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exkluzivní Prostor 
Pro vaši reklamu
za cenu 9.000,- Kč vč. 20 % DPH / měsíc

P lány se staly skutečností a již 
od poloviny dubna hltá par-

kovací automat drobné mince na 
parkovišti v Nerudově ul. napro-
ti OD Říp. Nejnižší cena za půl 
hodinu parkování činí 5,- Kč. 

Nezapomeňte tedy nosit drob-
né a místo několikaminutového 
objíždění okolních ulic a hledá-
ní volného parkovacího místa 
zaparkujte v klidu na placeném 
parkovišti.

Mohla byste, prosím, 
ve zkratce představit 
těm, kteří ještě DDM 
nenavštívili, co vše 
můžeme pod střechou 
DDM prožít, zažít, jaké 
aktivity nabízíte?
Dům dětí a mládeže 
každým rokem během své de-
setileté činnosti nabízí žákům 
a studentům kolem 70 zájmo-
vých útvarů. Jsou z oblasti pří-
rodovědné, jazykové, výtvarné, 
sportovní, taneční, estetické, 
bojového umění, atd. Dále na-

bízíme akce pro děti 
(soutěže, hry, Den dětí, 
diskotéky, kluby, kon-
certy…), kurzy pro děti 
i dospělé, každodenní 
spontánní činnosti, 
olympiády, sportovní 
soutěže (fotbal, basket-

bal, vybíjenou, orientační běh, 
florbal, stolní tenis, cyklistické 
závody…).

Dále nabízíme tábory zimní, 
letní i příměstské. Naše nabídky 
vyplývají ze zájmů dětí.

Pokračování na str. 23

Parkoviště u Řípu  
zpoplatněno

Umístit se na čelních pozi-
cích v anketě o nejlepšího 

sportovce Kralup nad Vltavou je 
určitě pro každého velkou moti-
vací. V pátek 16. dubna byly na 
II. galavečeru vyhlášeny výsled-
ky ankety za rok 2009. Hrály tu 
roli výsledky docílené v tuzem-
sku i na zahraničních sportov-
ních mítincích. Konečné pořadí 
určily verdikty oslovených osob-
ností Mělnicka, které nakonec 
rozhodovaly o konečném pořadí 
v několika kategoriích. Posloužil 
jim k tomu precizní přehled no-
minovaných sportovců s jejich 
loňskými nejlepšími výkony. 

Celý večer měl díky moderáto-

rům potřebný spád a na velko-
plošném promítacím plátně byly 
postupně uváděny šoty - rozho-
vory s jednotlivými nominova-
nými sportovci. Většinou byly 
natáčeny na místech, kde se ke 
svým výkonům připravují - na 
hřištích a v tělocvičnách. Pro-
tagonistům interview byly po-
kládány otázky doslova „na tě-
lo“ a dotýkaly se jejich loňského 
špičkového sportovního výkonu 
i vztahu ke svému městu. Někte-
ré odpovědi nominovaných byly 
velice vtipné a účastníci galave-
čera je odměňovali bouřlivým 
potleskem.

Pokračování na str. 6

V Kralupech byli oceněni 
nejlepší sportovci

ROZHOVOR  s... MaRií BlažkOVOu, ředitelkou DDM

Dům dětí a mládeže 
slaví 10. narozeniny
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Zprávy z radnice

ráda bych Vám poděkovala za vstřícné přijetí naše-
ho aprílového článku o objevení dinosauřích kostí 
na koupališti v Lobečku. Jsem ráda, že se nám po-
dařilo zpracovat příspěvek tak sugestivně, že tomu 

většina z vás uvěřila a součas-
ně, že jste nebyli naštvaní, když 
jste zjistili, že se jedná o apríl. 

Za všechny vaše dopisy 
a názory cituji e-mail od paní 
Pátkové: 

„Vážení, děkuji za Váš aprílo-
vý článek. Četla jsem kvapně, 
při procházce s malým synkem, 
a to jen první půli. Uvěřila jsem 
tomu na 100%. Teprve doma 

jsem si uvědomila, že o tak velké věci bych se asi už 
dříve dočetla a taky to, že jsem nikdy neslyšela tako-
vé jméno dinosaura. Teprve poté jsem se k článku 
vrátila a dost se nasmála. Děkuji! Trefili jste se mi 
výborně do stylu humoru, děkuji za Vaši práci.“

A já, i redakční rada Zpravodaje, děkujeme za 
Vaše ohlasy a těší nás Vaše přízeň.

