Afriky, kterou 

v Kralupech pokřtí. Součástí akce bude beseda a promítání filmu Interactions 
– Ovlivňování. S tygřími žraloky natáčel více než pět let, navíc bez jediné 

ochrany. Bylo jasné, že zranění dřív nebo později přijde… Po skončení besedy 
bude pro zájemce promítnut film Trabantem hedvábnou stezkou o české 

expedici nesmrtelným dvojtaktem napříč celou Asií.
Sobota 30.1.2010 - projekce filmu Ingriš. Eduard Ingriš! Neskutečný 

příběh jednoho z prvních filmařů divoké Amazonky, lovce divokých kondorů, 
mořeplavce a autora písně teskně hučí Niagára. Film uvedou autoři Petr Horký 

a Miroslav Náplava, po projekci beseda. 
Po skončení besedy bude pro zájemce promítnut film o třetím ze „zachránců 
archivu Eduarda Ingriše“ – fenomenálním českém cestovateli Miroslavu 

Zikmundovi: Sloni žijí do sta let.
Součástí celého programu je i cestovatelské knihkupectví (knihy a DVD s až 

30% slevou), soutěž pro návštěvníky a účastníky ankety o ceny. Stačí odpovědět 
na adresu: worldfilm@piranhafilm.cz: V jaké hloubce je ponořen Titanik?  

A) 300 m, B) 3 km C) 30 km
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Kulturní program KD Vltava

kd vltava kralupy – program na leden 2010
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

sobota 9.1. v 15:00 h.

H.Ch. andersen :  SNĚHOVá KRálOVNa 
Pohádku pro celou rodinu uvádí Divadelní spolek 
Poděbrady. Kromě prvků laterny magiky a černého 
divadla jsou při představení použity i filmové do-
táčky v zasněžených Orlických horách. Přijďte pro-
žít se svými dětmi dobrodružství Káje a Gerdy.

Vstupné: 50,- Kč – předprodej od 4.1.

neděle 10., 17. a  24. v 17:00 a 20:00 h.

Pokračovací taneční kurzy a kurzy tance pro 
dospělé 

čtvrtek 14.1. v 16:30 h. 

DĚTSKÝ MaŠKaRNí  KaRNEVal DIVaDEl-
NíHO SOuBORu SCéNa
Hrají Kosí bratři. Tanec, soutěže, tombola

Vstupné: 40,- Kč

pátek 15.1. od 20:00 h. 
sobota 16.1. od 15:00 h.

lEDNOVÝ uNDERGROuND
Pořádá Společnost pro rozvoj Dvořákova gym-
názia v Kralupech n.Vlt., o.p.s. ve spolupráci 
s DG a SOŠE a KaSS Vltava

běžné vstupné: 250,-/300,- Kč 
(předprodej/na místě), studentské 200,-/250,-

dvoudenní vstupné: (omezený počet 
a pouze v předprodeji): běžné 300,-Kč/

studentské 250,- Kč
Podrobnější informace na str. 18

středa 20.1. v 16:30 h.

POZOR! Představení se uskuteční v kinosále!
KaŠpáRKOVy pOHáDKy 
Divadélko pro naše nejmenší diváky a jejich ro-
diče zahraje Divadlo matky Vackové Praha.

Vstupné: 40,- Kč – předprodej od 4.1.

čtvrtek 21. ledna v 19:30 h. 

TĚlO 

Účinkují: jitka aSTEROVá, Dáša BláHOVá 
a Míša SajlEROVá
Tělo je volné pokračování „Monologů vagíny“. 
Tentokrát o těle celém. Eve Ensler v této hře 
opět přináší humorné a dojemné příběhy žen, 
které nás sráží na kolena. 
„Ženy, ať jsem je potkala v kterékoliv části světa, 
nenávidí jistou část svého těla. A velkou část je-
jich života stráví jeho opravováním a je to jedno, 
jestli to je v Pekingu, kde si nechají rozlámat no-
hy a přidat kus kosti, aby byly dlouhonohé, nebo 
v Iránu, kde si nechají rozlámat nos, aby vypadal 
méně irácky, nebo v Japonsku, kde si nechají 
řezat šikmé oči. Proč? – aby nebyly šikmé!“ 

Vstupné: 280,- Kč, 
důchodci a studenti 190,- Kč – předprodej od 4.1.

středa 27. ledna v 16:30 h.

DĚTSKÝ MaŠKaRNí KaRNEVal 
s diskžokejem Zdeňkem Vranovským 
✱ tanec ✱ soutěže o ceny ✱ vyhodnocení nej-
lepších masek 

Vstupné: 50,- Kč – předprodej od 4.1.

14. Masopustní maškarní karneval a masopustní oslavy
17. Přednáška horolezce Radka Jaroše (velký sál) – předprodej od 11.2.
18. Halina Pawlowská v pořadu Banánová velryba – předprodej od 11.1.
25. Domek plný pohádek – Divadlo Hračka  - předprodej od 21.1. 

plESOVá SEZóNa
 – lEDEN – BřEZEN 2010:
pátek 8.1. Maturitní ples SOŠ a SOU Kralupy n.Vlt. 
pátek 22.1. Maturitní ples Dvořákova gymnázia – 4.A
sobota 23.1. Maturitní ples gymnázia Mělník 
pátek 29.1. Ples myslivců 
sobota 30.1. Maturitní ples gymnázia Mělník
pátek 5.2. Ples MERO, a.s.
sobota 6.2. Ples hasičů 
pátek 12.2. Maturitní ples SOŠ a SOU Odolena Voda
sobota 13.2. Maturitní ples SOŠ ekonomická Kralupy 
pátek 19.2. Ples rybářů 
sobota 20.2. Maturitní ples SPSŠ Mělník 
sobota 27.2. Sokolské šibřinky
pátek 5.3. Ples Čechie 
pátek 12.3. Ples kralupských kantorů 
sobota 13.3. Ples divadelního souboru Scéna 
sobota 20.3. Šibřinky ASPV

PřIPRAVUJEME NA ÚNOR 2010:

pROSINCOVá VáNOčNĚ 
čERTOVSKá SHOW

Halina Pawlowská

Kdo nezavítal v pátek 4. 12. 09 do KD 
Vltava, přišel o sváteční čertovskou 

show podkreslenou vánoční atmosfé-
rou.

Na děti čekaly výtvarné dílničky, zdo-
bení vánočního stromku nebo také Ježíš-
kova pošta. Rodiče mohli ochutnat vá-
noční svařák a pro všechny návštěvníky 
napekli zaměstnanci KD Vltava výborné 
jablečné štrúdly.

