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SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY DO KD VLTAVA NA PŘEDSTAVENÍ Komorní Fidlovačky Praha – Můj báječný rozvod, 7. 4. v 19:30 hod.

Podnětem k tomuto kroku by-
lo podání žádosti na odkup 

nemocnice společností RHG 
spol. s r.o., která je současným 
nájemcem. Smlouva o nájmu je 
platná do 31. 3. 2020. 

Rada města žádost projednala 
a uložila odboru realizace inves-
tic a správy majetku (dále jen 
RI a SM) zpracovat soupis ná-
kladů vložených do nemocnice 
ze strany města v letech 2003 
– 2009, a dále provést prohlídku 
stavu budovy a navrhnout se-
znam investic a oprav nutných 
k dalšímu provozu nemocnice 
v následujících cca 5 letech. 

Z tohoto přehledu bylo zjiš-
těno, že náklady na provoz bu-
dovy na dalších 5 let provozu 

dosahují zhruba 24 mil. Kč. Sou-
časný roční nájem činí podle 
smlouvy z roku 2000 pouze 
100.000,- Kč ročně. Příjmy tedy 
zdaleka nepokryjí náklady.

Po vypracování materiálů od-
borem RI a SM byl návrh na 
odprodej nemocnice předložen 
k projednání Zastupitelstvu 
města. Zastupitelé schválili zá-
měr odprodat nemocnici. 

Toto rozhodnutí však NE-
ZNAMENÁ, že odprodej pro-
běhne v nejbližší době, a že bu-
dova bude prodána společnosti 
RHG spol. s r.o. 

Zákon o obcích neurčuje 
žádnou minimální ani maxi-
mální dobu mezi schválením 
záměru prodeje a samotným 

případným prodejem nemo-
vitosti. Po zveřejnění záměru 
provede město ocenění nemo-
vitosti, průzkum zájmu o koupi 
zařízení, zhodnotí nabídky od 
případných dalších zájemců, ur-
čí podmínky prodeje, např. nej-
nižší cenu, zachování provozu 
zdravotnického zařízení na 20 

a více let a jiné. Víme, že v sou-
časné době je pro prodej nemo-
vitostí nevhodná doba, a proto 
bez jasně schválených pravidel 
a bez transparentního prodeje 
formou výběrového řízení, pro-
dej nemocnice nebude uskuteč-
něn.

Libor Lesák, místostarosta

Bude budova nemocnice prodána?
Zastupitelstvo našeho města vyhlásilo 10. února 2010 
záměr na prodej nemocnice. O všech možných aspektech 
a podrobnostech případného prodeje se bude teprve jednat. 
Důvodem tohoto rozhodnutí je velká finanční náročnost 
údržby budovy.

Roky plynou jako voda v řece,  
vzpomínky však neodplaví; 

22. březen  
65 let od tragického náletu na naše město
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Zprávy z radnice

Od prodejců našeho časopisu se vždy při rozvozu 
Zpravodaje dozvídám, jak jste všichni nedočkaví 
a ptáte se na nové vydání již několik dní před tím, než 
je v prodeji. Velice mě váš zájem těší! Pravidlem však 
zůstává, že Zpravodaj je k dostání vždy začátkem 

nového měsíce, nejlépe 1. 
v měsíci. Pokud vychází prvního 
na sobotu, neděli nebo svátek, 
je Zpravodaj v prodeji první 
pracovní den po dnu volna. 
Pokud bychom měli Zpravodaj 
distribuovat dříve, musela by 
být o to dřív uzávěrka příspěvků 
a plno zajímavých informací by 
se tak do Zpravodaje nedostalo. 
A to by byla škoda, nemyslíte?

Vrátím se ještě k únorovému vydání Zpravodaje, 
konkrétně k článku na str. 5 o poplatcích z ubytovací 
kapacity. Tomuto příspěvku z ekonomického odboru 
MěÚ jsem vymyslela titulek „Pronajmete-li svou postel 
– zaplatíte!“  Titulek jsem takto volila záměrně, a to 
proto, aby si jej přečetli všichni. Po přečtení sice většina 
čtenářů zjistila, že se jich tento poplatek netýká, ale 
účelem titulku bylo zájem čtenářů přitáhnout, a to 
bylo splněno. Bohužel však někteří z vás adresovali 
ekonomickému odboru negativní reakce. Na základě 
Vašich rozhořčených stížností jsem měla nechat otisk-
nout omluvu za tiskovou chybu u tohoto článku, cituji: 
„Název článku byl chybně označen se zavádějícím 
názvem, který zcela neodpovídá obsahu vyhlášky. 
Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních 
určených k přechodnému ubytování za úplatu“.  Ráda 
bych vás informovala, že se nejednalo o tiskovou 
chybu, ale o záměr z mé strany - upoutat pozornost 
na přečtení článku. Omlouvám se tímto ekono-
mickému odboru MěÚ za tento titulek.

Věřím, že i v březnovém čísle najdete to své zají-
mavé téma. Ať se vám časopis líbí, a pokud jakýkoli 
článek vyvolá kritiku, je to známkou toho, že naši 
čtenáři jsou aktivní! 

V dubnovém čísle vám přineseme další zajímavé 
reportáže, mimojiné podrobné informace a reakci na 
TV reportáž z pořadu Černé ovce, která byla vysílána 
9. 2. 2010 - nepovolená stavba versus stavební úřad 
Kralupy nad Vltavou.

Přeji všem krásné prožití měsíce března a ať první 
jarní den přinese hodně sluníčka nejen do přírody, ale 
i do našich srdíček!

Radka Saláková, redaktorka KZ

Milí čtenáři Zpravodaje

Kralupský Zpravodaj vydává KaSS Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3200 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704.
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◆ Veřejné zasedání zastu-
pitelstva města se bude konat  
17. 3. 2010 od 17h. ve velké 
zasedací místnosti MěÚ.
 ◆ Pořadatelé hudebního 
festivalu „Zelenej zákal 2010“ 
mají schváleno využití louky v Lo-
bečku ve dnech od 24.6.2010 
– 28.6.2010.
◆ Jarní Kralupy v coursingu 
(terénní dostihy psů) se letos budou 
pořádat 27. – 28. 3. 2010 a Me-

zinárodní mistrovství ČR – CACIL 
v coursingu se bude konat 12. – 
13. 6. 2010 v Lobečku. V těchto 
termínech odsouhlasila rada města 
využití louky pořadatelům Českému 
coursingovému clubu Ledčice. 
◆ znalecké posudky 16 byto-
vých domů určených k privatizaci 
zhotoví Ing. Miroslav Šmerda za 
cenu 78.900,- Kč.
◆ zastupitelstvo města Kra-
lupy nad Vltavou odsouhlasilo 

záměr města, kterým je odpro-
dej Nemocnice s poliklinikou. 
◆ V letošním roce budou opět 
závěsné květinové nádoby osáze-
ny druhy Pelargonium peltatum 
a Plectrantus.
◆ Žáci autoškoly Soukup bu-
dou moci nacvičovat své řidičské 
schopnosti na parkovišti v Miko-
vicích. Autoškola má povoleno 
užívat toto parkoviště 7 hodin 
měsíčně.

StříPkY z radnice města ◆ StříPkY z radnice města

PoděKoVání   
Chci poděkovat všem vlastníkům, nájemcům i obyvatelům nemovitostí, 
všem Kralupákům, kteří v této dlouhé zimě pomohli a pomáhají městu 
v úklidu sněhu na chodnících, vozovkách a veřejných plochách. Nejenom 
nový zákon o zimním úklidu komunikací, ale hlavně množství sněhu by bez 
vaší pomoci velmi zhoršilo dopravu a vůbec pohyb po městě. 

Jsem velmi rád, že mnoho lidí toto pochopilo a se sněhem si poradilo. 
Zároveň děkuji i těm, kteří pochopili, že zrovna ta jejich ulice či chodník 
nebyly uklizeny okamžitě, ale třeba s časovým odstupem podle úklidového 
harmonogramu. Ještě jednou díky.

Petr Holeček, starosta města

Dne 10. března 2010 opětovně zavlaje 
nad kralupským Městským úřadem 

tibetská vlajka. Místní samospráva se tak 
již poněkolikáté přidá k téměř 350 českým 
radnicím, které tímto aktem vyjadřují své 
sympatie k Tibeťanům a jejich touze po 
samostatnosti a svobodě. 

Tibeťané po padesáti letech čínské oku-
pace nadále čelí omezování svobody slova, 
názoru a projevu, omezování pohybu na 
území Tibetu, svévolnému zatýkání zadržo-
vání a věznění bez udání důvodu a možnos-
ti obhajoby, mučení a nelidskému zacházení 
ve vězení a to včetně nezletilých vězňů, 
omezování svobody tisku, cenzuře, uzavírá-
ní internetových blogů a webových stránek. 
Nadále pokračují „vlastnické převýchovné 

kampaně“ a kampaně namířené proti Da-
lajlámovi, dochází k výraznému omezování 
počtu mnichů a mnišek v klášterech a zá-
kazům oslav tradičních tibetských svátků. 
Velkým problémem zůstává diskriminace 
Tibeťanů ve všech sférách života a zejména 
pak masivní přesun čínského obyvatelstva 
na území Tibetu. 

Pokud by Vás tato problematika zajímala, 
více informací naleznete na: 
www.tibinfo.cz nebo na www.lungta.cz. 

Sdružení zdravotně 
poStižených, hůrka 1041 –  
23. 3. od 12:30 do 13:30 hod.

Vlajka pro Tibet
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Aktuality

Rovněž jsme v prosincovém čísle uveřej-
nili odpověď Městské policie, která však 

vyvolala další vlnu reakcí. Tímto za dopisy 
děkujeme a s ohledem na volné místo uvá-
díme pouze úryvky. 

Paní M. Pokorná napsala: 
„Strach o bezpečnost dětí je více než 

oprávněný a je s podivem, že tu nedošlo 
dosud k žádnému neštěstí. Stejná situace 
s problémem přecházení je i o 20 m dále, 
u obchodu ANNA. Je zde veliká frekvence 
přecházení, neboť naproti je sídliště. 
Celkem rovná silnice svádí nezodpo-
vědné řidiče k riskantnímu předjíž-
dění a sama jsem se na vlastní kůži 
přesvědčila, že z jednoho směru ři-
diči přednost dají, ale z protismě-
ru nikoliv. I jako řidička jsem zaži-
la nespočet situací, kdy jsem chtěla 
odbočit na parkoviště u obchodu 
a z levé strany mě právě předjížděl 
přímo na přechodu u obchodu zřej-
mě absolvent nějakého psychiatric-
kého ústavu“.

Další dopis jsme obdrželi od auto-
rek původní stížnosti, paní Markéty 
Pětkové a Simony Zlochové. 

Z tohoto dopisu cituji: „Není pravda, že 
s nejhustším provozem automobilové dopra-
vy je spojena ZŠ Komenského a ZŠ Gen. Kla-
pálka. Větší provoz v době příchodu dětí do 
školy je právě před ZŠ Mikovice, která jediná 
v Kralupech leží u silnice 1. třídy (výpadov-
ce) na Prahu. Do „jednosměrky“ Gen. Kla-
pálka vjíždí menší počet vozidel, neboť část 
vozidel odbočuje do Přemyslovy ulice.

Nelze souhlasit s tím, aby zajištění bez-
pečnosti našich dětí rozhodoval počet dětí 

ve škole. Bezpečnost musí být zabezpečena 
stejně všem. Nebo snad život přejetého dítě-
te u ZŠ Mikovice má menší cenu, než život 
dítěte z velké školy?“

K celé kauze přinášíme toto sdělení: 
Vzniklou situaci řešila Dopravní komise, 
jako poradní orgán Rady města Kralupy 
nad Vltavou. Silnice 28. října je ve vlast-
nictví Středočeského kraje a její údržby 
a opravy zajišťuje Správa a údržba komu-
nikací Středočeského kraje. Na základě 
vyjádření dopravní komise podaly Tech-
nické služby města Kralupy n. Vlt. žá-
dost na Dopravní inspektorát v Mělníku 
o možnost umístění dopravní značky sní-
žení rychlosti na 30 km/hod. Dopravní 
inspektorát v polovině měsíce února 2010 

vydal kladné vyjádření a značka bu-
de umístěna u školy v nejbližších 
dnech (s ohledem na datum uzávěr-
ky tohoto čísla KZ).

Další možné úpravy, např. zúžení 
vozovky, retardéry, výstražná zna-
mení, jsou projednávána se Správou 
a údržbou komunikací.

Tímto apelujeme na všechny řidiče, 
kteří touto ulicí projíždějí, aby dbali 
zvýšené opatrnosti a včas reagovali 
a předvídali jednání dětí, které strá-
vily den v lavici a po opuštění školy 
potřebují pohyb. Děkujeme všem, kteří 
pomohli s řešením celé kauzy.

r.saLáková

Město Kralupy n. Vlt. vydalo Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 1/2010 k zajištění některých 

místních záležitostí veřejného pořádku, především 
rušení nočního klidu, s platností od 1. 3. 2010.

Vyhláška vymezuje činnosti, podmínky a povin-
nosti pro pořadatele veřejně přístupných kulturních 
podniků. Tím se rozumí akce spojené s produkcí 
hudby (plesy, taneční zábavy, diskotéky, koncerty, 
technoparty, veřejné produkce atd.). 

Akce se mohou pořádat pouze v tuto dobu:
u v budově: 
➟ v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých násle-
duje den pracovního klidu od 8:00 do 01:00 hod. 
následujícího dne, avšak nejvýše po dva dny po 
sobě následující 
➟ v ostatní dny od 8:00 do 23:00 hod.
➟ u příležitosti vítání Nového roku i po 23:00 hod., 
resp. po 01:00 hod.
u na veřejném prostranství:
➟ v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých násle-

duje den pracovního klidu od 8:00 do 23:00 hod., 
avšak nejvýše po dva dny po sobě následující 
➟ v ostatní dny od 8:00 do 22:00 hod.
➟ u příležitosti vítání Nového roku i po 22:00 hod., 
resp. 23:00 hod.
u mimo kulturní podnik a veřejné prostranství:
➟ v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých násle-
duje den pracovního klidu od 8:00 do 23:00 hod., 
avšak nejvýše po dva dny po sobě následující 
➟ v ostatní dny od 8:00 do 22:00 hod.
➟ u příležitosti vítání Nového roku i po 22:00 hod., 
resp. 23:00 hod.

Pořadatel musí zajistit dostatečné množství způ-
sobilých a náležitě poučených osob starších 18 
let, kteří budou viditelně označeni slovy „pořada-
telská služba“. Pořadatel je dále povinen oznámit 
akci Městské policii Kralupy nad Vltavou 15 dní 
před začátkem akce.

Rada města může udělit výjimku, nebude-li tou-
to výjimkou narušen či ohrožen veřejný pořádek 
ve městě.

Bezpečně u ZŠ v Mikovicích
v prosincovém vydání kralupského Zpravodaje jsme otiskli dopis „Bezpečnost 
dětí u Mikovické školy“, který napsali rodiče dětí navštěvujících tuto ZŠ.  Jádrem 
problému je nebezpečný přechod přes silnici, kdy i přes dopravní značení vozidla 
nedodržují rychlost a ohrožují tak život i zdraví nejen dětí, ale všech, kteří tento 
přechod využívají.

Pořadatelé kulturních akcí POZOR!
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Vývoj situace kolem výstavby letiště ve Vodochodech

Na podzim roku 2009 se konalo setkání odpůrců 
i příznivců výstavby mezinárodního letiště ve 

Vodochodech v kulturním domě Vltava. Od té doby 
uplynulo nejen mnoho dní, ale fakta a události se 
posunuly opět dále.  

Vlastník letiště ohlásil veřejně svůj záměr a zve-
řejnil plán a pohled na budoucí letiště. Zpracovává 
i novou ekologickou koncepci plánovaného pro-
jektu.  

Zástupci 14 obcí sdružených ve hnutí Stop letišti 
Vodochody, občanská sdružení a jiné dobrovolné 
iniciativy nadále nesouhlasí s plánovaným letištěm 

a některé obce se již dokonce ve svých veřejných 
referendech jednoznačně a pevně postavily proti. 

Aby se obyvatelé našeho  regionu dozvědě-
li o tomto problému více, aby se mohli lépe ori-
entovat v argumentacích jedné i druhé strany, aby 
mohli prezentovat svůj postoj k ekologii,dopravě 
a bezpečnosti na Kralupsku i představitelé různých 
politických stran, zorganizovali jsme všeobecné 
setkání opět ve velkém sále Vltavy dne 24.března 
v 18 hodin. Budou vyslyšeni i obyvatelé okolních 
obcí, odborníci na dopravu i ekologii a věřím, že 
i vy z vás, kteří přijdete. Výstavba nového velkého 

letiště s obrovskou dopravní kapacitou totiž sku-
tečně ovlivní život i v Kralupech n.Vlt.  

Uvědomme si, například, že nejen hluk a počet 
letounů na obloze, ale právě i další koncentrace 
dopravy a možnost menších i větších bezpečnost-
ních rizik hrozí městu z tohoto privátního podnika-
telského záměru. 