Květnové číslo, které se Vám právě dostalo do 
ruky, je opět plné rozličných příspěvků ze všech ob-
lastní života našeho města. Bohužel není z finanč-
ních důvodů možné rozšířit počet stran Zpravodaje, 
a tak se několik příspěvků, které jste mi zaslali, do 
tohoto vydání nevešlo. Je mi líto, že nemůžeme 
otisknout vše, co napíšete, ale prostor je skutečně 
omezený. Přesto věřím, že se Vám bude i toto číslo 
dobře číst a přinese Vám plno užitečných a aktuál-
ních informací.

Přeji Vám klidné prožití květnových dnů, užívejte 
si sluníčka a jarní pohody.

Radka Saláková, redaktorka 

Milé čtenářky,  
milí čtenáři,

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3100 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Adresa redakce: KaSS Vltava, Kralupský Zpravodaj, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Tel: 315 727 827, 777 798 211. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz; zpravodaj@kralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Jindřich Havlík, DiS, Eva Bartošová, DiS, Mgr. Lenka Pavlíčková, Mgr. Jiřina Hereinová, 
Lenka Moravcová, Světlana Nováková. DALŠÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ  1. 6. 2010.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna 
programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 30. 4. 2010. UZÁVěrKA inZerCe i ČLÁnKů: 20. 5. 2010 V 16 HOD.

◆ Veřejné zasedání Zastupi-
telstva města se koná ve středu 
12. května od 17 hod. ve velké 
zasedací místnosti MěÚ.
◆ Rada města (dále jen RM) vy-
hlásila letos již 2. výběrové říze-
ní pro rok 2010 na získání půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení. Své žá-
dosti mohou občané podávat do 
10. 5. 2010. Bližší informace na 
ekonomickém odboru u paní Me-
licharové. 
◆ RM doporučuje zařadit akci 
„Zřízení nového parkovacího pru-
hu v ulici Třebízského v Kralupech 
nad Vltavou“ do návrhu rozpočtu 
na rok 2011.
◆ RM uložila TSM projednat jed-
nosměrný provoz v ul. Krakovská, 
Tylova, Hakenova a U Jeslí s Do-
pravní komisí, s Odborem dopravy 
MěÚ Kralupy n. Vlt. a Dopravním 
inspektorátem Mělník se záměrem, 
aby tyto ulice byly jednosměrné. 

◆ V Nemocnici s poliklinikou 
bude zřízena endokrinologická 
ambulance. 
◆ ZŠ a MŠ Třebízského obdrže-
la finanční dar ve výši 10.000,- Kč 
od společnosti T+D pana Zemana 
na školu v přírodě 3.A v Mokro-
sukách. 
◆ Odbor sociálních věcí, škol-
ství a kultury dostal za úkol vypra-
covat ve spolupráci s ředitelkami 
MŠ jednotná kritéria pro přijetí dě-
tí k předškolnímu vzdělávání.
◆ Novou fasádu na ZŠ Komen-
ského nám. č. 198 zhotoví společ-
nost GUTTENBERG, s.r.o. z Měl-
níka za částku 7.086.269,05 Kč 
vč. DPH.
◆ Nebytové prostory v areálu 
koupaliště budou pronajaty Haně 
Mičkové, za účelem provozování 
hostinské činnosti od 1. 7. 2010. 
◆ Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí přidělilo Domu s pečo-

vatelskou službou dotaci ve výši 
500.000,- Kč na pečovatelskou 
službu a na odlehčovací službu ve 
výši 100.000,- Kč na rok 2010.
◆ Sbor dobrovolných hasičů 
obdržel od Města Kralupy nad Vl-
tavou příspěvek ve výši 20.000,- 
Kč na soustředění dětského od-
dílu SDH Kralupy v Mukařově 
u Jablonce.
◆ Divadelnímu souboru Scéna 
byla poskytnuta finanční částka 
10.000,- Kč na účast na divadel-
ním festivalu v Lucembursku. 
◆ Rada města vzala na vědo-
mí žádost o řešení dopravní situ-
ace v ulici „Na Velvarské silnici“ 
v Mikovicích. Uložila TSM Kralupy, 
v součinnosti s Dopravní komisí, 
Odborem dopravy a Odborem re-
alizace investic a správy majet-
ku, navrhnout řešení dané situace 
a objednat zaměření a dopravní 
studii.