Součástí kulturního programu bylo čer-
tovské vystoupení plné písniček a tance 
a zlatým hřebem programu Michal Ne-
svadba a jeho vynálezy.

charitativní tečkou za celým pro-
gramem byla sbírka pro kralupský psí 
útulek Lesan. Vybralo se a útulku bylo 
předáno 2.910,- Kč. Všem děkujeme!
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KD Vltava

Sblížícím se koncem roku nastala doba 
intenzivních příprav dalšího ročníku 

kralupského festivalu „LEDNOVÝ UNDER-
GROUND – hudba napříč žánry“, jehož 8. 
pokračování proběhne v Kralupech 15. a 16. 
ledna 2010. Festival si během uplynulých 
sedmi ročníků získal velice dobrý kredit, 
mediální ohlas a pozornost veřejnosti. 
Páteční („předkrmový“) večer 15.1. od 20h. 

se odehraje v komornějším prostředí diva-
delní klubovny DS Scéna - v plánu jsou zde 
4 koncerty - účast přislíbil např. legendární 
písničkář Vladimír Václavek z Brna nebo ori-
ginální kytarista a zpěvák Kititi z Konga. 
Hlavní festivalový den proběhne v sobo-

tu 16. ledna v KD Vltava od 15h. a těšit se 
můžeme na minimálně osm koncertů roz-
manitých žánrů s výrazným mezinárodním 
rozměrem - od jazzu, přes klezmer, rock, 
šanson až po world music a ska. Účast při-
slíbil např. FAST FOOD ORCHESTRA, JAN 
BUDAŘ A ELIŠČIN BAND, BENGAS (jed-
na z nejlepších romských kapel ve střední 

Evropě), kubánský orchestr SANTY Y SU 
MARABÚ, hudebně-divadelní (a opravdu 
multikulturní) formace ALLSTAR REFJ-
ÚDŽÍ BAND, klezmerská  KLEC a řadu 
dalších skvělých muzikantů. Doprovodným 
programem budou tradiční projekce hudeb-
ních filmů v kině Vltava. Hlavní pořadatel 
festivalu Společnost pro rozvoj Dvořáko-
va gymnázia, o.p.s. touto cestou děkuje za 
podporu městu Kralupy nad Vltavou a dal-
ším stávajícím i potencionálním partnerům 
a příznivcům této ojedinělé kulturní akce. 
Výtěžek z festivalu bude jako každý rok 
využit na organizaci vzdělávacích aktivit 
na Dvořákově gymnáziu (mj. také na právě 
nahrávané první CD Sboru DG, jehož křest 
by se měl uskutečnit na 8. ročníku LU).
V případě zájmu o podporu resp. part-

nerství festivalu LU 2010 kontaktujte pro-
sím Filipa Voláka (produkce a dramaturgie 
festivalu) na volakf@seznam.cz. Festivalové 
stránky LU viz www.kralupy.cz/lu.

fIlIp VOlák

8. lEDNOVÝ uNDERGROuND 15. - 16. 1. 2010

                                                         Bude i na 8. ročníku kralupského festivalu LEDNOVÝ UNDERGROUND 
opět plný sál? To záleží mj. i na sponzorech a podporovatelích této nevšední kulturní akce...

STRUČNÉ PROFILY 

ÚČINKUJÍCÍCH 
 

jaN BuDař a Eliščin band - „Šanson, písničkářství, šlá-
gry? Tančírna, kabaret, nezávislý pop, originální a vtip-
né texty? Jan Budař! Nejčistší Quijote české pop-music  
a oblíbený herec z Brna zahraje na LU společně s kapelou 
Eliščin band. Koncert na LU bude již z počátku sobotního 
programu! 

FaST FOOD ORCHESTRa - přední česká „ska kapela“, 
která sklidila úspěchy na brazilském, evropském i tuzem-
ském turné. Populární pražská formace představí poslu-
chačům - kromě předpokládané taneční jízdy - novou des-
ku s názvem „Utsuki.“

BENGaS - skvělá skupina, která hraje a zpívá hudbu všech 
Romů z celého světa. BENGAS jsou představitelé nového 
hudebního stylu „dža music“ – tj. hudby plné tempera-
mentu, energie a španělských kytar. Jedna z nejlepších 
romských kapel ve střední Evropě.

Vladimír Václavek – jeden z tvůrců brněnské alternativy 
- kytarista, zpěvák a skladatel, mj. známý ze spolupráce 
s Ivou Bittovou či Pavlem Fajtem. Hudební perla na malé 
scéně LU 2010!

BaSTa FIDEl - to je hudba houpavých rytmů s výraz-
nou dechovou sekcí, která se inspiruje nejen klasickým 
ska/rocksteady, ale nechává se také ovlivňovat jazzem, 
arabskými motivy, dancehallovou naléhavostí a jinými hu-
debními styly.

SaNTy y Su MaRaBÚ (Kuba) - originální kubánský or-
chestr se zaměřuje na současnou kubánskou taneční mu-
ziku, latin groove, salsu a tradiční son a předvádí přesně 
to, co můžete zažít na koncertech v proslavené havanské 
Casa de Música.

DoMa Ensemble - společný koncert violocellistky a zpě-
vačky Doroty Barové (mj. TARAFUKI) a předního české-
ho saxofonisty Marcela Bárty (např. VERTIGO KVINTET) 
bude nevšední lahůdkou v rámci programu velké scény 
LU 2010.

KlEC – to je parta, co má drzost tvrdit, že hraje klezmer –  
a to v originálním, rockovém pojetí s říznými bicími, akorde-
onem a řádně nabroušenými elektrickými kytarami.

allstar Refjúdží Band - pozoruhodný a přepestrý kulturní 
úkaz ve střední Evropě – skupina, kterou tvoří hudebníci 
a divadelníci z celého světa hrající pelmel hudebních žán-
rů - kurdský folk a pop, reggae a rock; v písních zaznívá 
akordeon východoevropského stylu, čínská operní hud-
ba, jazzová a současná muzika i hudba experimentální 
či cirkusová...

KITITI - africký písničkář, kytarista, skladatel a zpěvák 
z Dem. Republiky Kongo, který míchá africký tempera-
mentní folk s modernějším soundem afrobeatů a svižný-
mi perkusemi.

Terezie palková - pražská písničkářka, herečka, zpě-
vačka, klavíristka a klaunka s originálním dívčím hlasem 
střídající ve svých skladbách akordeon a klavír

Martin Hejnák - kralupský písničkář hrající „bizarní folk“ 
- svérázné skladby s častými změny rytmu, neobvyklými 
harmonickými postupy a propojováním prvků folku, punku, 
undergroundu, rocku, jazzu s jiných hudebních žánrů.

Sbor DG a Decoy - pěvecký sbor Dvořákova gymnázia -  
s originální vlastní tvorbou a kapelovým zvukem - bude na 
velké scéně LU 2010 křtít své první CD – za přítomnosti 
držitele 4 Českých lvů Jana Budaře! Jako host zahraje 
převážně dívčí (a řízná) kapelka DECOY.