Věřím, že občané našeho města nebudou pou-
ze pasivně přihlížet a do vyjadřovacího procesu se 
zapojí. Mají k tomu možnost třeba právě na tomto 
setkání. 

 Petr HoLeček

STOP LETIŠTI VODOCHODY ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY

Veřejná beseda – 24. března 2010

Dne 28. ledna 2010 se zástupci 
iniciativy stop letiště vodochody, 
která sdružuje 14 obcí a 9 občanských 
sdružení, sešli s předsedou 
poslanecké sněmovny Miroslavem 
vlčkem, aby mu předali osobní dopis.

Osobní schůzky v jednacím sálu PS 
PČR se zúčastnili za město Kralupy 

nad Vltavou místostarosta Libor Lesák, 
Lenka Procházková a Petr Hantych, sta-
rosta Panenských Břežan Libor Holík, sta-
rosta Chvatěrub František Derfl, starostka 
Máslovic Ing. Vladimíra Sýkorová, starosta 
Líbeznic Otakar Hlavín, starosta Postřiží-
na Tomáš Bubeníček, starosta Zlončic Jiří 
Louček, starosta Měšic Petr Lanc společně 
s místostarostou Jiřím Bejlkem, starostka 
Dřínova Jana Bocková a za občanská sdru-
žení Ing. Petr Utěkal z O. S. Klidná Bášť 
a Ing. Petr Stuhlík a Ing. Michal Mrázek 
z O. S. Za život v Dolanech.

Na jednání předseda PS PČR vyzval zá-
stupce obcí, aby mu předali své informace 
a zkušenosti, týkající se záměru vybudovat 
z letiště Aero Vodochody mezinárodní letiš-
tě. Jako první promluvil Libor Lesák, o vše-
obecném ohrožení v případě, že by tento 
záměr byl uskutečněn a seznámil předsedu 
s průběhem připomínkování oznámení k 1. 

EIA. K věci zveřejňování podpůrných in-
formací a klamání občanů ze strany nejen 
Penty Investments, promluvil Libor Holík. 
Svůj pohled na  záměr vybudovat z letiště 
Aero Vodochody mezinárodní letiště před-
stavili postupně i ostatní starostové a zá-
stupci občanských sdružení. V místě, kde je 
nedaleko chemický průmysl, okolí je hustě 
obydleno a už nyní kolabuje doprava, po-
važují starostové tento záměr za nesmyslný. 
Dopady na poškození úrovně kvality života 
a životního prostředí by byly pro občany 
okolí letiště katastrofální.

Dopis podepsaný všemi zastoupenými 
obcemi popisuje zájem starostů zabránit 
záměru rozšíření letiště Vodochody na me-
zinárodní letiště pro dopady na trvalém 
poškození úrovně kvality života a životního 
prostředí. A především vyzývá Miroslava 
Vlčka k vytvoření parlamentní vyšetřovací 
komise, za účelem vyšetření a zveřejnění 
některých podpůrných informací.

Zároveň žádá o poskytnutí možnosti na-
hlédnout do kupní smlouvy Aera Vodochody 
mezi ČR a společností Penta Investments.

Na jednání, které trvalo 60 minut, Miro-
slav Vlček přislíbil, že se záměrem společ-
nosti Penta Investments  a připomínkami 
iniciativy Stop letiště Vodochody bude zabý-
vat a vybídl obce k místním referendům.

Místní RefeRendA
Jako první uspořádaly referendum ob-
ce Chvatěruby a Zlončice. V pátek 12. 
února 2010 vyjádřilo svůj nesouhlas 
s výstavbou mezinárodního letiště ve 
Vodochodech 96% voličů z Chvatěrub 
a 99% ze Zlončic.

Obec Máslovice vyhlásila své refe-
rendum na 26. března 2010.

Předmětem místních referend je otáz-
ka, zda občané souhlasí s tím, aby za-
stupitelé obce činili všechny dostup-
né právní kroky, které zabrání záměru 
rozšíření letiště, a zda občané souhlasí 
či nesouhlasí s rozšířením letiště Vodo-
chody na veřejné mezinárodní letiště.

Iniciativa Stop letiště Vodochody 
předala dopis předsedovi PS PČR

Voliči v obci Chvatěruby
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Dne 3. února obdrželi starostové obcí po-
stižených plánovaným rozšířením letiště 

Vodochody dopis, ve kterém je tiskový mluv-
čí letiště Vodochody Martin Danko informuje 
a vyzývá ke spolupráci při zadání komplex-
ního průzkumu veřejného mínění a postojů 
k problematice rozšíření letiště ve Vodocho-
dech na veřejné mezinárodní letiště.

Na svém jednání, které se konalo v úterý 
9. února  2010, se zástupci obcí dohodli, že 
ve věci spolupráce zajištění komplexního ve-
řejného mínění a postojů k problematice roz-
šíření letiště ve Vodochodech, zadané spo-
lečností letiště Vodochody, odpoví takto:

Není pochyb o tom, že s touto iniciativou 
přichází společnost Letiště Vodochody v do-
bě, kdy v obcích, sdružených proti letišti 
Vodochody, začínají místní referenda, která 
mají z hlediska rozhodovacích procesů pod-
statně vyšší váhu a vypovídající hodnotu. 
Vedení letiště Vodochody se pravděpodobně 
bude snažit zmenšit význam referend, která 
asi vyzní proti záměru letiště. 

Zmíněný průzkum si zadalo a bude fi-
nancovat letiště Vodochody, zřejmě jako 
součást své kampaně na získání veřejného 
mínění pro svůj soukromý podnikatelský 
záměr. Participace obcí v přípravné fázi 

projektu by budila falešný dojem, že jejich 
účast na něm je znakem objektivnosti ce-
lé akce. Falešný dojem vzbuzuje i rozsah 
průzkumů, které, jak uvádí tiskový mluvčí 
společnosti letiště Vodochody, bude zhoto-
ven v několika úrovních, přičemž reprezen-
tativní bude názor populace celé ČR. 

S ohledem na fakt, že pouze zadavatel 
rozhoduje o zveřejnění či nezveřejnění vý-
sledků a může tudíž zveřejnit z výzkumu 
jen ty části, které se mu „hodí“, nepovažu-
jeme tento průzkum za důvěryhodný a ob-
ce, vystupující proti letišti Vodochody, se 
ke spolupráci nepřidají.

Milí spoluobčané, 
v předvečer chvatěrubského re-
ferenda konaného 12. 2. 2010, 
kde jsem se chystala vyjádřit, že 
opravdu NECHCI, aby mi nad 
hlavou létala letadla, aby se můj 
svět změnil k nepoznání, jsem 
diskutovala se svými dvěma sy-
ny, Edou a Vojtou: „Mami, co 
tam budeš podepisovat?“ ptal 
se starší syn. „Nechci, aby nám 
tu létala letadla. A chci podpořit 
lidi ve vedení naší vesnice, kte-

ří se snaží zabránit jedné velké 
a bohaté společnosti, aby si děla-
la s přirodou a lidmi okolo sebe, 
co se jí zlíbí.“ 

„Aha, to je asi důležité, to po-
depsat... Můžeme taky?“

„To mohou jen lidi, kteří už 
jsou dospělí, kterým bylo osm-
náct.“

„A proč se nemůžeme pode-
psat i my? My to taky přece ne-
chceme!“

...A proč vlastně ne? Myslím, 

že ve svých 35 letech možná 
už žiji druhou polovinu svého 
života. Ale moje děti mají ještě 
všechno před sebou. Proč jim te-
dy neumožnit spolurozhodovat 
o svém světě už nyní? Rozhodně 
chci, aby z mých synů vyrostli 
zodpovědní občané, kteří vědí, 
že o svém světě a životě mohou 
rozhodovat sami a budou tak 
i beze strachu činit. 

Proto jsme společně vytvořili 
výzvu, kterou předkládám i vám 

- rodičům, kteří také chtějí vy-
chovávat statečné lidi hrdé na 
svůj vlastní názor, kteří dovedou 
pracovat pro své štěstí i pro štěstí 
ostatních. Lidi, kteří nejsou lhos-
tejní a odevzdaní, zlomení silou 
kapitálu, který se o nás pokouší 
rozhodnout.

A také vám, mladí lidé, kteří 
ještě podle zákona nejste zce-
la dospělí, ale záleží vám na 
tom, kde a za jakých podmí-
nek žijete.

Odpověď obcí na průzkum veřejného mínění  
zadaný letištěm Vodochody

Milí dospěláci, 
i já jsem občanem tohoto místa.

Když se dívám na nebe, 
toužím vidět azurovou oblohu,  

bílé mraky a žluté slunce. 

NE BŘICHA LETADEL.
Když se posadím před domem, chci slyšet 

zpěv ptáků,

NE ŘEV MOTORŮ.
Když nastavím svou tvář jarnímu dešti, 

chci vědět, že na ni dopadne voda,
NE VYPUŠTĚNÉ PALIVO Z LETADLA.

To si přeji i pro všechny další děti,  
které tu budou žít po mně, až vyrostu.
Prosím, pomozte mi, abych i já mohl/a 

vyjádřit, co cítím a co si přeji.

text Dětské výzvy:

Výzva je určena pro „nedospěláky“ každého věku, pokud  
porozumí o co jde a budou se chtít vlatní rukou podepsat. 

Na stránkách www.detska-vyzva.estranky.cz  je možné 
si výzvu stáhnout a poté ji odeslat na adresu Eda, Vojta a Mar-
tina Novákovi, Chvatěruby 98, 27801 Kralupy nad Vltavou.

Zavazuji se tímto, že všechny obdržené podpisové archy osobně 
přiložím k oficiální petici, aby naši zákonodárci uviděli na vlastní 

oči, že rozhodují o osudu celé budoucí generace. A že jí to není jedno. 
Martina Nováková
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Aktualiy

Jak se vyvíjí rekonstrukce městského 
koupaliště v Lobečku?
Veškerá stavební činnost, která byla kvůli 
letošním tuhým mrazům na několik dní 
přerušena, je v současné době opět obno-
vena. Probíhá realizace stavebního objek-
tu úpravny vody, základů vstupního objek-
tu (již byla zbourána původní pokladna) 
a vypukly práce na akumulačních jímkách 
a strojovnách mezi bazény. Otryskání stěn 
(odstranění veškerých letitých vrstev bar-
vy a podkladu až na betonovou konstruk-

ci) bazénových van je dokončeno takřka 
ze 100%. 

k čemu konkrétně budou sloužit 
akumulační nádrže? 
Akumulační nádrže, které budou umístěny 
v prostoru bývalého můstku pro plavčíka, 
čímž dojde ke zúžení velkého bazénu, bu-
dou sloužit k akumulaci vody vytěsněné 
z bazénů lidmi a vlněním. Hlavním úko-
lem nádrží je vyrovnávání nerovnosti mezi 
přítokem a odtokem vody.

Jaká technologie byla zvolena pro obložení 
stěn bazénů?

Konkrétně budou bazénové vany pokry-
ty bazénovou fólií typu DLW, což jsou dvě 
vrstvy speciálního měkčeného PVC, mezi 
které je současně zalisována polyesterová 
výztužná armatura. Fólie je stabilizována 
proti UV záření, je teplotně vcelku stálá, 
vodonepropustná a stálobarevná. Barva ba-
zénů bude modrá.

Děkuji za rozHovor! 

r.saLáková

rozHovor  s... jinDřicHem karvánkem, referentem odboru realizace investic a správy majetku měÚ kralupy n. vlt.

Rekonstrukce koupaliště trvá již 2 měsíce

STOP DROGÁM!!!
Tento nadpis není pouze heslem. Středočeští policisté si plně uvědomují, že proble-

matika šíření a užívání omamných a psychotropních látek je záležitost, která dlouhodobě 
zasahuje do života společnosti. Nejde jen o drogy, dealery a narkomany samotné, na 
jejich aktivity se váže další trestná činnost, jako např. krádeže, loupežná přepadení, 
prostituce a v neposlední řadě užití drog před usednutím za volant. 

Účinný boj proti tomuto druhu trestných činů by nebyl úspěšný bez úzké spolupráce 
mezi Policií ČR a širokou veřejností, která má samozřejmě zájem na odstranění výše 
uvedených nešvarů z ulic měst a obcí. Jednou z posledních aktivit policistů ze Stře-
dočeského kraje je zřízení telefonické linky a e-mailové adresy:

Tel.: 974 861 717
e-mail: drogam.stop@seznam.cz

Tyto kontakty mohou anonymně využít 
občané, kteří mají informace k problema-
tice omamných a psychotropních látek ze 
svého okolí. Jedná se zejména o postřehy 
týkající se výrobců a distributorů drog. Po-
licisté věří, že takto získané údaje výrazně 
napomohou v boji proti pachatelům trest-
ných činů souvisejících s omamnými a psy-
chotropními látkami.
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Informace

Na plné obrátky běží již několik týdnů práce or-
ganizačního výboru galavečera kralupského 

sportu, na kterém dojde k slavnostnímu vyhláše-
ní ANKETY SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 
2009. Dle mnoha pozitivních ohlasů se loňská 
sportovně-společenská show líbila a dost možná 
se stala základním kamenem každoroční tradice 
– letošní druhé galavečerní dějství je toho nejlepším 
dokladem. Filosofií organizátorů večera je setkání 
pokud možno všech Kralupanů, kteří mají pozitiv-
ní vztah ke sportu. Aktivní i pa-
sivní sportovci budou mít znovu 
možnost prostřednictvím  nomi-
načních medailónků nahlédnout 
do kuchyně i jiným sportovním 
odvětvím, které nejsou předmě-
tem jejich každodenního zájmu. 
Záměr pořadatelů je zkrátka 
přiblížit úspěchy různých oddí-
lů a společně propagovat sport 
jako alternativu volno časové 
aktivity a postupně  připome-
nout  i sportovce, kteří proslavili 
naše město, jejich uvedením do 
Síně slávy. 

16.dubna 2010 znovu ovládne hlavní scénu kra-
lupského kulturního stánku obří promítací plátno se 
zadní projekcí, profesionální světelný park i červený 
koberec, coby nezbytná dekorace pro vydláždění 
cesty slávy oceněným. Galavečerem provede sta-
ronový moderátorský tandem  Hanka Bozděchová 
a Aleš Švarc z rádia Relax. Svého pokračování se 
dočkala i spolupráce s domácím nápaditým karika-
turistou Pavlem Rychtaříkem. Originální image Ga-
lavečera, založená na propojení kresleného humoru 
a sportu, nabere nových dimenzí. V Pavlově kres-
lírně se klube na svět maskot kralupského sportu, 
se kterým se budete mít možnost brzy seznámit. 
Organizační výbor tvoří hektickým finišem příprav 
premiérového ročníku prověřená  trojice: Lenka Pro-
cházková, Jan Špaček a Jindřich Kohm. Za všech-
ny mohu mušketýrským slovem kavalíra slíbit, že 
nastavená laťka kvality bude minimálně udržena. 
A pokud se v dnešní ekonomickou recesí zmítané 
době podaří přípravnému výboru  sehnat dostatek 
finančních prostředků pro pokrytí celého plánované-
ho rozpočtu, tak o další hodnotná překvapení nebude 
rozhodně nouze.  Jindřich Kohm

stáLe Lze noMInoVAt sPoRtoVCe I KoLeKtIVY:
Nominovat sportovce může každý, jak jednotlivec 
z řad veřejnosti, tak i sportovní oddíly. Své nomi-
nace můžete zasílat nejpozději do 30. března pro-
střednictvím těchto tří způsobů: 

1) zasláním SMS zprávy na číslo 777 798 231
2) elektronicky na email: sportovec2009@mes-
tokralupy.cz
3) vyplněním nominačního lístku a vhozením do 
boxu v infocentru MěÚ, U Cukrovaru v Kralupech 
nad Vltavou.