StŘíPKY z radnice města ◆ StŘíPKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041 

¢ schůzka se koná 25. 5. 2010 
od 12:30 do 13:30 hod. 

Současně bude provedena kontrola 
členských legitimací – přineste si je s sebou!

TerMíny konání STánkovýcH 
TrHů v Lobečku: 5. a 19. 5. 2010

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hla-
sování v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky. 

Volič může požádat o vydání voličského prů-
kazu ode dne vyhlášení voleb:

1. POŠTOU
Volič může doručit písemnou žádost o vydání 
voličského průkazu s ověřeným podpisem poš-
tou nejpozději do 21. května 2010 na adresu: 

Městský úřad, odbor správní, U Cukrovaru 1087, 
278 01  Kralupy nad Vltavou.
2. OSOBNĚ
Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
osobně nejpozději do 26. května 2010 do 16:00 
hod. v budově Městského úřadu v Kralupech nad 
Vltavou, odbor správní, přízemí, č. dveří 213 (nut-
no mít s sebou platný občanský průkaz). 

V případě, že budete volit v místě svého trvalé-
ho bydliště, voličský průkaz nepotřebujete!

Další podrobné informace budou zveřejněny 
na úředních deskách MěÚ.

ROZPIS STANOVIŠŤ (mobilního odpadu) KVĚTEN 

Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................... 14:00-14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................... 15:00-15:50 
Út: Lobeček – u ZŠ Třebízského  ................. 14:00-14:50
 Poděbradova ul.  ................................... 15:00-15:50
 Hostibejk .............................................. 16:00-16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. ......................... 16:35-16:50

St:  U gymnázia ........................................... 14:00-14:50 
 Mánesova ul. ........................................ 15:00-15:50
Čt: Lidové nám. .......................................... 14:00-14:50 
 Mlýnská ul. ........................................... 15:00-15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................... 14:00-14:50
 Zeměchy ............................................... 15:00-15:50

3. 5. - 7. 5. - bioodpad;  
17. 5. - 21. 5. - rozměrný odpad z domácností

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
se budou konat ve dnech:

28. května 2010 (pátek) od 14:00 hod. – 22:00 hod.  
29. května 2010 (sobota) od 8:00 hod. – 14:00 hod.
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Investiční akce

Vposledním čtvrtletí minulého roku byl 
v ulici Ke Hřbitovu vybudován nový 

chodník, který, bohužel, neumožňuje poho-
dlnou chůzi, zvláště pro starší občany. Byla 
vybudována rarita mezi chodníky formou 
vlnovky a nabízí se otázka – proč? Je proto 
žádoucí, aby odpovědní pracov-
níci samosprávy tuto otázku ob-
jasnili, seznámili občany s důvody tohoto 
provedení, a kde se stala chyba.

Stejně tak občany zajímá, kdy bude prove-
dena rekonstrukce devastovaného chodníku 
podle železniční trati v Poděbradově ulici 
a bude tak zajištěna návaznost na chod-

ník v ulici Ke Hřbitovu. Stávající chodník 
končí do ztracena, po dešti do bláta a louží 
a pohodlný přechod neumožňuje. Chodník 
podle objektu bývalého podniku B+L umož-
ňuje přechod do ulice Ke Hřbitovu pouze na 
silnici, což je při současném provozu velmi 

riskantní a nebezpečné.
Naopak velmi dobrým poči-

nem pro občany je nový chodník od kon-
ce ulice Ke Hřbitovu podél silnice až ke 
hřbitovu, který vyřešil dlouholetý problém 
pohodlné a bezpečné chůze na hřbitov i ze 
hřbitova. Za to patří samosprávě pochvala 
a poděkování. JOsef HanZlík, kRalupy

NAPSALI jSTE NáM

Proč vlnitý chodník?

Rekonstrukce chodníku v ulici Ke Hřbi-
tovu byla provedena zejména z důvodu 

pokládky nového elektrického vedení (spo-
lečností ČEZ) a rovněž kvůli návaznosti na 
nově vybudovaný chodník na kralupský 
hřbitov a na rekonstrukci přilehlé komuni-
kace v ulici Ke Hřbitovu.  