2 scény, 14 koncertů a 4 filmy

jaN BuDař 
a Eliščin band

Nejpočetnější kapelou na LU 2010 bude Allstar 
Refjúdží Band

Tanečním vrcholem LU 2010 bude (zřejmě) 
koncert FAST FOOD ORCHESTRA



K Z

1�
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LedeN 2010

aktuální pravidelný program:
Pozor, úterní volná herna je zrušena  a druhé cvičení pro chodící batoláky se přesouvá 
na  pondělní odpoledne.

pONDĚlí: 8.45 – 11.00 ......Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
 16.00 ..................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ 
  ...........................s Míšou P. a Hankou K.
 19.00 ..................Cvičení pro těhotné... maličko jinak ;-)
ÚTERÝ: 9.30 ....................Kutálení s výtvarkou pro „chodící batoláky“ 
  ...........................s Míšou P. a Hankou K.
 20.00 .................Babinec (program určený pouze pro ženy, 
  ...........................muži a děti mají vstup zakázán!!)
STřEDa: 8.30 ....................Kutáleníčko pro batolátka
 10.15 ..................Kutáleníčko pro batolátka  (hry pro děti, které již živě lezou 
  ...........................a potřebují prostor)
 15.00 ..................Volná herna s Evou Štropovou  
čTVRTEK: 8.30 ....................Dopoledne pro maminky s miminky
 10.15 ..................Dopoledne pro maminky s miminky
 15.45 – 18.00 ....Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
páTEK:  ...........................Vyhrazeno pro BABY SIGNS  a další jednorázové akce

MiMořádNÉ ProGraMY:

8. ledna od 9.30 hod. První lekce třídílného cyklu masáží dětí a kojenců s Hankou 
Škubalovou. Další lekce navazují 15. a 22. ledna a je možné se jich účastnit pouze po 
absolvování prvního setkání.

12. ledna od 20.00 hod. 1. magicko – astrologický babinec s Evou Slámovou, úvod 
do ASTROLOGIE

16. ledna od 9.30 do 18.30 hod. Seminář RODINNÝCH KONSTELACÍ s Věrou Kuče-
rovou (www.volny.cz/sedmikraska.li) Kontakt pro přihlášení:  sedmikraska.li@volny.cz 

19. ledna od 20.00 hod. Tvořivý babinec – drátované dekorace se Sylvou Šporkovou 
(http://atelierbara.webgarden.cz)

26. ledna od 20.00 hod. Jsme to, co jíme?  Babinec s Mirkou Kostečkovou. Úvod do 
výživy I. – trochu teorie a praxe – bílkoviny, sacharidy, vláknina, tuky. Další díly povídání 
o výživě budou následovat v dalších měsících :-)

29. ledna od 9.30 hod. Barevné patlání pro maminky s dětmi. Dekorování triček nebo 
jiných dětských oblečků s Míšou P.

M. Nováková - koordinátorka centra, GSM: 739 083 050 
tel.: 315 727 827 kancelář KaSS rc Neználek.

Adresa: KaSS Vltava, nám. J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou - Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

třeba jen nemnozí víte, kdo 
tato paní je, takže dodávám: 

paní Marie připravuje, navrhuje 
a vyrábí - většinou ručně - pla-
káty a upoutávky pro Kulturní 
středisko Vltava v Kralupech 
nad Vltavou. Kreslí a maluje 
je už přes třicet let. A slyšel 
jsem, že odchází, to je jedno 
proč a kam, věk ženy se nepro-
zrazuje.
Já jsem dnes (7. 12. 09) kolem 

VLTAVY jel a nevisel tam žádný 
její originální nápis, průčelí bylo 
smutné jako listopad.

Marie patří k těm, kdo doslo-
va dotváří obličej města Kralupy 
nad Vltavou a představa, že na 
průčelí Kulturního domu budou 
napříště viset jen bannery – ma-
de in unific - je mi nemilá.
Proto tedy těchhle pár řádků 

- abychom nepoznali, že něco je 
naše, dokud o to nepřijdeme.
A tak pro Marušku - Klobouk 

dolů! – paní kolegyně. A pro KaSS 
- snad bude nějaká smlouva o dílo 
do budoucích let. Ručně malova-
né písmo na plakátech - kdo to 
dneska má?  mARtIn pAtŘIČnÝ

Dobrý den pro  
Marii Karhanovou
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DDM, školy

přeji všem svým spolupracovníkům Domu dětí 
a mládeže, všem dětem a jejich rodičům a všem 
kralupským občanům v roce 2010 mnoho zdraví, 
štěstí a úspěchů. Marie Blažková, ředitelka DDM

SoBoTNí KurZY Pro 
MLádež a doSPěLÉ

Děti mladší 13 let se mohou zúčastnit v dopro-
vodu rodiče.

Upozorňujeme, že je nutné kurzy hradit předem 
– do stanoveného data.

30.1. Tiffany I. 13:00 – 17:00 h.
Tento kurz vás naučí základní zpracování skla tech-
nikou Tiffany. Naučíte se sklo řezat, brousit a cí-
novat.

Vyrábět budeme drobné šperky. Cena: 450,- Kč, 
přihlášky a platba do 16.1.2010.
        

20.2. jarní keramické hrátky 13:00 – 17:00 h.
Kurz je určen jak pro nováčky, tak pokročilé kera-
miky. Pracovat můžete podle připravených vzorů 
nebo si sami vytvořit své návrhy. Cena: 350,- Kč, 
přihlášky a platba do 12.2.2010.

KarNeVaL Pro NeJMeNší
Zveme děti 28. ledna v 15:00 
h. do DDM na Karneval pro 
nejmenší. Dětem bude opět 
patřit taneční parket v pří-
zemí, v 1.patře  budou pro 
ně připraveny hry a soutěže, 
ve 2. patře ve Sluníčku od-
počinek. Těšíme se na krás-

né masky. Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 10,- Kč.
 

Vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž na téma: 

10 LeT S doMeM děTí 
a MLádeže V NašeM MěSTě

1. Literární soutěž
2. Výtvarná soutěž 

A. kresba, malba, grafické techniky
B. fotografie
C. počítačová grafika
D. keramika – téma: Nejkrásnější domeček

Témata prací  by měla být o činnosti DDM Kralupy 
nad Vltavou, o náplni  zájmových útvarů, o táborech, 
o akcích atd. Literární práce jsou omezeny na max. 
2 strany A4. Výtvarné práce nejsou omezeny ani 
technikou, ani formátem. Fotografie prosíme zho-
tovené ve formátu 15 x 21 cm nebo A4. 

Soutěž je určena pro jednotlivce i kolektivy. 
U každé práce je třeba uvést adresu školy, jméno 
žáka nebo třídy a označení kategorie (bližší infor-
mace získáte v DDM).  

Práce můžete odevzdávat v kanceláři DDM do 
30.4. 2010.

Veřejné vyhodnocení se bude  konat na oslavách 
k 10. výročí  DDM Kralupy nad Vltavou ve dnech 
28.- 30.5.2010.

dům dětí A mládeže

Počátkem prosince předala firma PC 
Clinic Denisy Janků, zastoupená pa-

nem Martinem Janků, dětem ze zájmové-
ho útvaru Programování tři počítačové se-
stavy a dva notebooky. Firma PC Clinic  je 
členem skupiny středočeských podnikatelů, 
která se před třemi roky rozhodla pro cha-
ritativní činnost ve spolupráci se Středo-
českým krajem. Zásluhu na této akci měli 
především místostarosta města Kralupy nad 
Vltavou a krajský zastupitel Libor Lesák, 
krajská zastupitelka Dagmar Nohýnková 
a ředitelka DDM Marie Blažková.  Počítače 
nejsou sice nové, ale pro účely našich dětí 
jsou zcela postačující. Dar slouží okamžitě 
svému účelu a jde přímo od podnikatele 
k dětem. Zvlášť v dnešní době si ceníme 
aktivity jakéhokoliv sponzora. 
Přítomen byl i vedoucí našeho kroužku 

počítačové techniky Karel Janda. Děti na-
vštěvují tento kroužek rády a zajímají se 
o nové postupy. Darovaná počítačová tech-
nika bude sloužit k prohlubování jejich zna-
lostí a dovedností a k získávání nejrůzněj-
ších informací. 