Jednotlivé nominační kategorie najdete na inter-
netové adrese: http://www.mestokralupy.cz/Mes-
to/Instituce/Sport-a-volny-cas/Anketa-Sportovec-
roku/Prvni-rocnik-2010

z oHLAsŮ PReMIÉRoVÉHo GALeVeČeRA:
„Akce si myslím, že je to velmi hezká a mohla 

by se z toho stát pěkná tradice. Je pravda, že si to 
sportovci zaslouží. A budeme doufat, že třeba pro 
mladé sportovce to bude také trochu motivace, aby  
se věnovali více sportu, protože bohužel ta mladá 
generace má ke sportu čím dál víc dál. Jako dlou-
holetý sportovec to dokážu ocenit.“

Ing. Marek Czechmann, člen RM

„Nápad uspořádat tento Galavečer byl skvělý.
Celý večer jsem se opravdu bavil a nezbývá než 
smeknout před organizátory, jak si s celým průbě-
hem poradili. Jednalo se o první ročník a já věřím, 
že se z této příjemné akce stane letitá tradice, 
jelikož kralupský sport si zaslouží právě tuto for-
mu zviditelnění. Byla to oslava celého kralupského 
sportu a dle ohlasů si troufám tvrdit, že si i všichni 
zúčastnění přišli na své.“

Jan střeska (hokejbal),  
vítěz kategorie jednotlivec 16-50 let 

„Je to pro mě určitě velký úspěch a taky pocta, 
být oceněn jako jeden z nejlepších sportovců Kra-
lup. A taky jsem moc šťastný, protože být takhle 
oceněný hned na prvním ročníku je super.“

Lukáš Kolc  
(jízda na bruslích v ledovém korytě),  

držitel Poháru starosty města 

§
z LInKY 156:
☛ dne 26.01.2010 v 15:56 hodin 
oznámila na tísňovou linku 156 paní T., 
že je u řeky Vltavy pod DPS na straně 
u Cukrovaru přimrzlá labuť. Na místo 
byla vyslána DS MP hlídka MP, která 
zjistila, že má labuť zaseklou nohu me-
zi kameny. Strážníkovi M.V. se podařilo 
tuto  labuť v 16:30 hodin vysvobodit;

☛ dne 12.02.2010 v 10:30 hodin  
telefonicky oznámila na linku 156 p. H., 
že někdo vyvezl k popelnicím komu-
nální odpad, který nepatří do popelni-
ce. Na místo dorazila hlídka MP, která 
zjistila, že se u kontejnerů na komu-
nální odpad nachází starý kočárek, 
monitor a počítač. Hlídka MP zjistila, 
že uvedené věci na toto místo dala pa-
ní. Z.S. Jmenovaná Z.S. byla za svo-
je jednání řešena dle zák.č. 200/1990 
Sb.; O přestupcích a všechny věci od-
vezla do TSM Kralupy nad Vltavou;

☛ dne 13.2.2010 v 16:20 hodin  
byla DS vyslána hlídka MP na záchyt 
zloděje do HM Tesco, kde byl zjiš-
těn muž, který zde odcizil zboží za 
téměř 500,- Kč. Uvedený muž jevil 
známky silné opilosti. Na dotaz hlíd-
ky za účelem zjištění totožnosti uvedl 
jméno a příjmení, jelikož u sebe ne-
měl žádný průkaz totožnosti. Totož-
nost byla následně hlídkou MP ově-
řena na zdejší součásti OO PČR, kde 
bylo zjištěno, že uvedené údaje jsou 
smyšlené. Následně byl hlídkou MP 
převezen ke zjištění totožnosti na uve-
dený útvar PČR, kde bylo následně 
zjištěno, že se jedná o 17 letého P.K. 
Z tohoto důvodu byl přes hlídku PČR 
Vojkovice kontaktován jeho zákonný 
zástupce a sociální pracovnice. Při 
kontrolním zjištění, zda uvedený mla-
dík je pod vlivem alkoholu, mu byla 
naměřena hodnota přes 3 promile. 
Následně byl P.K. předán zákonnému 
zástupci. Následně byl na služebně 
MP zpracován spisový materiál, kte-
rý byl postoupen příslušnému správ-
nímu orgánu k dalšímu opatření.

GALAVEČER kRALUPSkÉHO 
SPORtU SE BUDE ZNOVU LíBIt!

PÁTEK  1�.DUBNA 2010, KaSS VLTAVA 
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kdo v našem městě provozuje noclehárnu 
pro osoby bez přístřeší, kterou najdeme 
v chelčického ul. 687 (bývalá budova pčr)?
Provozuje ji město Kralupy nad Vltavou ja-
ko sociální službu podle zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění poz-
dějších právních předpisů. Noclehárna je 
zpřístupněna již od 16. 12. 2009 a fungovat 
bude po dobu mrazivého počasí. Otevře-
na je každý den od 20:30 do 6:30 h ráno. 
V noclehárně pracují dva pracovníci soci-
álních služeb, kteří se ve službách střídají, 
a pravidelně je tato lokalita navštěvována 
místní Městskou policií.

Jak je tato „noční ubytovna“ využívána?
Noclehárnu využívá v průměru 18 osob 

bez přístřeší. Nejméně zde bylo ubytováno 
6 osob a nejvíce 23. Lidé zde mají k dispo-
zici lůžka nebo židle, kde mohou přečkat 
mrazivou noc. Ubytovávání probíhá vždy 
od 20:30 do 22:00 h. 

Jakých služeb zde mohou lidé bez domova 
využít?
Zejména vykonat základní hygienu (k dis-
pozici jsou sprchy). Mají možnost využít 
nabídky jednoho teplého nápoje a to čaje či 
kávy a mohou zde dostat i polévku. Na po-
žádání si zde mohou ohřát i vlastní jídlo. Je 
zde k dispozici ošacení z charitního šatníku 
Farní charity Kralupy nad Vltavou. Potra-
vinovou pomoc poskytla Maltezská pomoc, 
o.p.s., pobočka Kralupy nad Vltavou.

Všem shora uvedeným bychom chtěli za 
spolupráci poděkovat. Naše poděkování ta-
ké patří i Základní škole Kralupy nad Vlta-
vou – Komenského.

Děkuji za rozHovor! r.saLáková

kralupští radní na svém letoš-
ním druhém jednání schvá-

lili vyhlášení Výběrového řízení 
č. 1 na získání půjčky z „Fondu 
rozvoje bydlení Města Kralupy 
nad Vltavou“ pro rok 2010.

Město Kralupy nad Vltavou 
v zájmu zlepšení úrovně bydle-
ní, životního prostředí a vzhle-
du města vytvořilo v roce 1995 
peněžní fond – „Fond rozvoje 
bydlení Města Kralupy nad Vlta-
vou“, který slouží k poskytování 
půjček na opravu a moderniza-
ci bytového fondu vlastníkům 
obytných budov a bytů na úze-
mí města, podle stanovených 

pravidel a podmínek, a také 
k úhradě nákladů na opravy 
a modernizaci městského byto-
vého fondu. 

Finanční prostředky se zapůj-
čují například na obnovy stře-
chy, výměny oken starších 10 
let atd. 

Půjčka je úročena 3 % se lhů-
tou splatnosti 4 roky. Termín po-
dání žádostí je do 17. 3. 2010.

Bližší informace poskytne Vla-
dimíra Melicharová, referent-
ka Ekonomického odboru, tel: 
315 739 809, e-mail: 
vladimira.melicharova@mesto-
kralupy.cz. 

rozHovor  s... evou ivanovou z odboru sociálních věcí, školství a kultury městského úřadu v kralupech nad vltavou

... na téma: Bezdomovci a letošní mrazy

MěÚ Kralupy nad Vltavou získal v roce 2009 sponzorské dary od spo-
lečností synthos Kralupy, a.s a Česká rafinérská a.s.

Celková darovaná částka 870.000,- Kč byla rozdělena takto:

dary od synthos Kralupy, a.s.:
➤ SOŠ a SOU v Kralupech nad Vltavou ......................................50.000,-
➤ Dvořákovo gymnázium a SOŠE ..............................................50.000,-
➤ TJ Kaučuk Kralupy nad Vltavou ..............................................50.000,-
➤ Zimní stadion – energie .........................................................50.000,-
➤ Basketbalový Klub Junior (ženy) ............................................30.000,-
➤ Basketbalový klub Kralupy (muži) ..........................................30.000,-
➤ Klub českých turistů ..............................................................30.000,-
➤ Festival Seifertovy Kralupy ....................................................30.000,-
➤ Novoroční ohňostroj...............................................................30.000,-

Celkem ....................................................................................350.000,-

dary od České rafinérské, a.s.:
➤ Městský úřad Kralupy nad Vltavou – na podporu akcí v průběhu Dnů 
Kralup 2010 ..............................................................................100.000,-
➤ Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou – na podporu 
pořádání kulturních akcí pro obyvatele regionu ..........................40.000,-
➤ Městské muzeum – na pořádání krátkodobých výstav a na doplňování 
sbírkového fondu ........................................................................20.000,-
➤ DDM – na podporu akcí pro účelné využití volného času dětí a mládeže 
a akcí související s oslavami 10. výročí působení DDM ...............50.000,-
➤ Kralupský informační poradce – podpora vydávání informačního mate-
riálu pro obyvatele ......................................................................20.000,-
➤ Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Městská policie Kralupy – bezpeč-
nost silničního provozu a prevence kriminality ............................30.000,-
➤ Městský úřad Kralupy nad Vltavou, sociální komise – program dlouho-
dobé primární protidrogové prevence .........................................30.000,-
➤ Městský úřad Kralupy nad Vltavou, sportovní komise – pro rozdělení mezi 
kralupské sportovní kluby na návrh sportovní komise a České rafinérské
.................................................................................................200.000,-
➤ Farní charita Kralupy nad Vltavou .......................................... 10.000,-
➤ Dvořákův komorní sbor.......................................................... 10.000,-
➤ Komorní orchestr Dvořákova kraje ......................................... 10.000,-

Celkem ....................................................................................520.000,-

SPONZORSKÉ DARY PRO MĚSTOPůjčky z „Fondu rozvoje bydlení“
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MATEŘsKá DOVOLENá
(zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů)

Tato dovolená trvá 28 týdnů. Pokud se ženě 
narodí 2 a více dětí, trvá dovolená 37 týdnů. Ma-
teřská dovolená tedy přímo souvisí s porodem 
a s péčí o narozené dítě. Na mateřskou dovolenou 
se nastupuje zhruba 6 až 8 týdnů před plánova-
ným porodem.

Ženám, které nastupují na mateřskou dovole-
nou, se vyplácí peněžitá pomoc v mateřství. Od 
1. 1. 2009 tuto dávku vyplácí příslušná okresní 
správa sociálního zabezpečení na základě tisko-
pisu „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství.“ Že-
na žádá o peněžitou pomoc v mateřství u svého 
zaměstnavatele, který tiskopis předá příslušné 
okresní správě sociálního zabezpečení.

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká 
tehdy, pokud žena splňuje účast na nemocenském 
pojištění (270 dnů v posledních dvou letech před 
nástupem na mateřskou dovolenou popř. ochran-
ná lhůta ke dni nástupu na mateřskou dovolenou). 
Pokud žena nebyla účastna nemocenského pojiš-
tění, náleží jí ode dne porodu rodičovský příspě-
vek, a to v pomalé čtyřleté variantě. Pokud by se 

stalo, že peněžitá pomoc v mateřství je nižší než 
rodičovský příspěvek, náležití jí ještě k peněžité 
pomoci v mateřství rodičovský příspěvek ve výši 
rozdílu mezi příspěvkem a dávkou.

Další informace podá: Okresní sprá-
va sociálního zabezpečení v Mělníku, tel. 
315 650 811

RODIčOVsKá DOVOLENá
(zákon č. 117/1995 sb., o státní sociální 

podpoře, ve znění pozdějších předpisů)

Tato dovolená navazuje na mateřskou dovo-
lenou. Během rodičovské dovolené se vyplácí 
rodičovský příspěvek. Od 1. 1. 2008 existují tři 
rychlosti rodičovské a to:

➛ rychlejší čerpání – Kč 11.400,- do 2 let vě-
ku dítěte, pokud je nárok na peněžitou pomoc 
v mateřství ve výši alespoň Kč 380,- za kalen-
dářní den,

➛ klasické čerpání – Kč 7.600,- do 3 let vě-
ku dítěte, pokud je nárok na peněžitou pomoc 
v mateřství,

➛ pomalejší čerpání – Kč 7.600,- do 21 mě-
síců věku dítěte a dále Kč 3.800,- do 4 let věku 
dítěte.

O rychlejší čer-
pání se žádá nej-
později v měsíci 
následujícím po 
měsíci, kdy dítě 
dosáhne 22 týd-
nu věku (rodiči 
končí vyplácení 
peněžité pomoc 
v mateřství) ne-
bo v 31 týdnu věku u dvojčat a vícerčat.

O klasické čerpání je třeba požádat nejpoz-
ději v měsíci, ve kterém dítě dosáhne 21 měsí-
ců věku.

Pomalejší čerpání je poskytováno tehdy, po-
kud není požádáno o rychlejší či klasické čerpání 
rodičovského příspěvku nebo pokud se neplatí 
nemocenské pojištění nejméně 270 dnů během 
2 let před porodem a tím nevznikl nárok na pe-
něžitou pomoc v mateřství.

Další informace podá: Úřad práce v Měl-
níku, kontaktní místo státní sociální podpory 
Kralupy nad Vlt., tel. 315 725 825

PřiPraviL oDbor sociáLnícH věcí,  

škoLství a kuLtury měÚ kraLuPy naD vLtavou

INZERCE

Mateřská a rodičovská dovolená
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Vzpomínáme

MiLoSLAVA ČížKoVÁ, 
rozená Srbková, dělnice, tehdy 13 let, tehdy 
Dvořákova ulice

Já jsem měla nařízeno - 
jakmile se zahouká, jít do 
krytu. Vždycky jsem měla 
mít připravenou deku a taš-
ku. Jenomže ve 13 letech 
jsem rozhodně hned nesháněla tašku, ale 
měla jsem strach o kočku, kterou jsem straš-
ně milovala.  Vzala jsem tedy kočku a šla 
do krytu. Už se tam shromáždily maminky 
s dětmi a během chvilky tam přišli ranění 
z gymnázia. Jedno křídlo gymnázia sloužilo 
jako nemocnice pro raněné německé vojáky. 
Když na gymnázium spadla bomba, všichni 
se přihnali do krytu. 

„dětský křik, ruhe,  
babiččiny slzy“

Těmi otřesy se ale v krytu porouchala 
elektrika a přestala fungovat ventilace a svítit 
světlo. Ti nemocní si zapálili svíčky. Začaly 
plakat děti, protože se bály tmy. Já se starala 
akorát o tu kočku a ještě o jednu holčičku, 
která si s mojí kočkou hrála. Mezi námi cho-
dily německé hlídky a řvaly RUHE!

A najednou jsme se začali dusit. Jeden 
z Čechů prosil, ať sfouknou svíčky. Hlídač 
na něj řval, a svíčky zhasly samy. Pak už si 
moc nepamatuji, protože se všichni snažili 
dostat se ven z krytu a s davem jsem se do-
stala ven i já. Tam už čekal tatínek. Já jsem 
ale hledala tu mojí kočku. Tu jsem nenašla, 
a od tý doby už se nevrátila.

Náš blok, co já jsem bydlela, měl štěstí, že 
tam nespadla bomba. Jen bylo vše poničené 
tlakem. Vytřískaná okna, roztrhané záclony 
a tak dále. Pro mě bylo po příchodu domů 
nejhorší to, že babička, protože já jsem ma-
minku neměla od 6 let, takže mě vychová-
vala babička, seděla na stoličce úplně jako 
socha, a jenom jí tekly slzy.

Tak já si z toho okamžiku pamatuji hlav-
ně dětský křik, vidím vysoký boty a věděla 
jsem, že to nejsou sokolský, že to jsou prostě 
německý a slyším RUHE! 

BEDŘišKA FABiÁNoVÁ,
rozená Tomecová, učitelka, tehdy 15 let, tehdy 
Dvořákova ulice

Ten den byl nádherný, sví-
tilo sluníčko. Když odhouka-
li nálet, utíkali jsme do krytu. 
Kryt budovali Němci, zejmé-
na pro německé vojáky, ale 
mohli jsme tam jít také. Vchod do krytu byl 
z Přemyslovy ulice, tam, kde měl svoji dílnu 
sedlář pan Jelačič.

Měli jsme v krytu už svoje vysezená místa. 
Scházeli jsme se prakticky ve stejném osa-
zení a pozorovali dění okolo. 

Čekali jsme, až odzvoní nálet, ale ono se 
nestalo. Země se stále otřásala a najednou 
zhaslo světlo, a to byla velmi nepříjemné. Do 
krytu se nahrnula spousta lidí, včetně němec-
kých vojáků z gymnázia, a my jsme museli 
uvolňovat místo příchozím a postupovat dále 
ke konci krytu. Tak jsme se dostali až těsně na 
konec tunelu, tlačili jsme se u zdi. Začal být 
nedostatek vzduchu, a to byla tragédie.

Velitel krytu nařídil, že nesmíme mluvit, že 
nesmíme stát, ale spíš sedět. Zkoušel za-
pálit svíčku, která hned zhasla – bylo vidět, 
že nedostatek vzduchu v krytu byl. Přiběhla 
nějaká paní, která hledala svou dceru, hlavu 
měla ovázanou zástěrou. Velitel krytu paní 
okřikl, ať je zticha a sedne si. Dál panovalo 
hrobové ticho.

„dušení, nával  
a skvostné nadechnutí“

V krytu už to bylo neúnosné, docházel 
kyslík, svíral se nám hrudník, jako když jste 
v kleštích. Jako by Vás někdo mačkal a sví-
ral a pořád to bylo horší a horší. Konečně byl 
odhoukaný nálet, všichni chtěli ven a nadech-
nout se. Ti vpředu se však zastavovali hned 
před vchodem, nadechovali se a my nemohli 
jít ven. Někdo to tam následně zorganizoval, 
a potom jsme i my, co jsme byli až vzadu, se 
dostali ven, abychom se mohli nadechnout a 
pocítili jsme to skvostné nadechnutí. Na mě 
už tam čekala maminka, která mě popadla, 
a utíkali jsme domů.  

oTAKAr šPEciNgEr, 
pracovník Národního podniku Barvy a laky, tehdy 
22 let, tehdy V Zátiší

Já jsem tohoto bombar-
dování přímo účasten ne-
byl. Němci mě nasadili do 
Libochovic, to je asi 35 km 
odtud a zrovna jsem oběd-
val, když jeden známý mě telefonoval, že 
Kralupy jsou bombardovány. Já jsem si 
honem vypůjčil auto, pochopitelně ne auto 
na benzín, nýbrž na dřevoplyn a jel jsem 
do Kralup. Přijel jsem do Kralup asi tak 
20-30 minut po poslední vlně. Přes Velva-
ry jsem se dobře dostal k našemu domu.  
Po celou cestu jsem nad městem viděl těžký 
kouř a už z dálky jsem viděl trosky.  Dojel 
jsem do naší čtvrti – to bylo v Zátiší. Některé 
domy zmizely a jiné byly poškozené.  Sou-
sedé vynášeli z domů, co si chtěli vzít do ná-
hradních ubytování. Ale neviděl jsem nikde 
tatínka. A najednou jsem zjistil, že tatínek 
stojí proti mně, ale oni mu sbělaly vlasy. 