Rekonstruované chodníkové 
těleso bylo oproti původnímu 
zvýšeno, z důvodu výškové návaznosti na 
novou komunikaci, kdy tímto provedením 
bylo zamezeno vtékání dešťových vod na 
chodník a dále k přilehlým domům. Dešťo-
vé vody jsou nyní odvedeny po komunikaci 
podél silničních obrubníků do dešťových 
vpustí. Výškové uspořádání chodníku mu-

selo být dále uzpůsobeno sousedním nemo-
vitostem – tj. zejména zachování stávajících 
vjezdů a sklepních oken u jednotlivých ob-
jektů. Za tohoto stavu nebylo možné jiné 
technické řešení.

Rekonstrukci chodníku podél železniční 
trati v ulici Poděbradova se Město pokou-

šelo řešit již v minulém roce 
(právě v návaznosti na rekon-

struované chodníky v ulici Ke Hřbitovu 
a v lokalitě Podháj), ale vše ztroskotalo na 
složitých majetkoprávních poměrech. Poze-
mek, na kterém se chodník nachází, nepatří 
Městu, ale Českým drahám. Chodník na 
protější straně komunikace (blíže k areálu 
B+L) není kde napojit na ostatní chodní-

„Chodník v Poděbradově ulici“

ky tak, aby vznikl bezpečný přechod pro 
chodce. Tato problematika již byla řešena 
s Dopravním oddělením Policie ČR, které 
tuto možnost vyloučilo. 

J. kaRVánek, J. CiCHRa, ODBOR RealiZaCe 

inVestiC a spRáVy MaJetku MěÚ

REAKCE NA DOPIS

Pršelo do počítačů i knih
Havarijní stav střechy na pěta-

čtyřicetileté budově Kulturního 
a společenského střediska Vltava se 
konečně dočkal opravy. Minimálně 
3 roky již střechou zatékalo nejen 
do kanceláří, ale i do knihovny a nad 
jeviště.

Ve středu 7. dubna byla zahájena 
toužebně očekávaná rekonstrukce. 
Tato oprava trvalého charakteru by 
svojí životností měla odpovídat ži-
votnosti střechy. Navrhované řeše-
ní je rázné a spočívá v nahrazení 
nadřímsových žlabů a oplechování 
římsy, jejím dozděním lehkým mate-
riálem (příčkovka YTONG + polysty-
ren) a osazením podokapních žlabů.  
Krytina je zvolena natavením modi-
fikovaného asfaltového pásu s nos-
nou vložkou z polyesterové tkaniny 

a povrchovou úpravou drcenou břid-
licí. Součástí rekonstrukce je i ose-
kání omítky, která byla poškozena 
zatékáním. 

Veškeré výše uvedené práce by-
ly navrženy s ohledem na budoucí 
rekonstrukci střechy tak, aby byly 
plně využitelné a na opravu nava-
zovaly. Jak již z předchozího textu 
vyplývá, jedná se o opravu pou-
ze havarijní části střechy. Bohu-
žel s ohledem na tíživou finanční 
situaci zatím není v silách Města 
provést kompletní rekonstrukci ce-
lé střechy.

Opravy provedla společnost Zde-
něk Lukeš „LUK STŘECHY“ z Roud-
nice nad Labem za cenu  76.375,- 
Kč vč. DPH.

Radka Saláková3x
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Adaptace OD Máj

Máj, budoucí radnice?
RM vyhlásila veřejnou obchodní soutěž na dodavatele pro-

jektové dokumentace na Adaptaci obchodního domu 
Máj na radnici. Tento objekt, který hyzdí Palackého náměstí, je 
v majetku města a již 20 let zápasí o své funkční přežití. Postupně 
stoupají náklady na jeho každoroční údržbu a klesá výnos z pro-
nájmu, takže město na něj doplácí dnes již každoročně přes půl 
milionu korun. Není třeba příliš odborných znalostí k tomu, že 
v krátké budoucnosti hrozí další jednorázové náklady na rekon-
strukci celé fasády a střechy. 

Soutěž o návrh byla vyhlášena ve dvou kolech, kdy v prvním zá-
jemci vypracovali podle soutěžních podmínek anonymní návrhy, 
které jsou dnes již vystaveny jak v samotném Máji, tak na webo-
vých stránkách města. Zde probíhají ankety občanů města, kteří 
posuzují vzhled navržené budovy podle zákresů do fotografií ze 
stanovených míst.  Ve druhém kole bude ZM projednávat s vítěz-
ným týmem text smlouvy na dodávku projektové dokumentace.