Náš DDM má široké spektrum aktivit: 
sportovní, taneční, výtvarné, včetně kera-
miky a společenské. V současné době máme 
přes 1000 dětí. Uvítáme, když tato dobro-
činná aktivita bude inspirovat a motivovat 
i jiné podnikatele.  SVětlAnA nOVákOVá  

Vánoční dar pro DDM

Vpátek 4.12. slibovaly děti v mateř-
ských školkách čertům a Mikulá-

šům, že už budou hodné a polepší se. 
Jestli děti svůj slib opravdu dodržují, 
přišel 10.12.09 zkontrolovat Mikuláš 
s čertem a Andělem. V knize hříchů 
bohužel našli záznamy o tom, že některé 
děti stále neposlouchají. Čert všem hříš-
níkům domluvil a slyšeli jsme i sliby, že 
děti budou ještě o hodně víc hodné než 
teď :o).

Proč měl čert kontrolní den pou-
ze v MŠ Dr.E.Beneše a na nábř. J. 
Holuba? Protože vedení školky samo 
aktivně hledalo sponzora. Oslovili 
společnost MERO ČR, a.s. a ta ve 
spolupráci s Nadačním fondem po-

rozumění (www.porozumeni.cz) vyslala do 
školek mikulášskou výpravu. Děti dostaly 
za slib a písničku nejen balíček s ovocem, 
ale každá třída ještě velkou stavebnici a vý-
tvarné potřeby. 

mš nábŘeží J. HOlUbA

Čert přišel na kontrolu
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poslední volná místa na zimní tábor  
v jiřetíně pod jedlovou v termínu  

od 30.1. do 6.2.2010.
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Co se Vám vybaví, když se vás někdo 
zeptá na negativní jevy v Kralupech 

nad Vltavou? Posprejované budovy, kráde-
že, znečištěné chodníky, pohozené injekční 
stříkačky, mnoho aut pohybujících se po 
městě…? Jak to vnímáte vy osobně? A jak 
to mohou vnímat naše děti?
Tyto otázky si položili zástupci Městské-

ho úřadu spolu s Komisí prevence krimina-
lity, když vypisovali grant s výše uvedeným 
názvem. Na konci školního roku 2008/2009 
byl tento grant udělen ZŠ Komenského.  
Žáci 8. a 9. tříd dlouhodobě mapují negativ-
ní jevy ve městě a upozor-
ňují spoluobčany na jejich 
přítomnost  a potřebu  je 
řešit. V minulém školním 
roce se zaměřili například 
na  nepořádek  ve městě 
a pejskaře. Letos, po dů-
kladném zvažování, zvolili 
téma sprejerství. 
Pod vedením školní me-

todičky  prevence  Petry 
Školníkové a učitele medi-
ální výchovy a informati-
ky Lukáše Moravce si jako 
výstup zvolili film. V hodinách mediální 
výchovy i ve volném čase si připravili scé-
nář a rozvrhli časovou posloupnost natáče-
ní. Během podzimních měsíců realizovali 
to, co měli předem dobře připravené. A aby 
vše bylo dokonalé, přizvali ke spolupráci 
Městskou policii v čele s její ředitelkou Mgr. 
Evou Kostlivou. Tato spolupráce byla pří-
nosem a dala vzniknout řadě zajímavých 
scén a rozhovorů.
Prezentace filmů se uskutečnila 15. pro-

since v kinosálu Vltava ve dvou dopoled-
ních blocích. Byla určena nejen žákům 
ostatních kralupských škol, ale i zástup-
cům města a všech zainteresovaných in-
stitucí. Filmy Sprejerství, ale i Negativní 
jevy v Kralupech nad Vltavou očima dětí 
se setkaly s pozitivním ohlasem.
Základní škola Komenského touto ces-

tou děkuje Městskému úřadu za finanční 
podporu a Městské policii za spolupráci při 
tvorbě tohoto projektu.
Při příležitosti prezentace jsem se zeptala 
Phdr. Mileny Pencové z Komise prevence 

kriminality, jak vznikl nápad podívat se na 
tuto problematiku očima dětí?
Ve své práci se neustále setkáváme se 

stížnostmi občanů města na to, jak se děti 
chovají, jak si ničeho neváží a všechno ničí. 
Málokdo je ochoten připustit, že děti jenom 
napodobují chování a jednání nás dospě-
lých. Možná to někdy trochu tzv. „vylepší“, 
ale prvopočátek začíná v rodině a v nej-
bližším okolí. Předložený projekt ukázal, že 
děti přesně vědí co je správné a co špatné, 

a že umějí to špatné nejen pojmenovat, ale 
i navrhnout, co by se s tím mohlo nebo 
mělo dělat.
Splnil výsledek Vaše očekávání?
Určitě a nejenom splnil, ale dokonce 

předčil. To, že byla zvolena forma filmové 
projekce je nejen originální, ale zároveň 
ukazuje na velmi dobrou spolupráci dětí 
a pedagogů školy.
Také ředitelku městské policie Mgr. 
evu Kostlivou jsem požádala o shrnutí 
spolupráce se žáky Zš Komenského. Jak 
se Vám líbila konečná podoba filmů a jejich 

prezentace?
Líbila? Byla jsem nadše-

ná! Jednoznačně se domní-
vám, že takovéto projekty 
mají svůj smysl. Žáci zá-
kladní školy pod odborným 
vedením pedagogů samo-
statně připravili a zrealizo-
vali v rámci tohoto projektu 
další oblast problematiky 
– sprejerství a prodej ta-
bákových výrobků a alko-
holu mládeži. Troufám si 
tvrdit, že uvedený materi-

ál by mohl být použit i v rámci výuky na 
dalších školách. Ohledně prezentace toho-
to projektu bych chtěla říci, že bylo velmi 
vhodné nechat prostor žákům, aby si své 
vlastní „dílo“ uvedli sami, což se jim více 
než zdařilo.

lenkA šAfRAtOVá

Televizní reportáž a úryvek z filmu může-
te shlédnout v Kralupském televizním zpra-
vodajství a také na: http://mestokralupy.cz/
Mesto/TV-Kralupy/Default.aspx

Zš kOmenSkéHO

Negativní jevy v Kralupech nad Vltavou 

Celorepublikovou Vánoční soutěž Týdeníku Rozhlas vyhrála 1. a ze ZŠ Komenského

Jak se to stalo? Třídní učitelka Mgr. jana pojarová si všimla, že Týdeník Rozhlas 
vyhlásil velkou vánoční soutěž. Následujícího dne s ní seznámila žáčky z 1. A. Děti 

se okamžitě do soutěže zapojily, vyplnily a vystříhaly s pomocí paní učitelky potřebné 
údaje, odeslaly - a pak už jen čekaly, jestli se na ně při losování usměje štěstí. Jaké 
bylo překvapení, když šéfredaktor Týdeníku Rozhlas Milan Pokorný koncem listopadu 
paní učitelce zatelefonoval, že její třída opravdu vyhrála. Odměnou měl být vánoční 
stromeček s ozdobami a několik dárků pro všechny žáky. A jak řekli, tak se také stalo: 
11. prosince dopoledne přijelo ke škole auto Českého rozhlasu, ze kterého vystoupili 
šéfredaktor Milan Pokorný, Monika Menčíková, pracovnice marketingu a redaktorka 
Šárka Málková. S sebou přivezli krásnou borovičku a množství dárečků. Společně 
s dětmi stromek ozdobili, paní redaktorka natočila několik vstupů, které Český rozhlas 
odvysílal ve svých pořadech v prosinci a na závěr setkání vzniklo několik společných 
fotografií, které budou dětem připomínat tento nevšední zážitek. lenka Šafratová
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Zš ReVOlUČní