„kouř, trosky, bílé vlasy  
mého tatínka“

Potom jsem se šel podívat po městě. To 
bylo možné jen bez auta, německé hlídky 
jezdily na koni, protože ulice byly zavalené. 
Šel jsem se prostě podívat, abych tu zká-
zu viděl, protože už tehdy jsem se zajímal 
o historii Kralupska a věděl jsem, že se to-
muto budu věnovat i do budoucna.  Viděl 
jsem všecku tu strašnou hrůzu, ty tragédie, 
požáry. To, jak podobně jako u nás v Zátiší, 
lidé vynášeli  zbytky svého majetku.

22. březen 1945
Tento den se navždy zapíše tragicky do paměti obyvatel Kralup nad Vltavou a po generace budou předávány bolestné 

vzpomínky na mohutný ničivý nálet, který provedlo spojenecké letectvo. 
145 amerických letadel typu LIBERATOR svrhlo v devíti vlnách na Kralupy nad Vltavou 1.256 čtvrttunových bomb RDX. 

Celkem 145 osob bylo při náletu usmrceno, mnozí byli těžce zranění nebo přišli o své domovy. 
Veškerý život z Kralup téměř zmizel nebo se změnil v pouhé přežívání. 

A jak na tento den vzpomínají ti, kteří nálet zažili?

děkuji všem za poskytnuté rozhovory!
r. Saláková
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Z historie

PIetní VzPoMínKA
Do konce druhé světové války zbývalo pouhých 48 dní, a pře-
sto Kralupy zažily nejotřesnější drama své historie. 22. března 
1945 přiletěly americké bombardéry a na město shodily přes 
1000 bomb. Ty zničily nejen cíl náletu – rafinerii a železniční 
uzel, ale zejména připravily o život 145 lidí z Kralup a okolí. Prv-
ní bomby zasáhly petrolejku a další pak padaly všude, kam se 
dalo. Na budovy ve středu města, rodinné domy, do řeky. Bylo 
tak zničeno 155 budov. I dnes, 65 let poté, se do myslí dere 
otázka: PROČ? Ten nálet byl zbytečný a nesmyslný. Válka byla 
téměř u konce a bomby již nemohly ovlivnit její výsledek.

S úctou a pietou se připojme ke vzpomínce na oběti této 
události a položme pomyslnou kytičku k pomníčkům těch, 
kteří museli zemřít. Pamětník Jaroslav Hejduk 

Nálet na kralupy, Jaroslav Seifert a jeho tajná láska
letos v březnu je tomu právě 65 let, kdy v kralupech nad vltavou při leteckém bombardování 22. března 1945 
umírali lidé. kralupský Zpravodaj věnuje této tragické události každý rok v březnovém čísle svou vzpomínku. 
nedávno vyšla kniha, která je celá věnována vzpomínkám na toto smutné výročí. vyšla pod názvem „Město 
v slzách“. v knize se podrobně vypráví o příčinách i o následcích leteckého bombardování i o jeho obětech 

a o ohlasech v dopisech prostých lidí i v literárním zpracování.

Znalci básnického, ale hlavně prozaic-
kého díla básníka Jaroslava Seiferta, 

který si vybral Kralupy za místo poslední-
ho odpočinku, jistě znají jeho knihu vzpo-
mínek „Všecky krásy světa“. V povídce „Na 
peróně v Kralupech“ vzpomíná Seifert, jak 
po druhé světové válce v roce 1945 si za-
jel z Prahy do Kralup, aby na vlastní oči 
uviděl město zničené americkými bombar-
déry, město, které měl rád a které si tak 
získalo smutné prvenství, když se zařadi-
lo podle oficiálních evropských statistik 
mezi desítku válkou nejvíce postižených 
měst za Guernicou a Coventry.

Seifert si nejprve zašel na hřbitov ke 
hrobu svých rodičů a prarodičů, a pak 
teprve se vydal dolů do města mezi tros-
ky domů, proluky a suti. Vyhledal všech-
ny tři domy, kde jeho dědeček s babič-
kou dříve žili, a které často navštěvoval. 
Smutný a unavený se vrátil na nádraží 
a procházel se po peróně. Náhle ho oslo-
vila neznámá žena. Ale nakonec ji poznal 
a vykřikl „Elsičko“.

A právě o této ženě, s kterou se potkal 
na perónu kralupského nádraží, píše Sei-
fert ve své knize vzpomínek: 

„Elsa byla jedna z nejkrásnějších dívek 
v Kralupech. Znal jsem ji už odmalička, 
ale spíše jen od vidění. Mluvil jsem s ní 
jen dvakrát či třikrát, ale vždy jen něko-
lik náhodných a letmých slov. A vždycky 
jsem se přitom červenal studem. Bydlela 
blízko nás a líbila se mi. Ostýchavě jsem 
ji zdravíval a ona mi děkovala pousmá-
ním. To bylo vše. Byla o dva tři roky 

mladší a nikdy bych se byl neodvážil ji 
oslovit. To ona mě vždy zastavila. Byla 
krásná. Byla tak nápadně krásná, že se 
za ní ohlédly i ženy.“

Krásná Elsa byla židovka a jako jediná 
se vrátila po druhé světové válce do Kra-
lup z koncentračního tábora, který pře-
žila. Její rodiče zemřeli ještě v Terezíně 
a její bratři v plynové komoře. Její manžel 
zemřel v Mauthausenu. V Kralupech již 
nikoho nenašla, jen vykradený byt. Pro-
cházeli se se Seifertem po peróně a vyprá-
věli si, dokud nepřijel vlak od Podmokel. 
Seifert odjel do Prahy a obdivovaná Elsa 
se odebrala do ciziny. 

Zajímalo mne, kdo vlastně tajuplná El-
sa byla. V době, o které Seifert hovoří, 
žily v Kralupech dvě ženy se jménem El-
sa a obě židovského původu. Byla to El-

sa Karsová, dcera Viléma Karse, majitele 
kralupského mlýna a sestra malíře Jiřího 
Karse a Elsa Neumannová dcera kralup-
ského obchodníka s látkami Alexandra 
Neumanna. Karsovi bydleli ve mlýně č.p.7 
v Žižkově ulici a Neumannovi v době Sei-
fertova mládí na Palackého náměstí v do-
mě č.p. 94. Seifert píše, že Elsa bydlela 
blízko nich. Protože Seifertovi prarodiče, 
ke kterým básník jezdil, bydleli v té době 
buď v domě č.p.19 na rohu Palackého ná-
městí  nebo již v posledním nájmu v domě 
č.p.121 naproti sokolovně, je pravděpodob-
né, že Elsička se jmenovala za svobodna 
Neumannová. Se Seifertem se již po roz-
loučení na peróně kralupského nádraží 
nikdy neviděli, a tak básník mohl na krás-
nou Elsu  již jenom vzpomínat.

ing. josef stuPka

Obchod Alexandra 
Neumanna na 

Palackého náměstí. 
Ve dveřích 

v klobouku stojí 
jeho dcera Elsa.

StaroSta měSta 
zve

spoluobčany na pietní 
vzpomínku na oběti ná-
letu z 22. 3. 1945. 

Vzpomínka se usku-
teční v pondělí 22. 3. 
ve 12:30 hod. u pa-
mětní desky na míst-
ním kostele.
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Městská knihovna

Fejeton

N edávno jsem vyrazila na poštu poslat balík. 
Z mrazivé ulice jsem vstoupila do přecpa-

né místnosti. Ovanulo mě horko a vydýchaný 
vzduch.

Protáhla jsem se kolem čekajících a šla si 
k přepážce pro podací lístek. Hned jsem ale 
schytala spršku nadávek, protože jsem byla 
v podezření, že předbíhám. Neochotná úřednice 
mi beze slova prostrčila okýnkem jeden podací 
lístek. Chtěla jsem jej vyplnit, a tak jsem zamířila 
k pultíku, který stával uprostřed pošty. Ale ejhle! 
Pultík je pryč! Místo něj uprostřed trůní čtyři 
bytelné dřevěné lavice. To asi aby návštěvníci 
měli větší pohodlí. Jenže lavice zely prázdno-
tou. Kdyby si někdo sedl, ostatní jej předběhnou 
a bude tady navěky. 

Postavila jsem se na konec dlouhé fronty na-
štvaných a otrávených lidí, která se proplétala 
kolem zbytečných lavic. Bylo mi horko, v míst-
nosti se téměř nedalo dýchat. Potila jsem se 
a v duchu nadávala na úroveň služeb České 
pošty. 

Náhle se za mnou ozval známý hlas – kama-
rádka! S tou jsem potřebovala mluvit! Vše jsme 
probraly a tak nám čekání ve frontě lépe utí-
kalo. 

Poté se rozletěly dveře a vstoupil alkoholem 
rozjařený mladík. Rázem na sebe strhl pozornost 
všech čekajících. Šel rovnou k okénku, vyřídil si, 
co potřeboval, kupodivu jej nikdo nenapomínal, 
každý jen užasle přihlížel. Do fóra hodil pár pe-
prných poznámek a odešel.

Začala jsem se nudit a tak jsem pozorovala 
dění za přepážkou. Překvapilo mě, co tam bylo 
úřednic! Některé se bavily, některé jen tak pře-
cházely bez cíle, jedna svačila. Ale pracovaly jen 
tři. Zadívala jsem se na řadu lidí přede mnou. Ně-
kdo kýchal a smrkal, mladá maminka tišila své 
uplakané dítě, někdo telefonoval. Telefonoval! 
To je nápad! Ihned jsem vytáhla mobil a vyřídila 
si pár hovorů. 

Pozdravila mě kolegyně z práce, která měla 
úmorné čekání již za sebou. Nespěchala, a tak 
jsme probraly pracovní záležitosti. 

Konečně jsem se přiblížila k přepážce. Ještě 
jedna paní a už jsem na řadě. „Končím, běžte 
si k protějšímu okénku!“, ozvalo se z okénka 
a před nosem mi sjela žaluzie a uzavřela tak 
cestu mému balíku. 

Při představě další půlhodiny čekání jsem tiše 
a pokorně opustila poštu i se svým balíkem. 

Balík jsem sice neposlala, ale vyřídila jsem 
spoustu jiných užitečných věcí. Po dvou dnech 
jsem zjistila, že jsem si z pošty přinesla i chřipku! 
A balík?  Ten čeká, až budu zdravá a půjdeme 
zase na poštu.

Jiřina Hereinová

JAK (ne)PosLAt bALíK
Městská knihovna kralupy nad Vltavou

se již pošesté připojuje
společnou akcí k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy,  

k podpoře dětského čtenářství a k propagaci soustavné četby, kterou pořádá  
klub dětských knihoven SkIP a Svaz knihovníků" a informačních pracovníků ČR.

Bližší informace získáte na telefonním čísle dětského oddělení 315 727 852.
Přihlášky vydáváme registrovaným čtenářům ve věku od 6 do 12 let od 1. března. 

Vážení rodiče, milé děti,
naše knihovna se opět připojuje ke společné 
sbírce na první dětský hospic v Malejovicích, 
kde se léčí děti se zákeřnou chorobou.
První dětský hospic v ČR v Malejovicích bu-
duje nadační fond klíček. 
Pomozte dětem, které nemohou být s námi 
a zapojte se do krátkodobé jednodenní ak-
ce alespoň symbolickým příspěvkem, který 
můžete odevzdat v naší knihovně v pátek 
26. března.
Upozorňujeme, že z důvodu konání této ak-
ce, bude v pátek 26. března uzavřeno oddě-
lení pro děti a v sobotu 27. března oddělení 
pro dospělé čtenáře. 

Noc  S  ANDErSENEM
proběhne z 26. na 27. března 2010.

svaz knihovníků 
a informačních pracovníků ČR 

v letošním roce vyhlásil 

Chce tím navázat na úspěšný Bře-
zen - měsíc knihy, který si přáte-
lé knih a literatury spojují s druhou 
polovinou 20. století a na Březen - 
měsíc internetu, akci posledních let, 
do které se zapojovala i kralupská 
knihovna. 

V centru zájmu této akce by měl 
být čtenář a čtení, aktivní uživatel 
knihovny, ale i ten, který v knihovně 
nikdy nebyl.

Milí čtenáři i nečtenáři, využijte 
od 1. března novou nabídku naší 
knihovny - možnost půjčit si z fon-
du knihovny audioknihy - mluvené 
slovo na CD. 

Dále jsme pro vás rozšířili nabíd-
ku časopisů.

Vaše Městská knihovna 

    Malé máslovické 
    muzeum másla  
    srdečně zve na 

    VYNÁŠENÍ SMRTKY 
      OD MUZEA K VLTAVĚ

          v neděli  
    21.  března  2010

  Program: 
  13 – 15 hodin
dílna na zhotovení smrtek malých i velkých, 
tvo ení líta, pletení pomlázek, zdobení perní k

hudební doprovod country skupina Máslovické drnka ky

Průvod se zpěvem k řece v 15,15 hod.

Bližší informace na tel.: 603 431 148 nebo na muzeum@maslovice.cz
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Zajímavosti

Obec má jednu místní část.
Počet obyvatel: 409

Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: 
cca 10km

Dostupnost: Do obce se dostaneme po 
silnici směřující na Úžice, Červenou Lhotu, 
za kterou se odbočí vlevo na Dřínov. Z Pra-
hy můžeme využít dálnice D8 (E55), exit 9 
Úžice. Nejbližšími železničními stanicemi je 
zastávka  Úžice nebo Netřeba. V obci staví 
pravidelné autobusové linky: Kralupy nad 
Vltavou – Praha-Kobylisy, Kralupy nad Vlta-
vou – Újezdec, Kralupy n. Vlt. – Mělník.

Zajímavosti obce (příroda, historie, atd.): Ji-
hozápadně od obce se nachází přírodní rezer-
vace Dřínovská stráň, na jihovýchodních sva-
zích Dřínovského vrchu vysokého 241 m.n.m. 
Ochrana se zaměřuje na zdejší společenstva 
slínovcových, tzv. bílých strání. Jde o biotop 
s teplomilnými bylinami a křovinami, př. ko-
střava wallinská, válečka prapořitá, len tenko-
listý (foto 2), kavyl Ivanovův, hlaváček šedavý, 
bělozářka liliovitá a další. Stepní vegetace je 
ohrožena rychlým zarůstáním dřevinami, 
především hlohem. Na návrší je jedna z ná-
drží zavlažovacího systému Vltava. 

První písemná zmínka je z roku 1353 
z archivu Kapituly Vyšehradské. Po zruše-
ní poddanství byla ves Dřínov rozdělena 
mezi panství Odolena Voda a Jeviněves. 
V roce 1814 se v obci narodil František 
Dvořák, otec hudebního skladatele Antoní-
na Dvořáka. Letec Alois Vrecl, který byl od 
roku 1919 pilotem Čs. Armády a proslavil 

vovat v blízkém Hostíně u Vojkovic. Firmy 
v obci: pokrývačství, klempířství, kovářství, 
překládání textů – německý jazyk. Můžeme 
navštívit Hostinec Na Staré.

Společenský život a aktivity občanů: Na 
úřadě jsou k nahlédnutí obecní kroniky, 
školní kroniky, kroniky SPOZ a kronika 
spolku Baráčníků. V obci funguje Sbor dob-
rovolných hasičů. Zdejší Sokol provozuje 
oddíl stolního tenisu jak pro děti, tak pro 
dospělé, dále zde funguje fotbalové druž-
stvo Sokol Dřínov. Pro děti byla v loňském 
roce uspořádána např. Mikulášská besídka 
či divadelní představení. V letošním roce si 
mohly děti zařádit na Maškarní diskotéce. 

mgr. Lenka PavLíčková

Obce spadající pod působnost města 
Kralupy nad Vltavou DŘíNoV

městské muzeum  
– program na březen 2010

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

do 28.3. 

trvá dvojice výstav - „Bojovali za svobo-
du /Čs. váleční letci 1914-1918; 1939-
1945/“
– „22. 3. 1945“

2.3., úterý, 17:00 

koncert žáků ZUŠ

10.3., středa, 16:00

Schůze Sdružení rodáků a přátel města

22.3., pondělí, 18:00

65 let od náletu z 22.3.1945 – Přednáška 
Ing. Josefa Stupky s projekcí dobových 
fotografií, vstupné 50,- Kč

30.3., úterý, 17:00

koncert učitelů ZUŠ

se v roce 1923 letem do Göteborgu, v roce 
1926 podletěl Vyšehradský most a v roce 
1928 zkoušel první čs. padák, zde v Dříno-
vě v roce 1983 zemřel.