Návrhy vyhodnotila komise určená RM, která dne 5. 5. 2010 
bude prezentovat výsledek své práce zastupitelům města na 
pracovním zasedání a následně jej přednese i na veřejném ZM 
12. 5. 2010, které rozhodne, jaký návrh zvítězil. 

Abychom rozšířili další informace mezi obyvatele města, zve-
řejňujeme dnes k jednotlivým návrhům zákres hlavního průčelí 
do fotografie, s krátkým komentářem podle protokolu. 

Nejčastějším dotazem občanů jsou samozřejmě stavební ná-
klady.  Z pohledu nákladů musela komise provést vlastní výpo-
čty, na základě jednotných parametrů a standardů, které začínají 
nad 80 mil. Kč a končí u 140 mil. Kč. V návrzích týmů jsou před-
pokládané náklady uvedeny spíše jako odhady či propočty, ale 
ty ve více než polovině případů nejsou dostatečně propracova-
né. Vycházejí buď z nesmyslně nízkých parametrů (cena 50 mil. 
Kč.) nebo pracují se standardy, které neodpovídají charakteru 
budovy (187 mil. Kč.). 

Komentáře k jednotlivým návrhům jsou zatím uvedeny ve velmi zkrácené podobě. 
Podrobná hodnocení jednotlivých návrhů budou zveřejněna až po ukončení soutěže.

Ivan Lipovský, Předseda hodnotící komise

Kontext území pouze naznačen. Architektonicky strohé, dispozičně jasné, 
s provozními chybami. Přibývá 1 celé podlaží.

Řeší pouze přilehlé území. Architektonicky zdařilá fasáda, dispozičně 
nepříliš přehledné, s množstvím nevyužitelných prostorů. Přibývá 1 celé 
podlaží. 

Řeší pouze přilehlé území. Architektonicky elegantní řešení s ustupujícím 
nejvyšším podlažím. Drobné dispoziční a provozní nedostatky. Přibývá 1 
podlaží, ne však na celé ploše budovy – cca 75%.

Řeší pouze přilehlé území. Architektonické řešení s ustupujícím nejvyšším 
podlažím, které je odděleno pouze materiálově. Dispoziční a provozní 
nedostatky. Přibývá 1 celé podlaží.
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Řeší přilehlé území s důrazem na drobnou architekturu. Architektonický 
výraz je rozpačitý s dispozičními a provozními nedostatky. Přibývá 1 
podlaží nad polovinou plochy budovy.

Kontext území není prakticky řešen. Architektura působí rozpačitým 
dojmem, zajímavým prvkem jsou zelené střechy. Dispoziční řešení je 
neekonomické s provozními nedostatky. 

Kontext území není prakticky řešen. Architektura je rozpačitá. Provozní 
a dispoziční řešení není ekonomické, s dispozičními a provozními 
nedostatky. Přibývá 1 podlaží na cca 30% plochy budovy.

Návrh obsahuje zajímavé urbanistické řešení. Architektonicky je stavba 
elegantní, což působí zejména ubourání 1 modulu skeletu budovy směrem 
ke mlýnu. Drobné dispoziční a provozní nedostatky. Přibývá střešní 
dostavba obřadní síně.

AleNA ŠlAPáKoVá Se VěNuje bAReVNé liTogRAfii již DVAceT 
leT, Má NA SVéM KoNTě Více Než 240 VolNýcH gRAficKýcH 
liSTů RůZNýcH foRMáTů, TéMATicKy RoZDěleNýcH Do NěKo-
liKA SKuPiN A PoDSKuPiN. Po VySTuDoVáNí VýTVARNé ŠKoly 
V PRAZe NA HollARoVě NáMěSTí PRAcoVAlA jAKo PRoPAgAčNí 
VýTVARNice V PRAžSKéM KleMeNTiNu. Se SVýM MANželeM Se 
15 leT VěNoVAlA DeSigNeRSKé čiNNoSTi A oD 80. leT Se ZA-
čAlA VěNoVAT TAKé TexTilNí TVoRbě. SPolu S MANželeM Vy-
MySleli A NA NěKoliKA ZAKáZKácH Použili i NoVou TecHNiKu 
VAKuoVANýcH TexTilNícH VláKeN Ve SKle. V SoučASNé Době 