Aby se naši malí prvňáčkové  
lépe a rychleji sžili s pro-

středím, ve kterém se  začali 
před pár měsíci učit, zorganizo-
vali jsme pro ně 27.11.2009 spolu 
s žáky 9. tříd „Spaní ve škole“. 
Pod vedením Mgr. M. Volfa, 

Mgr. Z. Brožové a mé spoluprá-
ce jsme se hned po ubytování 
přemístili do tělocvičny a zahá-
jili tak celou akci sportovním 
desetibojem. Deváťáci obsadili 
stanoviště a prvňáčkové s vel-
kým bojovým nadšením soutě-
žili o prvenství a diplomy v 10 
disciplínách. Na závěr sportov-
ního bloku Filip Tomek před-
vedl několik chvatů z bojového 
umění.

Šikulkové se přemístili do ku-
chyně, aby mohli připravit něco 
na zub. Rozhodli jsme se, že 
si upečeme různé druhy pizz. 
Všem moc chutnalo. Ostatní za-
tím ve třídách hráli různé spo-
lečenské stolní hry.
Poté, co jsme si vychutnali 

pizzu, mohly si děti převzít vstu-
penky do kina a k ní dostaly 
jako bonus kelímek plný pop-
cornu a nápoj. Ve škole jsme si 
promítali filmy 2, a tak si každý 
mohl vybrat. 
Na závěr večera čekalo na 

děti překvapení, o kterém do-
sud neměly ani ponětí. Kaž-
dý dostal šanci vyzkoušet si 
svou vlastní odvahu při noč-

ní bojovce. Prvňáci chodili po 
škole v naprosté tmě a tichu. 
Jejich cesta vedla po světýl-
kách, která nepatrně prosvěco-
vala na chodbu z jednotlivých 
tříd. V každé třídě na ně če-
kal někdo z devítky s úkolem, 
za jehož splnění dostali jeden 

díl obrázku. Obrázek si pak 
děti mohly za odměnu v cíli 
složit.
Ráno  po  malé  snídani  se 

všichni plni zážitků rozešli do-
mů, kde dospali již ve svých 
postýlkách.

mgR. SImOnA gRUbeROVá

Zš pRAktICká

ZŠ praktická stejně jako v  minulých letech, a to i díky našim spon-
zorům, kterým tímto srdečně děkujeme, umožnila našim žákům 

I. i II. stupně návštěvu zajímavých divadelních představení v rámci 
Klubu mladého diváka. Koncem listopadu jsme navštívili zábavně 
taneční představení „Na hlavu“ v provedení divadelní společnosti 
Veselé skoky. Jako druhé představení jsme viděli divadelní představe-
ní „Nic nás nezastaví“. Pro naše nejmenší máme zajištěno nádherné 
baletní představení v Národním divadle, na které jsme byli pozváni 
kruhem přátel opery a baletu Národního divadla. Málokterý divadel-
ní nadšenec si dokáže odepřít kouzelnou vánoční atmosféru baletu 
Louskáček, který patří mezi stálice klasického repertoáru světových 
baletních souborů a bývá zařazován právě v době adventní.  Od své 
premiéry v roce 1892 prošel mnohými změnami v pojetí dramatur-
gickém i choreografickém, ale jeho obliba u dětí i dospělých neustále 
vzrůstá. Doufáme, že i pro naše žáky bude představení nezapomenu-
telným zážitkem.  Mimo tyto kulturní aktivity jsme v rámci projek-
tového dne pořádali i „vánoční dílny“, kde naši žáci vyráběli drobné 
vánoční předměty nejenom pro své nejbližší, ale i pro náš vánoční 
jarmark, jehož výnos bude použit pro školní potřeby našich žáků.
  mgR. bělA lAUeRmAnnOVá

Spaní ve škole

odPoLedNe PLNÉ her
Odpoledne 25.11.2009 bylo ve znamení 
her pro žáky z naší školy a jejich rodiče, 
ale i pro ostatní  zájemce. Přišli se podí-
vat lidé všeho věku, maminky, tatínkové, 
sourozenci, babičky, dědečkové, kama-
rádi. Přijel také pan Smejkal ze Světa 

deskových her, který nám vysvětloval 
některé nové hry, které přivezl a také je 
prodával. Mohli jsme se seznámit s hra-
mi různého typu a se zvláštními názvy. 
Vyzkoušeli jsme např. Blokus, Ubongo 
3D, Cink, Aquaretto, Labyrinth, Hádej 
kdo jsem, Švábí salát, Alles tomate a růz-
né hlavolamy.

Toto herní a „hravé“ odpoledne si každý 
z nás užil podle svého gusta. Odcházeli 
jsme sice trošku unavení, ale nadmíru 
spokojení. 
Děkujeme paní učitelce Hamouzové 

a paní učitelce Novákové za přípravu 
a organizaci tohoto odpoledne.  

žákyně 6.A 

Adventní čas v ZŠ praktické
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tento měsíc naše škola realizuje pro 9. 
ročníky jednodenní pětihodinový pro-

jekt Holocaust. Připojujeme se tak k připo-
mínce Mezinárodního dne obětí holocaus-
tu (27. leden). Žáci jsou rozděleni do pěti 
skupin a během dne každá skupina projde 
pět různých stanovišť. Témata jsou volena 
podle věku žáků, aby danému problému 
více porozuměli. Odpoledne mohou zájem-
ci zhlédnout hraný film Život je krásný, 
který vypráví o osudech malého chlapce 
židovského původu během druhé světové 
války. 
Projektovému dni předcházely již dvě ak-

ce, které proběhly v minulých měsících. 
V listopadu se naše škola zapojila do pro-
jektu Příběhy bezpráví. Žáci devátých roč-
níků se zúčastnili projekce filmu O zlém 
snu (natočeno podle deníku Evy Erbeno-

vé) a besedy s pamětnicí, která vyprávěla 
o svých vzpomínkách na druhou světovou 
válku. V prosinci stejní žáci navštívili Ži-
dovské muzeum v Praze, kde pro ně byl 
připraven program Hanin kufřík. Součástí 
byla také beseda s pamětníkem, který pře-
žil holocaust. Vyprávění žáky velmi zaujalo, 
kladli mnoho otázek a odpovědi na ně byly 
velice otevřené. 
Na projektový den navazují další aktivity 

-  v únoru žáci navštíví Památník Terezín 
a v květnu se bude na naší škole konat výsta-
va Anna Franková – Odkaz pro současnost. 
Jedná se o putovní výstavu, kterou nám 
zapůjčí Židovské muzeum Praha. Výstava 
bude přístupná školám i široké veřejnosti. 
Bližší informace v dubnovém vydání Zpra-
vodaje a na webových stránkách školy.

mgR. RAdkA flORIAnOVá

Zš gen. klApálkA

Projektový den Holocaust

Zima  je  v  plném  proudu 
a před námi, učiteli i žá-

ky, je spousta novoročních přá-
ní a úkolů, které se chystáme 
v roce 2010 splnit.
Ve dnech 4.1., 11.1. a 25.1. 

pokračujeme v projektu „Kama-
rád“ vítáním budoucích prvňáč-
ků. Přijďte i Vy s Vaší ratolestí 
okusit  něco z „ ducha školy“, 

kterou bude Vaše dítě v dalších 
letech navštěvovat, a to vždy 
v pondělí od 16 do 17 h. ve 
třídě 1.A.