Významnou památkou je zvonička, která 
byla v roce 1932 rekonstruována z původní 
dřevěné na betonovou tesařem Antonínem 
Křížkem. Dalším zajímavým objektem je 
památník padlým vojákům z první světové 
války (foto 1). Do dnešní doby se nedocho-
val vyhlídkový altán.

Občanská vybavenost, IS, podnikání: Na-
jdeme zde úřadovnu OÚ, knihovnu. IS: elek-
trika, vodovod. MŠ a ZŠ mohou děti navště-

Ráda bych tímto způsobem za sebe i za svoji sestru  
Dr. Bohumilu Šefčíkovou ze srdce poděkovala panu řediteli 
Městského muzea v Kralupech PhDr. Rackovi a všem jeho 
spolupracovnicím a spolupracovníkům za to, s jakou péčí, 
citlivostí a pozorností připravili výstavu z výtvarného díla naší 
sestry, učitelky Marie Zástěrové z Kralup, která půl století učila 

výtvarnou výchovu v Ústí nad Labem. 
Děkujeme moc a přejeme vedení i všem pracovníků muzea 

mnoho dalších krásných výstav, které by přinesly mnoho ra-
dosti všem návštěvníkům, jako tato výstava dala nám i našim 
známým. Děkujeme!

phdr. v. Fišerová, phdr. b. Šefčíková

poděkování měStSkému muzeu
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KaSS Vltava

Letos v květnu oslaví Kulturní a společen-
ské středisko Vltava své 45. výročí od 

slavnostního otevření.  Od samého počátku 
měli obyvatelé našeho města možnost na-
vštívit na jednom místě filmová i divadelní 
představení, stejně tak, jako dnes. 

Na první pohled se může zdát, že se kul-
turní dům za dobu své existence nedočkal 
žádných změn, ale pravda je jiná. Zejména 
poslední rok, tedy pod čerstvým vedením 
ředitele Martina Odvodyho, se tento stá-
nek kultury viditelně odklonil od minulos-
ti. Nejen že do Kralup přijíždějí stále nové 
a žádané osobnosti českého divadla, filmu 
a hudby, ale zejména naše kino se dostalo 
mezi špičku ve středočeském kraji, neboť 
jako první jednosálové kino v kraji nabízí 
digitální 3D projekce a také přenosy oper-
ních představení.

Jak tedy vnímáte své roční působení na 
postu ředitele kulturního domu?
Je to pro mě obrovská zkušenost a hrozně 
se mi líbí pestrost této práce. Každý den 
je jiný, nic se neopakuje.  I přes náročnost 
a odpovědnost, která plyne z pozice ředitele, 
mám tuto práci rád a věřím, že to cítí tak 
i ti, kteří náš kulturní dům navštíví.

co se vám podařilo splnit a jaké vaše plány 
ještě čekají na realizaci?

Jako největší úspěch považuji to, že se nám 
podařilo přesvědčit zastupitele našeho měs-
ta, aby podpořili digitalizaci kina. Promí-
táme ve 3D kvalitě, což je pro filmové fa-
noušky obrovská výhra, protože již nemusí 
za 3D projekcemi cestovat. Podařilo se nám 
tak kulturu přivézt do Kralup. Stejně tak 
některé umělce či představení, u kterých 
jsem nepředpokládal, že by v našem KD 
mohli vystupovat. Konkrétně mám na mysli 
představení Ypsilonky, plánované vynika-
jící „Čtyři dohody“ s Jaroslavem Duškem 
i „Výběr z besídek“ Divadla Sklep. A plány 
čekající na realizaci? Prodej vstupenek on-
line z pohodlí domova, platby kartou na 
pokladnách, vybudování kinokavárny a hu-
debního klubu, koncert Jarka Nohavici.

můžeme se těšit na doprovodný program 
k 45. výročí kaSS?
Celkově měsíc květen bude kulturně hodně 
pestrý. Se svou talk-show přijede uznávaný 
herec, pan Miroslav Donutil, naše pozvá-
ní přijalo stále populárnější hudební těleso 
bratři Ebenové, a pro mladé zahraje praž-
ská hardcorová kapela Škwor. Na večer 8. 
května připravujeme slavnostní program 
u příležitosti výročí.

existuje něco, co vám komplikuje váš 
kulturní rozlet? 

Určitě je to o financích. V současné době, 
kdy na nás dopadají následky celosvětové 
finanční krize, nejdou některé projekty tak 
snadno, jako šly dříve.

Stále mám plnou hlavu nápadů, ale bo-
hužel finanční náročnost mi nedovoluje 
jejich realizaci.

co je pro vás do dalšího roku na pozici 
ředitele výzvou?
Chtěl bych vytvořit moderní kulturní cen-
trum, které bude mít i kvalitní zázemí.  
Chceme návštěvníkům nabídnout kulturní 
servis před i po představení. Služby kino-
sálu již dosahují metropolitních rozměrů 
a plánujeme otevřít divadelní kavárnu. Na-
dále budeme nabízet pestrý kulturní pro-
gram pro všechny generace. Naším cílem 
je, aby zde všichni strávili pěkné odpoled-
ne či večer. 

Děkuji za rozHovor! r.saLáková

Po roční přestávce, kterou mnoho kralupáků těžce neslo, se místní diva-
delníci rozhodli znovu uspořádat Divadelní ples. Jako téma večera si 

vybrali zlatou éru divadla Semafor. Swing, jazz, buřinky, drdoly a krátké 
sukně zajistí tu správnou atmosféru v kulturním domě Vltava. 

Jaké slzy ronila Marnivá sestřenice? Řekl Mackie Messer své poslední na-
shledanou? Přečetla si Pilarka Olivera Twista? A neztratila při tom pramí-
nek vlasů? A co hraje Jack každý ráno na piáno? 

To všechno se dozvíte 13. března. Nebude chybět stylové předtančení, ještě 
stylovější půlnoční překvapení ani přebohatá tombola. 

K tanci hraje Romaband. 
Každý, kdo přispěje nějakým doplňkem, účesem či šaty k semaforské at-

mosféře, dostane ke vstupence tři tombolenky zdarma. 

Srdečně zve Divadelní soubor Scéna 

rozHovor  s... martinem oDvoDym, ředitelem kulturního a společenského střediska v kralupech nad vltavou

Rok na postu ředitele KaSS

Divadelní ples

Lístky jsou již v předprodeji u vstupu do kd vltava,  
tel. 315 726 101, denně od 14:00 do 20:00 h.
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Prgram KD Vltava

kD VlTaVa kralupy – program na březen 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 6.  ve 20:00  

doGA a nobodY KnoWs
Koncert ostravské kapely DOGA a liberecké No-
body Knows určitě potěší všechny fanoušky hard 
rocku. Nenechte si ujít! 

Vstupné: 150,- Kč v předprodeji  
190,- Kč na místě

neděle 7., 14. a 21. v 18:00

Pokračovací taneční kurzy a kurzy tance 
pro dospělé 
Řídí taneční mistr Tomáš Mikulský. 

Vstupné: 50,- Kč

úterý 9. v 19:30 

Studio Ypsilon Praha: 
PRodAná neVěstA aneb  PoJĎ doMŮ, 
onA bReČí
Jeníkův dobrý původ jako kapitál čili jak výhodně 
a včas prodat nevěstu a ještě se stát správcem. 
Všechno se sice trochu poplete, jelikož se hraje 
s Antonínem Dvořákem v patách, ale nakonec to 
dopadne, jak má v prodance být. 
Hrají: Marek Eben, Jaroslava Kretschmerová, Jiří 
Lábus, Jana Synková, Petr Vršek, Pavel Nový, Jan 
Jirák, Miroslav Kořínek, Zuzana Měsíčková, Jiři-
na Vacková, Daniel Šváb, Barbora Skočdopolová, 
Martin Janouš, Roman Mrázik. 
Přijďte se pobavit na jedno z nejlepších předsta-
vení Ypsilonky!

Vstupné: 280,- Kč 
190,- Kč důchodci a studenti

středa 17. v 16:30  malý sál 

MíŠA KULIČKA 
Loutkové představení pro naše nejmenší diváky 
zahraje Sváťovo Dividlo Litoměřice.

Vstupné: 40,- Kč 

čtvrtek 18. v 19:30 

JARosLAV dUŠeK – „ČtYřI doHodY“ 

Jaroslav Dušek exceluje v divadelním představe-
ní podle knihy mexického autora Miguela Ruize. 
Originálním způsobem aplikuje starou toltéckou 
moudrost na současný svět. 
Chcete se dvě hodiny opravdu bavit? Pak nevá-
hejte a zajistěte si včas vstupenky!
Vstupné: 290,- Kč / 200,- důchodci a studenti

středa 17. v 19:30 

tAnČíRnA 
Oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem 
provází taneční mistr Tomáš Mikulský.

Vstupné: 60,- Kč / 100,- pár 

úterý 23. v 19:00  Ametystová čajovna!

MeXIKo – to neJLePŠí z YUCAtánU 
Na cestě po Yucatánském poloostrově procestu-
jeme některá zajímavá města, ale hlavně příro-
du. Vyrazíme do biosférické rezervace Silan Ka´an 
a budeme sledovat obrovskou spoustu živočichů 
a ptáků. Projedeme se po laguně této rezervace 
a možná spatříme dovádějící delfíny. V další části 
pořadu navštívíme několik známých cenotů, jako 
jsou světově proslulé Dos Ochos a X-Keken. Ce-
noty jsou přírodní zásobárny sladké vody. Zanoří-
me se zde s potápěčskou výstrojí a podíváme se 
s kamerou, jak to vypadá pod hladinou. 
Uvádí cestovatel a fotograf Miroslav Deneš.

Vstupné: 50,- Kč

7. Můj báječný rozvod – skvělá Eliška Balzerová  
 v neustále vyprodaném představení Komorní Fidlovačky 
10. Pletené pohádky – 15:00 – uvádí Divadélko Kuba Plzeň 
13. Tři sestry – rockový koncert
14. Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
21. Tančírna
22. Velikonoční pohádka – 16:30 
27. 6. Country salon Rangers band  
 – hosté J. Vrbová a St. Chmelík

PřiPrAVujeme nA duben 2010:

PLesoVá sezónA – březen 2010:

pátek ..........5. ....Ples Čechie 

pátek ........12. ....Ples kralupských kantorů 

sobota ......13. ....Ples divadelního souboru Scéna 

sobota ......20. ....Šibřinky ASPV 

stáLe PřIJíMáMe PáRY nebo CHLAPCe 
do PodVeČeRníCH tAneČníCH KURzŮ 

(od 17 h.). 
bližší informace na tel. 315 727 827  

nebo osobně v kanceláři Kass Vltava.

LoUtKoVý soUboR 
RoLnIČKA
uvede dne 24. 03. 2010 od 16:30 hod. 

pohádku 
„o zAKLetÉ PRInCezně„

Režie: Z.Hrazděrová. 

Část vstupenek  
v předprodeji KaSS Vltava.

čtvrtek 25. v 19:30 

KAReL PLíHAL 

Písničkář Karel Plíhal zavítá opět po delším čase 
k nám do kulturního domu, aby potěšil všechny 
své příznivce. Přijďte strávit spolu s ním a jeho 
písněmi příjemný večer! (Koncert je nevhodný pro 
děti do 10 let!) Vstupné: 190,- Kč 

sobota 27. v 15:00

H. Ch. Andersen: sněHoVá KRáLoVnA 
(představení, které se neuskutečnilo v lednu).  
Kouzelnou pohádku pro celou rodinu uvádí Diva-
delní spolek Poděbrady. Kromě prvků laterny ma-
giky a černého divadla jsou při představení použity 
i filmové dotáčky v zasněžených Orlických horách. 
Přijďte se podívat a se svými dětmi prožít dobro-
družství Káje a Gerdy.   Vstupné: 50,- Kč 

Lou  
Fanánek 

Hagen  
z kapely Tři 

sestry

Eliška 
Balcerová
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Digitální kino VlTaVa Kralupy – BŘEZEN 2010
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, 
telefon do pokladny 315 726 101

1.  – 2. 3., PONDĚLÍ AŽ úTERý

20:00
řev Českého lva – Kawasakiho růže
Čr, 99min., ŠÚ, 90,-Kč

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě 
hlubší. Režie Jan Hřebejk, scénář Petr Jarchovský.

nominace na nejlepší film za rok 2009

3. 3., STŘEDA

17:30
Vzhůru do oblak 
uSA, 102 min., d, 130,-Kč

Dobrodružství 78letého důchodce Carla a 8letého 
skautíka Russelle v létajícím domě může začít

20:00
řev Českého lva – Kawasakiho růže
Čr, 99min., ŠÚ, 90,-Kč

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě 
hlubší. Režie Jan Hřebejk, scénář Petr Jarchovský.

nominace na nejlepší film za rok 2009

4. 3., čTVRTEK PROJEKT 100

20:00
Bílá stuha � FK�Vltava
rakousko, něm., 144 min. 12, T, 80/60,-Kč pro členy FK Vltava

Vítěz z festivalu v Cannes 2009 a Zlatý globus za nej-
lepší zahraniční film 2009!

5. 3., PáTEK

17:30
Dešťová víla                                      
Čr, 96 min., ŠÚ, 80,-Kč

Nová česká romantická pohádka pro celou rodinu v di-
gitální kvalitě!!
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Morganovi   
uSA, 104 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Romantická komedie s Hugh Grantem a Sarah Jes-
sica Parkerovou o manželích, kteří se stanou svědky 
vraždy...

6. 3., SOBOTA

15:00
Dešťová víla                                      
Čr, 96 min., ŠÚ, 80,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

17:30
Monstra versus vetřelci 
uSA, 94 min., d, 110,-Kč

Souboj pozemských monster proti vetřelcům z ves-
míru ve 3D!
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografie.

20:00
Morganovi      
uSA, 104 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

7. 3., NEDĚLE

14:00
Dešťová víla                                      
Čr, 96 min., ŠÚ, 80,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

16:00 a 20:00
AVATAR 3D
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

8. 3. PONDĚLÍ

20:00
Řev Českého lva – 3 sezony v pekle                                             
Čr, Sr, něm., 110 min, ŠÚ, 12, 70,-Kč

Milostná romance na pozadí dramatických historic-
kých proměn.

nominace na nejlepší film za rok 2009.

9. 3., úTERý

17:30
Velké podmořské dobrodružství
Anglie, 81 min., d, 90,-Kč

Fascinující výlet do podvodního světa přináší životní 
zážitek.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Řev Českého lva – Protektor                                             
Čr, 100 min., 12, 70,-Kč

Riskantní hra o kariéru, cit, lidskou důstojnost a nako-
nec o život v temných časech Protektorátu.

nominace na nejlepší film za rok 2009.

10. 3., STŘEDA

20:00
Nine                              
uSA, 120 min., ŠÚ, T, 90,-Kč

Excelentní taneční čísla a hvězdná herecká sesta-

va dominují filmové verzi proslulého brodwayského 
muzikálu Nine.

11. 3., čTVRTEK PROJEKT 100

20:00
Fish Tank� FK�Vltava
Vb, 123 min., 15, T, 80/60,-Kč Kč pro členy FK Vltava

Snímek doslova vyhrává na všech přehlídkách po ce-
lém světě, nejlepší britský film roku 2009, cena poroty 
v Cannes 2009.

12. 3., PáTEK

17:30
Cesta na Měsíc 
bel., 85 min., d, 90,-Kč 

Muší kosmonauti na své dobrodružné cestě na Mě-
síc ve 3D.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Nějak se to komplikuje                                
uSA, 120 min., 12, T, 80,-Kč 

Vítejte v romantické komedii, jejíž příběhy pocházejí 
až na výjimky ze skutečného života, ač je to k nevíře. 
V hlavní roli Meryl Streepová a Alec Baldwin.

13. 3., SOBOTA

15:00
Doba ledová 3: úsvit dinosaurů 
uSA, 96 min., d, 110,-Kč

Nejúspěšnější animovaný 3D film loňského roku!
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

17:30
Alvin a Chipmunkové 2
uSA, 88 min.,d, 70,-Kč

Veleúspěch veveřáků vs veveřice si zažádal o opa-
kování.

20:00
Nějak se to komplikuje                                
uSA, 120 min., 12, T, 80,-Kč 

14. 3., NEDĚLE

15:00
Broučkovy tajnosti Kinečko�pro�nejmenší
ČSSr, 69 min., 30,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

17:30
Alvin a Chipmunkové 2
uSA, 88 min.,d, 70,-Kč

20:00
AVATAR 
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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Digitální kino Vltava – program

15. 3., PONDĚLÍ SLAVNOSTNÍ PREMiÉRA

20:00
Katka                                                 
Čr, 90 min., 80/60,-Kč pro členy FK Vltava

Časosběrný dokument o narkomance a jejím marném 
boji se závislostí.
Slavnostní premiéra za přítomnosti první dámy čes-
kého dokumentu paní Heleny Třeštíkové.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

16. – 17. 3., úTERý AŽ STŘEDA

20:00
Kniha přežití
USA, 118 min., 12, T, 80,-Kč
Eli(Denzel Washington) ochraňuje v postapokaliptic-
kém akčním světě KNIHU – jedinou naději pro bu-
doucnost lidstva.