Se VěNuje VolNé gRAfice A MAlbě. PoužíVá TecHNologie 
– bAReVNá liTogRAfie, AKVARel, TeMPeRA A olej. VýSTAVA je 
VěNoVáNA PřeVážNě AKVARelůM. AuToRKA Se V NicH, PoDle 
VlASTNíHo VyjáDřeNí, SNAží ZAcHyTiT SVěTlo A láSKu, TuŠe-
Ní PRAVDy, KTeRá Se PTá Po SMySlu NAŠicH žiVoTů, A KTeRá 
NoSí VZNeŠeNé jMéNo – MouDRoST. 
PRoDejNí VýSTAVA PoTRVá Do 4. 6. 2010.

na 10. června PřIPravujeMe výSTavu MaLíře 
jaroSLava kříže: PaMěť krajIny – oLeje.

GALERIE OTEVŘENA ÚT-Pá OD 15:00 DO 18:00
TEL.: 315 721 877 NEBO 724 250 190
KLARA.KLOUCKOVA@SEZNAM.CZ

DĚKUjEME MĚSTU Kralupy, že finančně  
podpořilo provoz galerie v roce 2010

SrDečně váS zveMe na vernISáž Do GaLerIe vk 37 v kraLuPecH LobčI. 
ve čTvrTek 6. kvěTna v 18 HoDIn zDe zaHájí Svou výSTavu GrafIčka a MaLířka aLena ŠLaPáková.
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STOP LETIŠTI VODOCHODY ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY

Dokončení ze str. 1

A jaké jsou výsledky ankety v odrazu 
hodnocení regionálních celebrit? Ce-

nu starosty Kralup získal Vojtěch Stránský 
(orientační běžec). Cena kralupské veřejnos-
ti byla udělena Kateřině Švédové z oddílu 
volejbalu (kategorie starších žákyň). Čestné 
uznání za dlouholetou činnost v kralup-
ském sportu převzali Miloslav Hurtík, Mi-
loslav Czechmann, Jaroslav Froněk a Ivana 
Hurdíková.

Do „Síně slávy kralupského sportu“ byl 
toho dne uveden hokejista Martin Pro-
cházka a Lubomír Nácovský (✝ 1982), ně-
kdejší sportovní střelec, československý 
olympionik.

V kategorii jednotlivci do 15 let včetně 
zvítězil judista Daniel Štrop, mezi jednot-
livci 15 až 50 let včetně byla vyhodnocena 
jako nejlepší členka Klubu českých turistů 
Blanka Rosáková. Kategorii jednotlivců od 
51 let včetně ovládla stolní tenistka Eliš-

ka Krejčová, která již vloni 
vstoupila za mnohaletou re-
prezentaci města i republiky 
do kralupské Síně slávy. 

V konkurenci kolektivů 
do 15 let vč. se stal nejlep-
ším tým kanoistů: Koblenco-
vá, Šupolík a Zapletal, Aero-
bic Studio Atak bylo určeno 
jako nejlepší kolektiv od 16 
let výše. 

V kategorii „Trenér roku 
2009“ dominoval Jan Kyse-
la, nestor kralupských volej-
balových trenérů.

-HeR-

Demonstrace ProTI LeTIŠTI vodochody

V Kralupech byli oceněni 
nejlepší sportovci
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Město Kralupy nad Vltavou 
děkuje všem sponzorům za 
finanční příspěvek na akci 

 Sportovec Kralup 
nad vltavou 2009

Zhruba 500 lidí se v neděli 28. března dopoledne shromáždilo před pod-
nikovým letištěm Aero Vodochody, které by Penta ráda změnila na velké 

mezinárodní letiště srovnatelné svým rozsahem s letištěm Ruzyně v Praze. 
Mezi účastníky byla i celá řada kralupských občanů. Například místosta-
rosta Kralup Libor Lesák přišel i s transparentem.

Lidem vadilo především, že jde o necitlivý záměr, neboť podnikové letiště 
je obklopené mnoha obcemi. Zpracovaná hluková studie pak logicky mluví 
o hluku z letadel vysoce přesahujícím normy a o poškození zdraví občanů 
a dokonce o vážných nemocech jako např. infarkt. Jen v Kralupech má 
pak být silným hlukem převyšujícím normy postiženo takřka 5000 občanů. 
Kralupy jsou totiž od letiště vzdáleny pouze 5 km a leží přímo uprostřed 
leteckého koridoru.