13.1. si vás dovolujeme pozvat 
na  Den otevřených dveří od 9 
do 11 h. Rodiče, ale hlavně bu-
doucí žáčci MŠ a ZŠ Třebízské-
ho, si mohou přijít prohlédnout 
školu jako takovou a navštívit 

jednotlivé třídy v rámci běžné-
ho vyučování. 

21.1. proběhne školní kolo tra-
diční soutěže ve skoku vysokém 
Třebízského laťka. V loňském 
roce byl překonán dosavadní 
školní rekord výškou úctyhod-
ných 161 cm. Povede se to i ten-
tokrát?
Rádi bychom poděkovali třídě 

5.A a jejich třídní učitelce paní 
Janě Hrušovské a paní učitelce 
Pavlíčkové za výrobu krásné-
ho Betléma, který mohla naše 

kralupská veřejnost obdivovat 
na adventní výstavě Betlémů 
v DDM.
Poděkování patří také třídě 

3.A, která pod vedením paní 
učitelky M. Eliášové představila  
16.12. 2009 pacientům kralupské 
LDN Vánoční pásmo plné vti-
pu a  dobré nálady. K adventní 
atmosféře v tomto zařízení také 
přispěla vkusná vánoční výzdo-
ba, o níž se postaraly vychovatel-
ky, paní P. Slavíčková a P. Pokor-
ná s dětmi ze školní družiny.  

Zš tŘebíZSkéHO

Leden v naší škole

kdo nastoupili jako prvňáčci do nově 
otevřené školy v Kralupech nad Vl-

tavou – Lobečku (nynější ZŠ a MŠ Tře-
bízského). Psal se rok 1951, škola byla 
v jarních měsících slavnostně otevřena 
a v duchu tehdejší doby nesla jméno Kle-
menta Gottwalda. Nic na tom nezměnilo 
ani to, že na zakládací listině z r. 1947 
bylo původně jméno Dr. Edvarda Bene-
še. Byla to tehdy nejmodernější škola ve 
střední Evropě, a tak se na ní střídala řa-
da různých delegací a návštěv, aby viděli 
to, co jinde ještě dávno nebylo. Moderní 
vybavení, skvělá architektura včetně za-
hradního okolí školy, moderní divadelní 
sál, hudební sál, krásná tělocvična, od-
borné učebny atd.

A tak jsme jako první „prvňáčci“ do 
této školy přišli 1. září r. 1951 a loni v létě 

uplynulo právě 50 let od doby, kdy jsme 
tuto školu opustili. Přestože se schází-
me často, tentokrát jsme díky pochopení 
paní ředitelky Švancarové uskutečnili 31. 
října 2009 naše setkání právě na mís-
tech, která jsme s tak lehkým srdcem 
před padesáti lety opouštěli. 

Paní ředitelka i pan školník nám umož-
nili podívat se, kam jsme si jen vzpomněli... 
Kdyby nás viděli nynější žáci, jistě bychom 
si vysloužili lecjaký úsměšek, ale neváhám 
říci, že při vzpomínkách na naše učitele i na 
prostředí školy ukápla i slzička.

Jsme moc vděční, že nám byla umož-
něna prohlídka školy, a že jsme si tak 
mohli zavzpomínat na všechny dobré lidi, 
kteří nás provázeli našimi prvními krůčky 
školního vzdělávání. Moc děkujeme!

Marie Brázdilová

BESEDa 
s janem Vodňanským

Vúterý 8. prosince přijel do naší školy na 
besedu básník, písničkář a showman Jan 

Vodňanský. Besedy se zúčastnilo celkem 112 
žáků, a to je v sérii besed se spisovateli v naší 
škole rekordní počet. 

V nově vybavené školní knihovně předvedl Jan 
Vodňanský zájemcům z řad žáků druhého stupně 
ukázky ze své tvorby. Písničkami a krátkými hu-
mornými texty tak všem dokázal, že poezie není 
jen nuda v hodinách češtiny, ale že to může být 
i chytrá zábava. Díky profesionálnímu ozvučení, 
které zajistil pan učitel Richter, bylo Vodňanského 
vystoupení opravdu velkým zážitkem.

Pan Vodňanský také ochotně odpovídal na 
otázky žáků, ukázal jim sešit, kam si zapisuje li-
terární nápady a dokonce na jejich žádost vytvořil 
krátkou báseň na slovo „cukr“. Na konci besedy 
se dětem na památku podepsal a rozloučil se se 
slovy, že do Kralup zase rád přijede.

Mgr. Martina Hantychová 
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dVOŘákOVO gymnáZIUm

Dne 16.12.09 získali studenti Dvořákova 
gymnázia z rukou paní Kateřiny Vágne-

rová ze sdružení Aisis o.s. šek na 61.209,- Kč. 
Tato částka je určena na realizaci studentské-
ho projektu. O co půjde, je zatím otázkou, ne-
boť studenti se o této možnosti „investovat“ 
dozvěděli teprve až 16.12. Na rozjezd byla 
učiteli gymnázia vyhlášena soutěž: vymys-
lete logo a celý název akce. Děti motivuje 
nejen možnost zúčastnit se takovéhoto pro-
jektu, ale rovněž i finanční odměna.

Jak se stalo, že právě kralupské gymnázium 
získalo tento grant (společně s šesti dalšími 
školami ze Středočeského kraje?
„Stačilo hledat a sledovat možnosti, jak 

získat peníze do školy. Když byl vyhlášen 
projekt na malé granty, podali jsme návrh 
a zpracovali malý projekt a následně jsme 
byli v konkurenci desítek škol vybráni me-
zi 11 nejlepších.“ Říká koordinátor malého 
grantu pro Dvořákovo gymnázium pan Bo-
ris Kubáček

Na konci loňského roku si 
studenti kvarty Dvořáko-

va gymnázia a SOŠE připravili 
netradiční přednášky pro žáky 
kralupských základních škol. 
V rámci projektu eTwinning, 
Comenius a díky finančnímu 
grantu Městského úřadu vyprá-
věli žákům 4. a 5. tříd o historii 
Kralup a okolí. 
Na internetu, v knihách pana 

Stupky a seminárních pracích 
jiných studentů, jsme hledali in-
formace o obyvatelstvu Kralup, 
o průmyslu, školství i stavbách 
v okolí. Každá skupina si zpraco-
vala prezentaci, se kterou před-

stoupila před žáky ZŠ Třebíz-
ského, Komenského, Revoluční 
a Gen. Klapálka. Po skončení 
prezentací žáci vyplňovali do-
tazníky týkající se historie Kra-
lup. Tento projekt se nám líbil, 
žáci základních škol byli hod-
ní, poslouchali a spolupracovali. 
Myslíme si, že se jim líbily naše 
soutěže a nás zase bavilo učit 
a vžít se do role učitelů. 
Chtěli  bychom  poděkovat 

všem základním školám, které 
nám tyto přednášky umožnily 
realizovat, a také Městskému 
úřadu za finanční podporu.