18. 3., čTVRTEK

15:00
Velké podmořské dobrodružství 
Kino�senior
Anglie, 81 min., ŠÚ, 60,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

17:30
Strašidelný zámek + 
Mimozemšťané v akci
belgie, 40 + 35 min., d, 100,-Kč

dvojprogram: putování strašidelným zámkem ve 
3D a putování mimozemšťanů hledajících nový do-
mov ve 3D.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

20:00
New Yorku, miluji Tě
uSA, Fr., 103min., T, 80,-Kč

Volné pokračování série Města lásky, jejíž první díl, 
Paříži, miluji Tě, slavil před časem velké úspěchy.

19. 3., PáTEK

17:30
Percy Jackson: Zloděj blesku
Kanada, 118 min., ŠÚ, d, 80,-Kč

Fantastické dobrodružství a la Harry Potter knižní série 
Ricka Riordana. Všechny díly této série se okamžitě 
staly bestsellery.

20:00
New Yorku, miluji Tě
uSA, Fr., 103min., T, 80,-Kč

20. 3., SOBOTA

13:30
AVATAR 
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

17:30
Percy Jackson: Zloděj blesku       
Kanada, 118 min., ŠÚ, d, 80,-Kč

20:00
AVATAR 
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

21. 3., NEDĚLE

13:30
AVATAR 3D
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

17:30
Percy Jackson: Zloděj blesku       
Kanada, 118 min., ŠÚ, d, 80,-Kč

20:00
AVATAR 3D
uSA, 166 min., ŠÚ, d, 130,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

22. 3., PONDĚLÍ

17:30
jeden svět – Auto*Mat
Čr, 90 min., 60Kč – 1 film/100Kč – 1 den/180Kč – 2 dny

Festival dokumentárních filmů o lidských právech + host.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Jeden svět – Afgánská superstar                                             
Vb, 88 min., T, 60Kč – 1 film/100Kč – 1 den/180Kč – 2 dny

Festival dokumentárních filmů o lidských právech + host.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

23. 3., úTERý

17:30
Jeden svět – Země snů                                              
Čr, 57 min., 60Kč – 1 film/100Kč – 1 den/180Kč – 2 dny

Festival dokumentárních filmů o lidských právech + host.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Jeden svět – Tibet zpívá                                               
uSA, 82min.,T, 60Kč – 1 film/100Kč – 1 den/180Kč – 2 dny

Festival dokumentárních filmů o lidských právech + host.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

24. 3., STŘEDA

17:30
Strašidelný zámek + 
Mimozemšťané v akci  
belgie, 40 +35 min., d, 100,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie.

20:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

Nová komedie Zdeňka Trošky podle slavné stejno-
jmenné knihy Miloslava Švandrlíka.

25. 3., čTVRTEK

20:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

26. 3., PáTEK

17:30
Doba ledová 3: úsvit dinosaurů 
uSA, 96 min.,d, 110,-Kč

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 

a rozvoj české kinematografie

20:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

27. 3., SOBOTA

15:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

AiDA
19:00

Vstupné: 300,-Kč 

Záznam metropolitní opery Aida, jejíž děj se 
odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým 

milostným příběhem a zároveň výpravným 
dramatem plným velkolepých davových 

scén a působivých sborových partů.

nastudování: italsky s českými titulky                             

Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

28. 3., NEDĚLE

15:00
Krtek a víkend Kinečko�pro�nejmenší
ČSSr, 61 min., 30,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky

17:30
Zataženo, občas trakaře
uSA, 90 min., d, 130,-Kč

Pršící potraviny ve 3D úspěšném animáku loňského 
podzimu!
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

20:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

29. 3., PONDĚLÍ

20:00
Doktor od Jezera hrochů                              
Čr, 102 min., ŠÚ, 90,-Kč

30 – 31. 3., úTERý AŽ STŘEDA

20:00
Na hraně temnoty
uSA,Vb, 108 min., ŠÚ, 15,T, 80,-Kč

Propracovaný detektivní thriller s Melem Gibsonem v hlav-
ní roli kombinuje skvělý scénář s přímočarou akcí.

1. 4., čTVRTEK čR PREMiÉRA

17:30
Jak vycvičit draka 
uSA, 108 min., d, 140,-Kč

Dobrodružná animovaná komedie odehrávající se v báj-
ném světě hřmotných Vikingů a divokých draků. Od 
tvůrců filmů Shrek, Madagaskar a Kung-fu panda!!!!!!
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu 
a rozvoj české kinematografie

20:00
O kapitalismu s láskou� FK�Vltava
uSA, 127 min., T, 80/70,-Kč pro členy FK Vltava

Další z provokativních skorodokumentů režiséra Mi-
chaela Moora.

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D



K Z

www.mestokralupy.cz1�

Kino Vltava, RC Neználek

∏
březen 2010

pravidelný program:
PonděLí:   8:45 – 11:00 .....Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
    16:00 ..................Volná herna s výtvarkou pro „chodící batoláky“
  s Míšou P. a Hankou K. 
    19:00 ..................Cvičení pro těhotné... maličko jinak ;-)
ÚteRý:   8:30 ..................Kutálení bez výtvarky pro „chodící batoláky“ s Martinou N.
 10:15 ..................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 (hry pro děti, které již živě lezou
  a potřebují prostor)
 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 jednorázové akce

Na cvičení pro těhulky se uvolnilo několik míst. Máte-li zájem se přidat, ozvěte se. 
Těšíme se na Vás!

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

mimořádné proGramy:

8. března (pondělí) od 20.00 hod. 
Následné setkání absolventů kurzu Respektovat a být respektován

9. března (úterý) od 20.00 hod. 
3. Magicko-astrologický babinec s Evou Slámovou 

16. března (úterý) od 20.00 hod.
Tvořivý babinec se Sylvou Šporkovou (http://atelierbara.webgarden.cz) tentokrát budeme zdo-
bit kraslice

17. a 24. března (středa) od 20.00 hod. 
Šití waldorfských panenek s Blankou Dymáčkovou (uzávěrka přihlášek je 10. března).

23. března (úterý) od 20.00 hod. 
Jsme to, co jíme? Babinec s M. Kostečkovou. Úvod do výživy III. 

26. března (pátek) od 9.30 
Homeopatie (nejen) pro rodiče, tentokrát na téma virózy, chřipky, angíny, rýmy. Opět s Janou 
Balušíkovou (www.modryhad.cz)

Jeden svět je největším občansko-právním fes-
tivalem ve Střední Evropě, který má 12letou 

historii. Letos se koná pod záštitou Václava Havla, 
ministra kultury Václava Riedlbaucha a primátora 
hl. města Prahy Pavla Béma.

Hlavní část festivalu proběhne v Praze od 10. 
do 18. 3. 2010. 

V průběhu března a dubna se uskuteční také re-
gionální festivaly ve 29 městech České republiky. 

Kralupy nad Vltavou se zapojují do této pres-
tižní přehlídky. V kině Vltava ve dnech 22. a 23. 
3. se vám představí čtveřice filmů s různou té-
matikou.

Afgánská superstar – návrat popkultury do Af-
ganistánu, který je reflektován pořádáním soutěže 

amatérských zpěváků u nás známé jako Superstar. 
Dokument byl oceněn na Sundance festivalu.

tibet zpívá – vliv „okupantské“ popkultury Čí-
ny na bohatou hudební tradici Tibetu. Na loňském 
festivalu v Sundance získal film Cenu poroty v ka-
tegorii dokumentů.

země snů - Jak se u nás žije vietnamským imig-
rantům, kteří se kvůli své neinformovanosti, naivitě 
a touze po slušném výdělku ocitají v nečekaných 
problémech...

Auto*Mat - Inspirující, emotivní a vtipný doku-
mentární příběh režiséra Martina Marečka hledá 
hravým způsobem odpovědi na otázky související 
s životem ve městě, civilizací v pohybu a dobro-
družnou cestou ke změně. 

AIdA – 27. 3. – od 19:00
Aida, jejíž děj se odehrává ve staro-
dávném Egyptě, je tragickým milost-
ným příběhem a zároveň výpravným 
dramatem plným velkolepých davo-
vých scén a působivých sborových 
partů. V hlavní roli zotročené etiop-
ské princezny se představí Violeta Ur-
mana, její sokyni ztvární Dolora Zajick  
a Radamése, velitele egyptských 
vojsk, Johan Botha. 

Za dirigentským pultem stane Danie-
le Gatti. Mezi nejznámější melodie Aidy 
patří slavný Triumfální pochod.

KaTKa
Slavnostní premiéra za účasti 
režisérky heleny třeštíkové

15. 3. 2010 ve 20:00 hod.

Unikátní časosběrný dokument ma-
pující čtrnáct let v životě mladé nar-
komanky a jejího marného zápasu 
se závislostí. Režisérku zaujal příběh 
mladičké Katky především proto, že na 
rozdíl od většiny ostatních narkomanů 
byla schopna svou závislost reflekto-
vat. Vedle filmu Marcela a René, před-
stavuje Katka závěr trilogie časosběr-
ných dokumentů o osudech lidí, kteří 
se v důsledku nepříznivých okolností 
ocitli na pokraji svých sil nebo na okraji 
společnosti. 

∑ ∑festival „Jeden svět“ v kině Vltava
22. a 23. 3. 2010
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představujeme kralupskou hudební 
skupinu Bratrstvo luny, jejímiž 
členy jsou: hrabě r.x. thámo, lord 
Darkthep a hosté. na mé otázky 
odpovídal hrabě r.x.thámo

Jaký hudební styl reprezentujete?
I když patříme do škatulky „gothic rock“, 
dovoluji si tvrdit, že náš textový a hudeb-
ní projev není žánrově ortodoxní. Příběhy, 
které vyprávíme, hledáme v temných hlubi-
nách duše vřídlo magického světla ...

co je to Gothic rock?
Hudební styl, který má specifické výrazové 
prostředky. V jeho definici nepanuje shoda. 
Naše tvorba osloví duše romantiků, snílků 
či novodobých don quijotů. Vždyť dnes ne-
ní nic jednoduššího, než si naše písně pře-
hrát a to jistě vydá za mnoho slov. 

kde berete inspiraci pro své písně?
Nazýváme se novodobými gothic rockový-
mi Trubadúry. Vypravíme o době, ve které 
žijeme a pomáháme si při tom obrazy či 
výjevy naší historie. Výklady naší minulosti 

jsou stejně otevřené, jako naše současnost 
i budoucnost. Na společné lodi budou s ná-
mi romantické povahy, připadající si odci-
zeně ve světě konzumu, politických intrik 
a falešné rychlokvašné pomíjivé slávy.

na konci roku 2009 jste vydali své 2. cd 
„Goethit“. Jak jej můžete charakterizovat?
GOETHIT je splněný sen. Podařilo se nám 
vyprodukovat velmi pestré melodické al-
bum s mnohovrstevnatým poselstvím a vý-
znamy. Spolupracovali s námi na něm 
špičkoví muzikanti české rockové scény 
a z nahrávky je to cítit. Hudební veřejnost 
i kritika album přijala. Dovolili jsme si 
v tuzemsku ojedinělý počin: 32 stránkový 
umělecký booklet zabalený ve speciální 
krabičce zvané super jewel box. Redaktor 
nejznámějšího českého rockového magazí-
nu SPARK Jan Sedlák v recenzi GOETHIT 
označil přebal CD za 6*, což je unikátní 
hodnocení, když vezmete v potaz, že ma-
ximální bodové ohodnocení je 6 (=a v pře-
pisu značí „dílo hodné mistrů“).  

Děkuji za rozHovor! r.saLáková

Kdo má zájem si tvorbu této netradiční kapely 
poslechnout, má možnost na www.bandzone.cz/
bratrstvoluny, kde jsou k přehrání dva singly z no-
vé nahrávky (Tělo je chrám a Stín nad Toledem).

Oficiální stránky kapely Bratrstvo Luny: www.
bratrstvoluny.com

Kralupská hudební skupina Bratrstvo Luny

INZERCE
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Jsem přesvědčena, že každý uvítá radu 
advokáta, kterého jsme pro vás pozvali 

na 10. března 2010 v 16 hod. do Městského 
muzea. Přednáška se bude týkat spotřebi-
telských smluv a smluv jako takových, kdy 
senioři uzavřou závazek, který by později 
nejraději zrušili. Bude se týkat také úvah 
o dědictví, darování, prodeje a koupi. Bude 
zaměřena na práva seniorů, na formy domá-
cího násilí a kriminalitu mládeže, která se 
uplatňuje na seniorech v ulicích více, než 
tomu bylo dříve. Co dělat, jsme-li napadeni? 
Přednáška se dotkne sousedských vztahů 
v domě, ale i sousedících s naší nemovitos-

tí. Téma není však vyčerpáno, při diskusi, 
která bude na konci přenášky, očekáváme 
vaše dotazy, zážitky a vlastní zkušenosti 
s touto tématikou, které doporučujeme si 
připravit předem. 

Srdečně zveme nejen seniory, ale každé-
ho, kdo by potřeboval radu právníka. 

P.S. Dovoluji si připomenout 22. březen 
1945, tragický den našeho města, kdy při 
náletu zahynulo 145 lidí a město bylo totál-
ně zničeno. Pamětníků této tragédie ubývá, 
ale ti, co nálet přežili a dosud žijí, nikdy 
nezapomenou.

beDřiška fabiánová

Sdružení rodáků a příznivců města...

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

Keplerova mUZea v Karlově Ulici v praZe 1
Kdy? V sobotu �. března 2010

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V BŘEZNU 2010
 významných životních jubileí.

�0 let Váňa Antonín
 tolarová květa
 Nováková Vlasta

�� let kombercová karolína
 Vávra Josef
 Hatalíková Milena

�0 let Milošová Edeltraut
 Vitčlová Milena
 Schottenová Věra
 kuník karel
 Šubrtová Marie
 Pokorná Bohumila
 řeřichová Halina

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti 
a spokojenosti

Srdečně děkujeme paní Holekové a paní Daňhe-
lové z Městského úřadu v Kralupech za návště-
vu, blahopřání a dárek k 91. narozeninám naší 
maminky a babičky, paní Jiřiny Jarské. Tato milá 
pozornost ji i nás velmi potěšila.

Rodina Jarských

Děkuji MěÚ v Kralupech nad Vltavou, jmenovitě 
paní Daňhelové a paní Holekové, za milé přání 
a dárek k mým 85. narozeninám. Měla jsem ve-
likou radost a moc děkuji! 

Marie dittrichová

poděkování

 Keplerovo muzeum je malé muzeum připomínající pobyt Johanna Keplera v Praze a dílo, 
které v té době vytvořil. Muzeum bylo otevřeno 25. srpna 2009 v Karlově ulici 4 na Starém 
Městě blízko Karlova mostu. Jde o dům, kde Kepler během svého pražského pobytu žil. 
Praha byla posledním městem, kde tento významný astronom trávil část svého života,  
a které nemělo muzeum věnované jeho osobnosti a práci. 

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 h. na Masarykovo nádraží. Odtud půjdeme pěšky Celetnou 
ulicí, přes Staroměstské náměstí a dále Karlovou ulicí k muzeu. Sraz s mimokralupskými bude 
v 10:15 h. v Karlově ulici před muzeem.

Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Akci připravily: Antonie Graciasová a Jaroslava Šestáková

t Johannes Kepler byl německý matematik, astrolog a astronom. 
Především  ve starší české literatuře se používá i počeštěná forma jeho 
křestního jména (Jan Kepler). Několik let působil v Praze na dvoře císaře 
Rudolfa II. V Praze také formuloval dva ze tří Keplerových zákonů.

přednáška – alias advokátní poradna

bLAHoPřání
dne 4. 3. 2010 osla-
ví 80. narozeniny 
dlouholetý člen Mo 
ČRs v Kralupech nad 
Vltavou pan KAReL 
KUníK. Hodně zdra-
ví, pohody a pevné 
nervy při kontrole na 
zeměchách 3 přeje 
parta od rybníků.
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„Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen v srdci nás všech bolest zanechal.“

Dne 9. 3. si připomeneme již 15 let od 
náhlého úmrtí našeho milovaného, ve-
selého a obětavého manžela, tatínka 
a dědečka, pana MIROSLAVA HÁVY.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
S láskou vzpomínají manželka Blanka a děti Blanka, 
Mirek a Pavel s rodinami.
PS: Tatínku, moc nám všem chybíš!

Dne 7. 2. 2010 jsme vzpomínali nedo-
žitých 77 let od narození naší milované 
prababičky, babičky, maminky a man-
želky paní MILADY PICHOVÉ. Dne 13. 