Všichni přítomní včetně kamer televize Nova a České televize též jasně 
viděli, že letadla startují přímo nad jednu z největších chemiček v zemi 
a rafinérii ropy v Kralupech nad Vltavou. Od přítomných expertů na místní 
chemickou výrobu jsme se pak dozvěděli, že zejména zásobníky s plynem 
mohou v případě leteckého neštěstí znamenat katastrofu. Riziko přitom 
není malé, neboť letiště je nevhodně umístěné v tažných trajektoriích ha-
vranů, kteří mají v kilometr vzdálené veltruské oboře své stoleté chráněné 
zimoviště. Kvůli kombinaci těžkého chemického průmyslu a extrémního 
výskytu havranů byly proto Kralupy po léta vyhlášeny bezletovou zónou, 
stejně tak jako prostor kolem chemičky v Litvínově nebo prostor kolem 
jaderného reaktoru v Řeži.  

Zhruba pět set občanů pak zatleskalo projevu starosty Posřižína pana 
Bubeníčka, který připomněl výsledky referend, jež prozatím v okolí pro-
běhla. Chvatěruby 95% proti,  Zlončice 99%, Bášť  96% proti.  V průbě-
hu demonstrace též oznámila paní starostka Ing. Sýkorová z nedalekých 
Máslovic výsledky pátečního referenda v jejich obci, 86% občanů řeklo své 
jasné NE zamýšlenému letišti ve Vodochodech.

Všichni přítomní pak měli i jedinečnou možnost se přesvědčit, co to zna-
mená, když Vám letadlo letí nějakých sto metrů nad hlavou. Přesně tak, jak 
to bude, až Penta uskuteční svůj soukromý záměr se 140 pohyby letadel 
denně.  Ing. Mgr. Petr Hantych

Bc. Marek Šnajdr
1. náměstek ministryně zdravotnictví ČR

jaroslav Holeček
komunální a údržbářské práce

Vladimír Brychta
gastronomické zařízení
Lenka Procházková

realizace textilních interiérů vč. garnýží
Ing. Roman Kandler
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RM schválila provozní dobu letního 
koupaliště v Kralupech nad Vltavou 
pro sezónu 2010: 

červen ......................10:00 – 20:00 hod.
červenec – srpen......09:00 – 21:00 hod.    
září ...........................10:00 – 19:00 hod.   

Areál koupaliště bude otevřen v uvedených 
měsících všechny dny v týdnu.

RM schválila cenu vstupného do areálu 
letního koupaliště v Kralupech nad 
Vltavou pro  sezónu 2010:

Dospělí
................................................ 80,- Kč
děti do 3 let
................................................ 20,- Kč

děti 3 – 15 let, ZTP,ZTP/P
................................................ 50,- Kč

permanentka dospělí
............................720,- Kč / 10 vstupů

permanentka děti 3 - 15, ZTP, ZTP/P
........................... 450,- Kč / 10 vstupů

PO – NE od 18:00 hod. 
................................ poloviční vstupné

Jak bude koupaliště nově vypadat můžete 
nastudovat z přiloženého plánku.

S létem hurá na koupaliště!

český den proti rakovině 
středa 12. 5. 2010 

14. kvĚtinovÝ Den
 

Veřejná sbírka ligy proti rakovině,  
jejímž partnerem je český červený kříž.

kyTIčky Pro LeToŠní rok:

barva stužky: červená 
minimální prodejní cena 
(příspěvek za 1 kytičku): 20,- Kč

cíLe Sbírky:
u preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím 
    letáků s informacemi 
u za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky 
    na boj proti rakovině - na nádorovou prevenci, zlepšení 
    kvality života onkologických pacientů, podporu onkolo- 
    gické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických center.