StUdentI 4.g dVOŘákOVA gymnáZIA

61.209,- Kč v rukou gymnazistů

Historie Kralup očima studentů Dvořákova gymnázia a SOŠE
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Oslavy Adventu v Kralupech
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Sport

Kralupské volejbalistky a vo-
lejbalisté  mají  za  sebou 

první část sezóny 2009/2010. 
Tradičně se daří dívčím mlá-
dežnickým  týmům. Všechna 
družstva kromě juniorek hrají 
Krajský přebor. Mladší žákyně 
obhajují loňské prvenství v sou-
těži a prozatím tabulku vedou. 
Také starší žákyně jsou na dob-
ré cestě za obhajobou loňské-
ho titulu. V průběžném 
pořadí jsou na prvním 
místě, a pokud vydrží, 
zúčastní se přeboru ČR. 
Souběžně hrají starší žá-
kyně Český pohár, kde 
se prosadily v kvalifi-

kaci a vybojovaly účast v elit-
ní první osmičce. Na prvním 
turnaji v Děčíně pak předvádě-
ly vynikající volejbal. V nabi-
té konkurenci nejkvalitnějších 
týmů z Čech obsadily skvělé 
4. místo. Kadetky celou první 
část soutěže porážely všechny 
soupeřky. Zaváhaly až v posled-
ních dvou utkáních. To je stálo 
první místo a po novém roce 

budou usilovat o návrat do če-
la tabulky a naději na postup 
do 1. ligy. 
Juniorky hrají druhý rok 1. li-

gu. Stejně jako v loňské sezóně 
jim o pouhý bod utekl postup 
do bojů o extraligu. Do dalších 
zápasů ve skupině K však jdou 
z prvního místa. 
Ženám A se po letech kva-

litních výkonů v Krajském pře-

boru I prozatím příliš nedaří 
a jsou na předposledním místě. 
Určitě se jim ve druhé části sou-
těže povede lépe. Ženy B přezi-
mují v Krajském přeboru II na 
druhém místě. Soutěž pokračuje 
až v dubnu. 
Muži podávají  v Krajském 

přeboru I skvělé výkony a do 
odvetných  zápasů  postupují 
z prvního místa.

PŘEJEME 
POHODOVÝ ROK 
2010 A TĚŠÍME SE 
NA SETKÁNÍ PŘI 

VOLEJBALOVÝCH 
ZÁPASECH 

1. místo na MS ve sportovním aerobiku získala 
dvojčata Radka a Tereza Cihlářovy (studentky 

kralupského gymnázia) spolu se Zuzanou Reis-
sovou. Mistrovství světa FISAF WORLD FITNESS 

CHAMPIONSHIP 2009 se konalo v prosinci  
v Martiniku. GRATULUJEME a přejeme další  

nejen sportovní úspěchy!

VáNOčNí SOuTĚž 
V aEROBIKu 

Sportovní klub FIT FOR YOU pořádal dne 12.12.2009 v kralupské 
Sokolovně druhou část „Aerobik maratónu“ s názvem Vánoční 

aerobik. Zúčastnilo se přes 100 dětí z Kralup nad Vltavou a blízkého 
okolí. Děti od 5 do 17 let cvičily podle lektorek a každý si odnesl nejen 
nezapomenutelné zážitky, ale i věcné ceny. Děti vystupovaly ve stylo-
vém vánočním oblečení, cvičili andílci, čerti, vánoční víly, Mikulášové 
a nejkrásnější masky byly oceněny. Děkujeme všem sponzorům, kteří 
se podíleli na akci, především městům Kralupy nad Vltavou a Veltrusy 
a deníku Mladá fronta. Fo
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Skončila první část volejbalových soutěží

lEDNOVé DOMáCí ZápaSy
16.1.2010 ........Muži ................Tuchlovice „A“ ........... ZŠ Gen. Klapálka ........... 10.00,14.00
23.1.2010 ........Ženy ................Benátky n.Jiz. ........... ZŠ Gen. Klapálka ........... 10.00,14.00
24.1.2010 ........Juniorky ..........Karlovy Vary .............. ZŠ Gen. Klapálka ........... 10.00,14.00

Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve, změny vyhrazeny

Fo
to

::
 a

r
c

h
iv

 J
. h

e
r

a
in

1. místo na MS pOMOC přI HlEDáNí 
uKRaDENé MOTORKy

Byla zcizena 4.11.2009 mezi 2:30 a 4 hod. 
ráno z garáží v ulici Krakovská v Lobečku. Znač-
ka: Honda CbR600RR, rok výroby 2005, vin.:
JH2PC37B35M201025

Červeno modro šedé barvy, má laděný výfuk 
IXIL pod sedlem, černé plexi, šedý tlumič řízení. 
Přední maska a blatník jsou nově lakovány do 
červené barvy. Na otáčkoměru chybí tlačítka 
a kryt je prasklý. Motor opatřen karbonovými 
kryty a levý je odřený (po pádu).

Za informace o pachateli nebo informace 
vedoucí k nálezu motorky odměna!!! 
Kontakt: 732 711 293, 605 375 930. 

Děkuji, Lukáš Kolc

Pozor!!!   oDMěNa   Pozor!!!

Z  důvodu  pravidelné  údržby  železniční  trati 
společností  SŽDC,  s.o.  proběhne  ve  dnech 
18. až 20.1.2010 a 25. až 27.1.2010, 
vždy od 8:10 do 13:45 hod. výluka traťové ko-
leje mezi stanicemi Roztoky u Prahy a Libčice 
nad Vltavou.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě jízdy osob-
ních vlaků v úseku Kralupy nad Vltavou - Pra-
ha Masarykovo nádraží.

VÝLUKA
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Inzerce

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

ProDáM byt 2+1 + garáž 
v kralupech n. vlt. Lobečku (v osobním vlastnictví).

dobrý stav, levný provoz.
cena: 1,7 mil kč..

tel: 606 787 716

krajiny konce 19.a zač. 20. stol., příp. 
portréty, za slušné ceny, autorů: 
A. Mervart, G. Macoun, J. Bárta, O. Blažíček, J. 
Bašek, J. Brousil, L. Csordák, O. Hůrka, A. Hu-
deček, J. Heřman, J. Jambor, J. Fürst, O. Fiala, 
F. Engelmüller, O. Lebeda, F. Kaván, A. Kalvoda, 
K. Langer, S. Lolek, O. Lebeda, J. Holub, J. Honsa, 
R. Havelka, J. Procházka, J. Minařík, J. Multrus, 
L. Kuba, J. Panuška, F. Pečinka, F. Podešva, V. 
Radimský, A. Satra, A. Schneiderka, K. Schadt. J. 
Ullmann, V. Vosátka, A. R. Wolf, dále svatovácl. 
dukáty a čsl. šavle a kordy (1. rep.). 