3. 2010 si v hlubokém smutku připomeneme 3. výročí 
jejího nenadálého odchodu z tohoto světa. Za tichou 
vzpomínku děkujeme pak všem, kteří ji znali. Manžel 
Vladislav, dcera Milada s Jakubem a syn Miroslav

Smutným dnem pro nás zůstává 2. bře-
zen, kdy před 8 roky nás navždy opustil 
můj manžel, tatínek, dědeček a pradě-
deček pan ČESTMÍR NOVÁK. S láskou 

a bolestí vzpomínají manželka Maruš a dcery Marie 
Pichová a Hana Kábová s rodinami

VZPOMÍNKY

Milí přátelé, doufejme, že nám březen 
přinese trošku toho hezkého a teplejší-

ho předjarního počasí. Však nás letos paní 
Zima pěkně potrápila a i my jsme v penzio-
nu zažili krušné a studené chvilky. Bohužel 
v krásné zasklené místnosti, která se nedala 
vytopit, ani když všechna tělesa hřála, bylo 
skoro jako v lednici. Proto jsme měli naše 
schůzky často velmi krátké, odcházeli jsme 
brzy a pěkně promrzlí.

I tak jsme si připravili spoustu hezkých 
tras našich šesti zájezdů. První z nich se 
bude konat 24. dubna a pojedeme do vý-
chodních Čech. Navštívíme Prachovské ská-
ly, zříceninu hradu Trosky, Rovensko pod 
Troskami s prohlídkou zvonice s „obrácený-

mi zvony“ a Kozákov, odkud je nejkrásnější 
rozhled do celého Českého ráje.

Naše zájezdy jsou velmi oblíbené a mo-
hou se jich zúčastnit i nečlenové našeho 
klubu a přihlásit se kterékoliv úterý v Pen-
zionu od 13 h. na našich pravidelných 
schůzkách.

Ceny všech zájezdů jsou 250,- Kč po ce-
lém regionu Čech.

Nejen na zájezdy, ale i na ostatní naši 
činnost (příprava výstavy ručních prací na-
šich seniorů v Lysé nad Labem, kondiční 
cvičení seniorů, výuka práce s počítačem, 
atd.) zveme i další důchodce, kteří by měli 
zájem navštěvovat náš klub. Rádi je kdykoli 
přivítáme. s Hezkým PozDravem čLenové mkD

Městský klub důchodců

22. 1. 2010 ........ŠIMÁNkOVÁ Marie, 84 let
22. 1. 2010 ........kRUtSkÝ Zdeněk, 87 let
22. 1. 2010 ........ŽEMLA František, 75 let
22. 1. 2010 ........LENíkOVÁ Michaela, 59 let
0�. 2. 2010 ........VAVERkA Vladislav, 83 let
0�. 2. 2010 ........BERkOVÁ Hana, 72 let
0�. 2. 2010 .......BĚLkA Miroslav, 86 let
11. 2. 2010 ........JIRÁSEk Miroslav, 64 let
12. 2. 2010 ........FRAŇkOVÁ Naďa, 64 let
1�. 2. 2010 ........VYŠíNOVÁ květoslava, 73 let
1�. 2. 2010 ........JEřÁBkOVÁ Jaroslava, 89 let
20. 2. 2010 ........DOBEŠ Václav, 79 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

VKralupech nad Vltavou fungují dva do-
my s pečovatelskou službou, které stojí 

nedaleko od sebe, a to na adrese: U Cuk-
rovaru č. 1171 (zelená střecha) – 58 bytů 
a V Luhu č. 1181 (žlutá střecha) – 59 bytů. 
Jde o tzv. domy zvláštního určení. 

Domy patří pod Město Kralupy nad Vl-
tavou, které také dotuje jejich provoz. Byty 
v DPS přiděluje Rada města. Byty jsou při-
dělovány na jeden rok a poté musí zájemce 
požádat o prodloužení nájemní smlouvy 
o další rok. Senioři, kteří jsou zde ubytová-
ni, hradí nájemné a služby za byt.

Současná kritéria pro umístění občanů 
do Domu s pečovatelskou službou se budou 
rozšiřovat. Žadatelem již nemusí být občan 
města Kralupy nad Vltavou, ale

1) též občan, který trvale žije ve spádové 
oblasti města Kralupy nad Vltavou (okolní 
obce), nebo

2) děti žadatele žijí trvale v Kralupech 
nad Vltavou a jsou zde přihlášeni k trvalé-
mu pobytu alespoň 5 let. 

Obec, kde je žadatel trvale hlášen k po-
bytu, bude na provoz bytu v DPS, který 
bude žadateli přidělen, přispívat na základě 
dohody mezi Městem Kralupy nad Vltavou 
a obcí. Základní podmínkou však je, že 
osoby, které trvale žijí v domě s pečovatel-
skou službou, jsou částečně nesoběstačné 
a odebírají pečovatelskou služba.

Bližší informace podá Pavla Prchlíková 
– odbor sociálních věcí, školství a kultury 
MěÚ v Kralupech n. Vlt., tel. 315 739 953.

05.3. ...MUDr. Švejdová .... Kaučuk .....315 718 007

12.3. ...MUDr. Tomaier  ..... Nerudova 686
..............................................................315 725 603
19.3. ...MUDr. Votavová .... Nerudova 686 
 .............................................................315 724 720
26.3. ...MUDr. Hájková ...... Veltrusy .....315 781 156

dosažitelnost praktických lékařů 
pro dospělé v pátek odpoledne

klidné stáří v Domech 
s pečovatelskou službou
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na měSíc březen  
JSme připraviLi  

tři kuLturní akce: 

1. V pondělí 8. března 17 hodin vernisáž 
dětských prací. Do 15. března budou vystaveny 
práce žáků prvního stupně ZŠ Gen. Klapálka. 
Zveme nejen rodiče.

2. Ve středu 10. března v 19 hodin 
hudební pořad Písně ze staré Prahy. 
Obsahem tohoto pořadu není hlahol pivem 
mocně zavlažovaných mužných hrdel, dopro-
vázený tahací harmonikou a rytmickým třís-
káním půllitrů o dubové stoly. Písně ze staré 
Prahy, počínaje opusem Točte se, pardálové 
a konče Kanonýrem Jabůrkem, zpívají pří-
slušníci povolání spíše intelektuálních Alena 
Hanusová, Věra Slunéčková a Milan Dvořák 
za doprovodu jedné kytary a baví vás přitom 
citáty na dané téma z Karla Čapka a Jaroslava 
Haška, ale i vlastními úvahami o námětu. Cílem 
je evokovat atmosféru přelomu devatenáctého 
a dvacátého století ve stověžaté matičce, či 
spíše naši dnešní představu o ní, protože ani 
ti nejpamětnikovatější pamětníci si tu dobu už 
pamatovat nemohou. I když účelem pořadu 
není bodrý hospodský zpěv, účinkujícím nijak 
nevadí, když se k nim obecenstvo v některém 
známém refrénu přidá. 

3. V pátek 26. března v 17 hodin verni-
sáž známého grafika, malíře a ilustrátora Jana 
Mageta.

 Ilustroval encyklopedie, klíče k určování 
rostlin a několik učebnic přírodopisů. Pro edi-
ci České dějiny v obrazech ilustroval díly Ba-
roko v českých zemích a České země v době 
obrozenectví. Od devadesátých let se věnuje 
vědecké ilustraci pro pedagogické nakladatel-
ství Scientia. Vytvořil ilustrace Atlasu biologie 
člověka, Genetiky, nebo učebnici Biologie bu-
něk. Je držitelem mnoha ocenění za ilustrace 
knih a učebnic u nás i na Slovensku. Výstava 
potrvá do 30. dubna.

Galerie je otevřena od út do pá 15-18hod 
a v době kulturních akcí. Rezervace možná 
na tel. 724 250 190 nebo na klara.kloucko-
va@seznam.cz. děkujeme Městu Kralupy, 
že finančně podpořilo provoz galerie v ro-
ce 2009.

Novodobá tradice masopustního ve-
selí je u nás v Kralupech zřejmě 

obnovena.
Již počtvrté se průvod masopustních 

maškar v doprovodu řízné muziky a 
spousty přihlížejících ujal vlády nad měs-
tem. V neděli 14. února žil Masopustem 
v Kralupech každý! 

Tímto děkujeme všem, kteří se organi-
zace veselice ujali, jmenovitě paní Blance 
Pokorné z KD Vltava, principálovi Petrovi 
Oklešťkovi, všem dětem, které zpestřily 
odpoledne svými krásnými vystoupení-
mi a v neposlední řadě vzdělavatelům TJ 
Sokol Kralupy.

Masopust, Masopust...

karnevalové rojení masek
Karnevalové veselí proběhlo 
i v MŠ na nábř. J. Holuba. Na 
děti čekal průvod masek po 
školce, tanec, zábavné hry 
i soutěž o nejhezčí masku. 
Děti byly spontánní a ještě 
několik dní po karnevalu si 
vyprávěly o barevném odpo-
ledni, které ve školce strávily 
jako piráti, kouzelníci, prin-
cezny, vodníci a další maš-
karní bytosti.
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Dům dětí a mládeže

Dům Dětí a mLáDeže

O jarních prázdninách 
pořádal Dům dětí a mládeže 
zimní tábor pro děti 
v Jiřetíně pod Jedlovou. 

Po příjemné cestě nás čekal 
výstup do kopečka k pen-

zionu. Zatím se překládala za-
vazadla a lyže z autobusu do 
aut. V penzionu na nás již čekal 
přichystaný oběd. Po poledním 
klidu jsme poprvé nazuli lyže 
a nastalo rozřazování do sku-
pin. Večer jsme hráli seznamo-
vací hry.

V následujících dnech se 
lyžovalo. Na menší sjezdov-
ce nad penzionem i na velké 
v Horním Podluží. Nechyběly 
vycházky, stavění ze sněhu, 
sněhová bitva nebo hloubení 
tunelů v závějích sněhu.

V chalupě se tančilo na dis-

kotéce, uspořádali jsme pexe-
sový  turnaj, výtvarné soutě-
že a karneval. Děti soutěžily 
ve zpěvu jak samostatně, tak 

s karaoke. Jeden z nejhezčích 
večerů byl plný scének a hra-
ných pohádek, které si děti sa-
my připravily.

Těší nás, že děti, které s se-
bou měly lyže (což ostatně byla 
většina) se buď naučily lyžovat, 
když byly začátečníci nebo se 
v lyžování zlepšily. Své lyžařské 
umění mohly prokázat v závě-
rečném slalomu. A i když se 
na prvních místech umístili ti 
s nejkratším časem, vítězové by-
li všichni, protože nebyl nikdo, 
kdo by sjezdovku se slalomem 
nezvládl.

Páteční večer patřil předávání 
diplomů a promítání fotografií 
z průběhu celého tábora. V so-
botu nás čekala pouze poslední 
snídaně a cesta k autobusu.

Celý tábor byl bez úrazů, 
v příjemné atmosféře, s výbor-
nou kuchyní a za hezkého po-
časí. Co více si přát? Snad jen, 
příští rok jedeme zase!!!

gabrieLa junášková

Zimní tábor pro děti v Jiřetíně pod Jedlovou

Staň se hvězdou
Každý z nás má svého oblíbeného herce, 

zpěváka či zpěvačku, zkrátka svoji „star“. 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vlta-

vou vyhlašuje novou soutěž: „Staň se hvěz-
dou“, která se koná 18.3. od 16:00 v budo-
vě DDM.

Děti budou mít možnost zazpívat (mohou 
si přinést na CD hudební doprovod), zatan-
čit, předvést scénku či jiné vystoupení. Po-
rota vyhodnotí 3 nejlepší nebo nejvtipnější 
vystoupení.

Soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let.
Zároveň zveme širokou veřejnost, přijďte 

se podívat na šikovné děti a podpořte je 
svým potleskem.

Vítězové budou odměněni cenami a di-
plomy.

Velikonoční soutěž 
a výstava

V rámci velikonoční výstavy bude opět 
výtvarná soutěž, tentokrát na téma: „O nej-
krásnější jarní květinu“. Do soutěže se mo-
hou zapojit jednotlivci i kolektivy. Není 
omezena věkem, takže se týká také šikov-
ných dospělých. Květiny mohou být malo-
vané, lepené, háčkované drátované, zkrátka 
fantazii meze neklademe. 

Práce můžete odevzdávat v kanceláři 
DDM do 18.3. Prosíme, abyste ke každé prá-
ci přiložili lístek se jménem a kontaktem. 

Máte-li zájem přinést na výstavu i jiné 
výrobky s jarní nebo velikonoční tématikou 
např. kraslice, budeme rádi.

Práce budou vystaveny na Velikonoční 
výstavě, která bude od 22.3 do 26.3 v 1. 
patře budovy DDM. Na výstavu srdeč-
ně zveme školní kolektivy, děti, rodiče 
i veřejnost. Přijďte se podívat a potěšit 
krásnými výrobky dětí a svých spoluob-

čanů. Také vy můžete svým hlasem roz-
hodnou o tom, která květina bude tou 
nejkrásnější.

Hádej, kdo jsem
Nové soutěžní odpoledne je nachystáno 

pro děti od 8 do 12 let ve čtvrtek 1. 4. od 
16:00 hod. Soutěžit se bude v poznávání 
povolání a osobností. Vítězové obdrží di-
plomy a drobné odměny.
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www.mestokralupy.cz

Dvořákovo gymnázium

P Ř I J Ď T E  N A

JARNÍ

KERAMICKOU

DÍLNU

KDY: středa 17. 3. 2010 v 17 hodin

KDO: Každý kdo má zájem o keramiku

KDE: Dvořákovo gymnázium, keramická dílna

KONTAKT: dvorakgy@kralupy.cz

315 722 311, 603 877 126

nada.bartak@seznam.cz

Zájemci se mohou předem přihlásit na 
kontaktech uvedených výše.

Pěvecký sbor Dvořákova gymnázia a SO-
ŠE vydal své první CD s názvem Pod-

zimní melancholie. Je vyplněné autorskými 
skladbami členek sboru a doplněné zhudeb-
něnou poezií českých básníků. Okolnosti 
natáčení však příliš poetické nebyly. Spíše 
napínavé a prozaické: ve stísněných prosto-
rách bývalého sklepa a většinou jen v pau-

zách mezi písemkami! Veliké díky patří 
všem, kteří nám pomáhali. Například vede-
ní školy, že kvůli natáčení vypnulo zvonek, 
učitelům, že nezapisovali absenci a spolu-
žákům, že nerušili. Jako bonus je zde nová 
vánoční koleda Mesiáš. Album vzniklo za 
podpory Společnosti pro rozvoj Dvořákova 
gymnázia, o. p. s. a z výtěžku kralupské-

ho hudebního festivalu 
Lednový underground, 
kde bylo pokřtěno her-
cem Janem Budařem. 
CD je nyní k dostání 
na sekretariátu školy 
DG a SOŠE, nebo na 
telefonu 607 506 316. 

markéta HrDinová

Poslední den prvního pololetí se v KaSS 
Vltava pro studenty DG a SOŠE konalo 

netradiční divadelní představení. Nastudo-
vali ho jejich spolužáci, členové divadelního 
kroužku, pod vedením paní profesorky Vlas-
ty Honické. Ve vedlejších rolích se předsta-
vili studenti kvinty. Studenti si vybrali hru 
Lucerna od A. Jiráska. Představení bylo veli-

ce zdařilé a studenti dokázali, že i k takové 
klasice, jakou Jiráskova Lucerna bezesporu 
je, se dá přistoupit nově, moderně a vtipně. 
Mnozí podali výkon téměř profesionální.

O úspěchu představení svědčí i to, že po 
jeho skončení byli herci bouřlivým potles-
kem několikrát vyvoláni zpět na scénu.

mgr. marceLa tesařová

projektového vyučování se na naší 
škole účastní i malí žáčci. Během 
1. pololetí si zpestřily výuku i druhé 
ročníky. na ukázku jsme vybrali 
několik příkladů.

Den s interaktivní tabulí. Děti si vy-
zkoušely práci s IT. Pomocí interaktiv-

ní tabule opakovaly učivo, které probírají 
při běžné výuce. Procvičily si český jazyk 
(hlásky, slabiky, druhy vět) i matematiku 
(porovnávání čísel, sčítání a odčítání). Děti 
tak zjistily, že tabule jim nabízí zajímavý 
způsob učení.

Sladké Vánoce. Nejen velcí kuchaři umí 
péci, ale i děti z 2. třídy si zpříjemnily před-
vánoční vyučování a napekly si cukroví. 
Využily moderně vybavenou školní kuchyň-
ku. Ukázalo se, že většina děvčat doma s pe-

čením pomáhá, ale ani kluci se nenechali 
zahanbit a zdatně upekli cukrátka.   

V rámci projektu Letem světem se děti 
zábavnou a hravou formou seznámily s jed-
notlivými kontinenty na zeměkouli, s pes-
trým a různorodým světem lidí a zvířat. 
Snažily se vnímat odlišnosti jednotlivých 
míst a kultur, učily se aktivně používat 
nová slova.

Projektové vyučování s názvem Knoflíko-
vý týden bylo zaměřeno na rozvoj komuni-
kace a spolupráce mezi dětmi, sloužilo také 
k upevnění a prohloubení učiva.

Po vánočních prázdninách se děti vydaly 
s Josefem Ladou do pohádky, cílem projektu 
byl rozvoj čtenářských dovedností a zejmé-
na zvýšení zájmu o čtení a literaturu. 

tříDní učiteLky mgr. v. kořínková 

a v. váPeníková, Dis

zš komenskéHo

CD pěveckého sboru DG a SOŠE

Studenti Dvořákova gymnázia hrají Lucernu

Projektové vyučování na 1. stupni
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Březen je tradičně v ZUŠ spojen s kon-
certem učitelů. Ten je letos plánovaný 

opět do Městského muzea v Kralupech na 
30. 3. od 17 h. Srdečně jsou zváni jak naši 
žáci s rodiči, ti tak dostanou příležitost po-
znat své učitele zase trochu jinak, tak všich-
ni příznivci (nejen) klasické hudby. 

Ale dříve než ukáží své umění učitelé, 
sejdeme se v Městském muzeu na Slav-
nostním koncertě žáků naší školy. Bude to 
hned 2. 3. od 17 h. 

A do třetice…koncert žáků školy v sále 
Máj, který bude jakousi předpremiérou na 
další dubnový slavnostní koncert v muzeu, 
se chystá na 23. 3. A jak je u naprosté vět-

šiny našich koncertů zvykem, bude to úte-
rý od 17 h.

Hned po velikonočních prázdninách, 
v úterý 6. dubna, jste od 17 h. srdečně 
zváni do kostela Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Václava na „Velikonoční koncert ZUŠ“. 
Zde se představí učitelé a naši nejstarší žáci. 
Zazní, vzhledem k prostředí, zase trochu 
jiné skladby, než slýcháváte na koncertech 
v Městském muzeu nebo v sále v Máji. Na 
své si tentokráte přijdou hlavně příznivci 
klasické hudby v krásném prostředí našeho 
kralupského kostela.

Více na www.zuskralupy.cz
mgr. Dušana vojnová

zákLaDní uměLecká škoLa

ZŠ Třebízského pořádá 
12. 3. 2010 od 19:30 hod. 

v kd vltava historicky 1. kantorský bál, 
který by se měl stát místem společenského setkání  
učitelů, zaměstnanců škol a rodičovské veřejnosti.  

Srdečně jsou zváni přátelé, bývalí zaměstnanci  
i bývalí žáci všech kralupských škol.

Přichystán je bohatý plesový program včetně módní přehlíd-
ky, tanečních vystoupení, volby Miss taneční střevíček  

a bohaté tomboly. K tanci a poslechu hraje 
A – klub.

Předprodej vstupenek bude v pokladně kina KD Vltava  
nebo ZŠ Třebízského (paní Eliášová).

poznávací zájezd  
do drážďan

Ve středu 31. března 2010 
pořádáme v rámci projek-

tu „Rozvíjíme školní vzdělávací 
program“ jednodenní poznáva-
cí zájezd do Drážďan. Tato akce 
má dvě složky. 1. fází inovativ-
ní součásti výuky cizích jazyků 
a zajištění mezipředmětových 
vztahů bude zjišťování informa-
cí o hlavním městě Saska, jeho 
historii i současnosti. Účastní-
ci připraví pro ostatní krátké 
výstupy při prohlídce města. 
Společně navštívíme Zwinger 
a samozřejmě budou děti mít 
i možnost pohybu v cizojazyč-
ném prostředí a jednoduché 
konverzace.

Autobusová doprava je plně 
hrazena z prostředků EU – EV-
ROPSKÉHO  SOCIÁLNÍHO 
FONDU a rozpočtu ČR.

Dagmar knöPfeLmacHerová, 

řeDiteLka škoLy

výměnný zájezd  
do Gorlice

Jsme rádi, že žákům naší 
školy můžeme opět nabíd-

nout možnost výměnného po-
bytu v polské škole v Gorlici. 
Tentokrát se setkání bude ko-
nat v termínu 19. – 22. 5. 2010. 
Na programu je návštěva pro-
slulých solných dolů Wielicz-
ka, prohlídka Krakova, pěší 
turistika v krásné přírodě to-
hoto kraje a jiné aktivity. To-
to mezinárodní setkání přispí-
vá k naplňování průřezových 
témat i prohlubování kompe-
tencí našich žáků. Výjezd je 
spolufinancován z projektu 
„Rozvíjíme školní vzdělávací 
program“.

ing.micHaeLa gLeicHová

žáci i. stupně  
v GaLerii vk37

Vpondělí 8. března 2010 
v 17,00 hod zveme rodiče 

na vernisáž výstavy dětských 
prací žáků 1.stupně. Vernisáž 
zahájí vystoupení dětí drama-
tického a tanečního krouž-
ku. Převážně budou vystave-
ny práce výtvarného kroužku 
při školní družině, který vede  
V. Brádková.

marie kužeLová, veDoucí šD

zš gen. kLaPáLkazš třebízskéHo

koncertní šňůra ZUŠ
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kralupský sjezdař Martin Štěpán (14 let) 
získal stříbrnou a bronzovou medaili na 

4. Zimní olympiádě dětí a mládeže, která se 
začátkem února konala v Libereckém kraji. 
Tyto olympiády se konají vždy jednou za 
dva roky, závodí na nich žáci ve věku 11 
– 15 let téměř ve všech zimních olympij-
ských sportech a pro zúčastněné jsou ne-
smírně prestižní záležitostí. 

Martin získal nejprve 3. místo v obřím 
slalomu, aby další den svůj výsledek ještě 
zlepšil a obsadil 2. místo ve slalomu. Na 
ZODM se tak Martin Štěpán, člen Ski klubu 
Kralupy, ziskem dvou medailí stal jedním 
z nejúspěšnějších reprezentantů Středočes-
kého kraje.

Týden před ZODM se Martin Štěpán zú-
častnil jako člen českého reprezentačního 

žákovského družstva mezinárodních závo-
dů Skiinterkritérium, konaných v Říčkách. 
Zde v těžké konkurenci 50 závodníků ze 14 
zemí (mj. Slovensko, Polsko, Velká Británie, 
Švédsko), a za dohledu prezidenta Václava 
Klause, obsadil 9. místo ve slalomu a fan-
tastické 2. místo v obřím slalomu. 

Závodní družstvo nejmladších dětí SKI 
klubu Kralupy – předžáci a přípravka - se 
zúčastnili dalších závodů na Ještědu. Zde 
obsadila Julie Šindelářová v kategorii dva-
krát čtvrté místo, Karel Richter dvakrát pá-
té místo a jednou byla pátá i Diana Šin-
delářová.

Nejstarší závodníci SKI klubu Kralupy 
z kategorie juniorů a dospělých se kromě 
jiných závodů zúčastnili krajských přebo-
rů ve slalomu na Horních Mísečkách. Zde 

obsadila Michaela Franková první místo 
v kategorii žen i juniorek a Matěj Jirka 3. 
místo v kategorii juniorů. 

martin štěPán st.

ski kLub kraLuPy

Na sobotu 23. ledna připa-
dl již 35. ročník „Zimního 

přechodu Nedvězí“, který pořá-
dal KČT Kralupy nad Vltavou. 
Počasí se však k jubilejnímu roč-
níku příliš přívětivě nezachova-
lo. Ráno se teplota pohybovala 
okolo –8°C. Přesto u autobusu 
čekalo 30 účastníků. Cesta ten-
tokrát díky lednovému počasí 
byla docela náročná. Zledovatě-
lé silnice, hluboký sníh a velká 
zima udělaly z tohoto ročníku 
jeden z nejtěžších. Bohužel k to-
mu patřil i minimální, mlhou 
„zastřený“ rozhled z vrcholu.

Delší trasa měřící 20 km za-

čínala v Chudolazech a vedle 
přes Vidim a Osinalice na vrch 
Nedvězí vysoký 458 m. Kratší 
trasa v délce 12 km pak vedla 
z Medonos přes Osinalice.

Jelikož ve stejný den, částečně 
po stejné trase putovali turisté 
z Mělníka a Neratovic, byl vr-
chol neustále obležen turisty.

Z vrcholu se pak pokračova-
lo do Zakšína či do Dubé, od-
kud pak odjížděl autobus zpět 
do Kralup. Cestou domů čekal 
na všechny účastníky odznak 
a diplom pochodu.

aLeš stárek, místoPřeDseDa 

kčt kraLuPy naD vLtavou

Dne 13. 2. 2010 proběhla 
v Kralupech nad Vltavou 

třetí část soutěže Aerobic ma-
ratón, tentokrát s tématem „Va-
lentýn“. Soutěže se zúčastnilo 
95 dětí z Kralup nad Vltavou, 
nejbližšího okolí, ale i vzdále-
nějších míst. Děti vystupovaly 

v roztomilých kostýmech, kte-
ré byly vyzdobeny pestrobarev-
nými srdíčky a dalšími motivy 
s tématikou Valentýna. Všech-
ny děti získaly drobné odmě-
ny. Nejlepší děti byly oceněny 
medailemi. 

sk fit for you, o.s

PozVánKA nA březnoVý VoLeJbAL
všechna utkání se hrají v tělocvičně ZŠ Gen. Klapálka

  6.3.2010 ... Muži ..................Benešov ................................ 10:00,14:00
13.3.2010 .... Ženy „A“ ............Mladá Boleslav ...................... 10:00,14:00
14.3.2010 .... Juniorky ............Teplice-Šanov ....................... 10:00,14:00
20.3.2010 ... Muži ..................Čelákovice............................. 10:00,14:00
21.3.2010 .... Juniorky ............SKP Sever Ústí n.L. ............... 10:00,14:00
27.3.2010 .... Ženy „A“ ............Lysá n.Labem........................ 10:00,14:00
28.3.2010 ... Kadetky .............Poříčany ................................ 10:00,14:00
 Mladší žákyně ...Neratovice, Mělník, Roztoky .. 10:00

druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve, změny vyhrazeny

Dvě olympijské medaile do Kralup!
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Zimní přechod Nedvězí
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Inzerce

VYPLněný KUPon doRUČte 
neJPozděJI do 22. 3. 2010

do kanceláře KaSS Vltava v pracovní dny  
od 8 do 14 hod.

Slosování proběhne v úterý 23. 3. 2010.

znění tAJenKY:

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

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

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

Bydliště .......................................

E-mail: .........................................

Tel.: .............................................

KřížovKa SOUTĚŽ O 2 VSTUPENKY DO KD VLTAVA NA PŘEDSTAVENÍ 
Komorní Fidlovačky Praha – Můj báječný rozvod, 7. 4. v 19:30 hod.

✂ ✂

pořádá 

v sobotu 17.4. 2010
 v Kralupech nad Vltavou

soutěž

Místo konání soutěže: Sportovní hala - Kralupy nad Vltavou 

Vypsané kategorie:      

I.  A. Mini teams - komerční aerobik 
 B. Mini teams – profi aerobik 

II. C.Teams – komerční aerobik 
D.Teams - profi aerobik 

Věkové kategorie: (vychází se z aritmetického průměru všech členů týmu) 

0. kategorie 5 – 7 let 
1. kategorie 8 – 10 let
2. kategorie 11–13 let
3. kategorie14 – 17 let

     4.  kategorie 18 a více
  
Důležité pokyny:

 Podmínky přihlášení a pravidla soutěže najdete na www.fitforyou.cz  
 Uzávěrka přihlášek je 6.4.2010.

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přijď na závody, přijď si vyzkoušet svojí dovednost a rychlost. 

 
 

          Kralupy nad Vltavou – Ke Koupališti 182 – Turistická základna 
 

  sobota 27.března 2010 
 

   Sraz mezi 9 – 11 hodinou /  běhá se od 10-ti hodin 
 
 

        Závodí se v kategoriích od nejmladšího žactva až po dospělé, 
  je vypsána i kategorie rodiče a děti. 

 
      Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou 

    a je zároveň Mistrovstvím Středočeského kraje. 
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Inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj
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Kvalita x cena ve správném poměru, doprava „gratis“                                      

garážová a průmyslová VRATA, BRáNY, POHONY 
předokenní ROLETY, vjezdové ZáVORY dodává

Firma - R. Filipi, Česká Lípa, www.avras.cz
Volejte: 603 232 108

Pronajmeme
zrekonstruované kanceláře v druhém nadzemním podlaží 
objektu „BARSINI - Bowling“ v centru Kralup nad Vltavou 

pro podnikatelské účely. Internet, PCO ostraha,  
parkování v místě zajištěno.

kontakt: ing. míchalová, tel: 602 616 122

nAbízíMe VáM nízKÉ CenY:

LINA, KOBERCE 
– březen sleva 50% na pokládku

MALÍŘSKÉ PRÁCE 
– tónujeme přímo u Vás

ŽALUZIE, SÍTĚ PROTI HMYZU 
– březen sleva 10%

PLOVOUCÍ PODLAHY vč. srovnání stěrkou
PRANÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV
SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU, FÓLIE NA OKNA

iNTERiÉRY LUBOŠ LiBiCH
VeLtRUsY

objednávejte na:
tel/fax: 315 781 505,  
mobil: 777 309 315, 606 386 916
e-mail: interiery.libich@seznam.cz

zAMěření 
A CenoVÉ nAbídKY zdARMA

o ploše 39m2 v cihlové novostavbě z roku 2008 ve zvýšeném přízemí. 
K bytu náleží garážové stání v suterénu domu. V domě je výtah. Byt  
v osobním vlastnictví je vybaven kuchyní (kuchyňská linka s vařičem, 
lednice, skříň na potraviny). V předsíni je vestavěná skříň. 
Možno odkoupit jednotlivě nebo dohromady byt 1.200.000,- Kč  
a garáž 250.000,- Kč. 

Při odkoupení bytu i s garáží sleva možná.

Kontakt:
Tomáš Rybáček

724 978 928

PRODáVáM BYTF E

) )

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

Inzerce
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UžíVEJTE VoLNÝ ČAS
a starosti s daněmi a účetnictvím přenechte nám!

Přijďte do naší kanceláře každý všední den  
mezi 7-15 hodinou. Vyplatí se Vám to...

 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...

Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC 
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

J.Wolkera čp. 177 
Kralupy nad Vltavou, Lobeček

tel. 602 464 901, 
email: olgaholcova@seznam.cz

Znalecké posudky pro účely prodeje, dědictví, 
majetkové vypořádání, tržní posudky.

Inzerce

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

ELEKTROiNSTALACE BUDOV
Novostavby, rekonstrukce, moderní programovatelné 

systémy, renovace starých svítidel.

www.spacek-jovo.cz
spacek@spacek-jovo.cz737 172 677✆

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

info na tel. ��� ��� ��� nebo ��� 22 �� �1

prodám Krajový řadový dům 6+kk,  
užitná plocha 157 m2, kolaudace v 11/2009. 
Pozemek 279 m2, orientace J+Z, jediný soused, výhled do pří-
rody, moderní kuch. linka ve tvaru U+ barový pult. Celková 
výměna zeminy, kompletní oplocení, rozvody tV, internet, 
žaluzie a osvětlení v celém 
domě, klimatizace, podlahové 
topení v koupelně. 
Příjezdová cesta, možnost 
zděné nebo montované 
garáže!

celková cena:  �.��0.000,- Kč.

HLedáMe pro syna učitele hry na housle. Nepravidelné hodiny, dle domluvy. 
Kralupy nad Vltavou. Tel: 607 567 075.

HLedáM PRáCI na pozici fakturantka, administrativní pracovnice na zkrácený 
úvazek (6-7 hodin denně). Děkuji za nabídky, e-mail: kosikova.irena@seznam.cz

Inzerce

VeřeJnÉ bRUsLení – RozVRH HodIn březen 2010
6.3. sobota ........................ 14:30 – 16:30
13.3. sobota .........................9:30 – 11:30 .............................. 14:30 – 16:30
14.3. neděle ...................... 13:00 – 15:00
20.3. sobota .........................9:30 – 11:30 .............................. 14:30 – 16:30
21.3. neděle ...................... 13:00 – 15:00
27.3. sobota .........................9:30 – 11:30 .............................. 14:30 – 16:30
28.3. neděle ...................... 13:00 – 15:00

Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč Informace: tel:  315 741 689



Najdete nás: 1.patro samoobsluhy na Hůrce 1037 
(vpravo), Kralupy n/Vlt., přístup i pro kočárky

Při zakoupení balíčků služeb  10% sleva
Otevřeno denně od 08:00 do 18:00, 

so-ne pouze dle objednávek

HLEDáM 
masérku a kadeřnici-práce na ŽL

Kontakt:
Sabrina 777 297 197, sabrinchen@seznam.cz

Ivana 736 400 747, kratochvilova.iv@seznam.cz

Studio Sabrina

Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Solária

nehTová modeláž

infra Sauna

děTSKý KouTeK

STudio oriflame

➘

v březnu nabízíme :
✓ široký sortiment ovocných stromků
✓ okrasné keře, stromy, živé ploty
✓ růže - keřové, pnoucí, polyantky
✓ trvalky, osivo, cibuloviny - lilie, jiřiny aj.
✓ sadbu jahod
✓ hnojiva, postřiky, textílie aj.
✓ substráty, mulčovací kůra
✓ velikonoční zboží
otevřeno:
po-pá 8.00 - 17.30
so 8.00 - 16.00
ne 9.00 - 13.00

www.zaHraDnictvi-jeLinek.cz

☎ 315 781 019

STAVÍME PRO VÁS NOVÉ 

ZAHRADNICKÉ CENTRUM

OTEVÍRÁME
4. BŘEZNa