Volejte na tel.: 775 392 379, 
slušné jednání a diskrétnost.

ZProstředKuJeme, PříP. 
sami VYKouPíme obraZY

Úspěšný a bohatý rok 2010
všem našim  stávajícím i budoucím klientům  

přejí vaše účetní

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
Kralupy nad Vltavou

s námi se modrých pruhů nemusíte bát...

Na LiTerárNí Pořad
 z korespondence Zdenky Braunerové a Julia Zeyera,

V ÚTerý 16. 2. 2010 od 19 hod.
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Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KupÓn pro souKroMou neKoMerČnÍ inZerci

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

podmínky soukromé inzerce
S účinností od 1.ledna 2010 platí nová pravidla pro uveřejňování 

soukromých inzerátů v kralupském Zpravodaji.

ZdarMa budou otištěny pouze inzeráty, ze kterých neplyne 
žádný finanční zisk, tj. inzeráty typu: koupíM, daruJi, 

SeZnáMíM Se, apod. 
na zveřejnění inzerátu není žádný právní nárok.

ostatní inzerci, z jejíhož obsahu zřetelně vyplývá finanční zisk, 
tj. prodáM, pronaJMu, naučíM, apod., můžete uveřejnit na 

vývěsce kd vltava za poplatek 100,- kč (bez dph) / inzerát.

kupón pro soukromou inzerci zůstává v platnosti.

AUTOBAZAR U DÝHÁRNY

é aKtUální nabídKa na: 
www.autoarcha.cz  

é Prodej voZů i na PoUKaZy:
ZtP / ZtPP; 

é váš starý vůZ 
zlikvidujeme zdarma; 

é Prodej na sPlátKy  
S AKONtACí OD 0%  

 - KRALUPY NAD VLTAVOU 

přiJMe do prodeJe 
VĚtŠí MNOŽStVí OJEtÝCH VOZIDEL V DOBRÉM StAVU OD R. V. 1995  

Z DŮVODU ROZŠířENí KAPACItY PRODEJNY.

Prodáváme na vlastním pozemku od r. 2000 
parkovné a základní inzerce zdarma!

PROVĚřUJEME KAŽDÝ VŮZ!

car & oldies s.r.o
U DÝHÁRNY 1162 - FIALOVÝ SLOUP

KRALUPY NAD VLtAVOU
tel.: 608 885 697, e-mail: autoarcha@seznam.cz 

oteVřeno: PO-PÁ 10-18 hod., SO+NE pouze výdej rezervovaných vozů 
VYKUPUJEME I ZA HOtOVÉ!

(při výkupu volejte předem, z bezpečnostních důvodů není v prodejně hotovost.)

oboUstranná sPoKojenost - náš cíl

NOVĚ OTEVŘENÁ KANCELÁŘ V ULICI MOSTNÍ 747,
KRALUPY NAD VLTAVOU, V MODRÉ PASÁžI U VELIKÉHO 
KRUHOVÉHO OBJEZDU V OBCHODNÍM CENTRU EDEKA

pokud budete chtít využít naše bezplatné poradenství a domluvit si osobní 
návštěvu, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 737 356 173  

nebo e-mailem na jana.bousova@obchod.csobpoj.cz

OTEVíRaCí DOBa:
Pondělí, Úterý a Středa................................................................... od 12:00 do 17:00

Čtvrtek a Pátek .............................................................................. od 9:00 do 12:00

V případě zájmu je možno sjednat schůzku i mimo uvedenou otevírací dobu

pRO NaŠE KlIENTy NaBíZíME TyTO DRuHy pOjIŠTĚNí
✏ životní pojištění
✏ investiční pojištění
✏ úrazové pojištění
✏ pojištění motorových vozidel  

✏ cestovní pojištění
✏ pojištění nemovitostí a domácností  
✏ penzijní připojištění
✏ pojištění podnikatelských rizik

Přijďte k nám zdarma zjistit, zda využíváte bonusy na svém povinném 
ručení naplno. 

RádI Vám PORadímE. 
Staňte se členy našeho týmu a přidejte se k nám, 

hledáme 2 kolegy pro správu kmene pro oblast Kralup n. Vlt. a Mělník 

Soukromá směnárna v Kralupech nad Vltavou
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

BeZ PoPLaTKu
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou

Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
smenarna@barsini.cz, GSM: +420 725 111 722

Směnárna



hledá pro svoji provozovnu  
v Kralupech nad Vltavou  
pracovníka na pozici:

stavební techniK – stavbyvedoUcí 
divize Zateplování budov
Požadujeme:
✓ úplné středoškolské vzdělání s maturitou stavebního směru
✓ praxe při realizaci staveb (zkušenosti se zateplováním budov 
 výhodou)
✓ řidičský průkaz typu B
✓ čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
✓ práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti
✓ možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
✓ věrnostní příplatky a prémiová ohodnocení, služební auto

Kontaktní pracovník: Aleš Hromádka tel. 602 353 751

ProdUKtový manaŽer stavebních materiálů
Požadujeme: 
✓ úplné středoškolské vzdělání s maturitou stavebního směru
✓ schopnost práce na PC
✓ znalost stavebních materiálů (praxe v prodeji stavebních 
 materiálů výhodou)
✓ čistý trestní rejstřík

Nabízíme:
✓ práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti
✓ možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
✓ věrnostní příplatky a prémiová ohodnocení

Kontaktní pracovník: Rostislav Veselý tel. 602 354 771

obchodní ZástUPce Pro Prodej stavebních 
materiálů
Požadujeme: 
✓ úplné středoškolské vzdělání s maturitou
✓ flexibilnost, komunikativnost
✓ znalost stavebních materiálů (praxe v prodeji stavebních 
 materiálů výhodou)
✓ čistý trestní rejstřík
✓ řidičský průkaz typu B

Nabízíme:
✓ práci v perspektivní a rozvíjející se společnosti
✓ možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu
✓ věrnostní příplatky, prémiová ohodnocení, služební automobil

Kontaktní pracovník: Rostislav Veselý tel. 602 354 771

staVebnÍ a obchodnÍ spoleČnost

nový rok 2010 
v audacia klinik slaný

Splňte svá novoroční předsevzetí 
a my vám v tom pomůžeme:

DieTologie:
l pokud vás trápí nadbytečná kila po vánočních svátcích…..
l pokud jste si předsevzali změnit svůj životní styl 
 a stravovací návyky…..
l pokud chcete zvýšit svou fyzickou kondici…..

STomaTologie:
l pokud vás trápí strach ze zubního ošetření…..
l pokud vás trápí neestetické plomby…..
l pokud chcete zářivý bílý úsměv…..

Využijte novoročních slev a bonusů pro stálé klienty.

Kontakt:  Audacia klinik, Hemerkův statek
 Ouvalova 390, Slaný
 tel: 312523649, 737537627
 E-mail: recepce@audaciaklinik.cz,
 www.audaciaklinik.cz