Další zajímavé informace: www.denprotirakovine.cz

iNZeRce

www.mavi-kosmetika.com

Francouzská luxusní kosmetika GERnétic
Chmelova 550, Kralupy. Objednávejte se na tel.: 776 55 22 39

nebo na e-mailu: mavi.kosmetika@gmail.com

novĚ 
otevŘeno
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Občanské sdružení Diakonie Broumov 
VYHLAŠUjE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

Sbírka Se uSkuTeční:
Dne: 9. 5. 2010

čas: 9:00 – 17:00 hod.
Místo: nákladové nádraží kralupy nad vltavou

www.mestokralupy.cz

Informace

Kralupská hlavní pošta v Ne-
rudově ulici zprovoznila po-

čátkem dubna nový vyvoláva-
cí systém. Takovéto systémy již 
řadu let fungují ve většině vy-
spělých evropských zemí a při-
nášejí jak větší diskrétnost při 
jednání s klientem, tak optima-
lizují vytíženost jednotlivých 
přepážek. Příchozímu tedy po-
stačí sledovat velký hlavní dis-

plej. Ten zobrazí klientovo číslo 
a současně jej nasměruje k pře-
pážce, která umožňuje prove-
dení požadované služby. V prv-
ních týdnech od zavedení jsou 
u vstupního terminálu k dispo-
zici odborně vyškolení pracovní-
ci pošty, kteří každému přícho-
zímu rádi pomohou s výběrem 
jím požadované služby.

MaRtin tlustý

u Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
u Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
u Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
u Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
u Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
u Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
u ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z eko-
logických důvodů
u nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
u znečištěný a vlhký textil

Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého bude zaměstnanec Diakonie 
Broumov, který od Vás Vámi darované oděvy převezme.

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem.

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace: www.diakoniebroumov.org,

tel: 224 316 800, 224 317 203

Vsobotu 10. dubna 2010 se usku-
tečnil již 39. ročník populárního 

turistického pochodu Do Okoře bez 
oře.

Počasí bylo chladnější než v před-
chozích letech, ale nepršelo, což je 
jeden z důležitých faktorů úspěšnos-
ti akce.

Od ranních hodin proudili účastníci 
pod hrad Okoř, kde byl připraven cíl 
akce, hry a soutěže pro nejmenší, ob-
čerstvení, kolotoče, houpačky. Účast-

níci dostávali v cíli diplom, placku ak-
ce a propagační materiály.

Fungovala autobusová doprava na 
vlaky do Zákolan, kde byl hlavním 
lákadlem historický motorák „Hur-
vínek“, pendlující od rána do večera 
na trati Kralupy – Zákolany a částeč-
ně i do Noutonic.

Třicet šest pořadatelů z KČT Kra-
lupy a TOM 3511 Vltavský paprsek 
mělo celou dobu skutečně napilno. 
Oficiálně se registrovalo 1609 účast-
níků – ze startu v Kralupech, Zákola-
nech a Noutonicích. Řada účastníků 
vyrazila i z jiných míst a přihlásila se 
k pochodu v cíli akce. 

Velmi nepříjemné je pro pořadatele 
chování některých lidí, kteří s akcí ne-
mají nic společného – jen využívají její 
nabídky a poškozují její dobré jméno. 
Jedná se zejména o skupinky osob 
s alkoholem, které dělají nepořádek 
a problémy na trase, obloukem míje-
jí stanoviště cíle a na svahu u hradu 
dělají „dusno“. 

Jubilejní 40. ročník pochodu a cyk-
lo jízdy Do Okoře bez oře by se měl 
uskutečnit v sobotu 2. dubna 2011.

Zdeněk Vejrosta, KČT Kralupy

Do Okoře bez oře

Pošta Kralupy - vyvolávací systém už funguje!
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Vsobotu 17. 4. byl pěkný 
den, což uvítali organizá-

toři i účastníci okresního kola 
tradičního Závodu vlčat a svět-
lušek s nadšením. Na Pusté vi-
nici, což je součást naučné stez-
ky Botanické zahrady v Praze 
– Tróji, se sešlo lehce přes sto 
dětí ve 22 startovních hlídkách. 
Kralupští tvořili skoro čtvrtinu 
celkového počtu soutěžících. 
Vlčata a Světlušky (tedy skauti 
a skautky mezi šestým a jede-
náctým rokem) byli uvítáni a se-
známeni s pravidly, když v tom 
mezi ně vběhl lev, žirafa, zebra 
a další zvířata. Nebylo třeba se 
bát, známé postavy z filmu Ma-
dagaskar jistě nikomu neublíží, 
naopak mohou pomoci na jed-
notlivých stanovištích, která se 
nacházela na trase NS.

A taky si s dětmi navzájem 
pomohly. Se lví smečkou si 
ozkoušely svou fyzickou zdat-
nost, stěhujícím se zebrám 
zvládly zabalit batoh, kaloni je 

naučili se orientovat i poslepu. 
U hrošic bylo potřeba připravit 
ovocný salát a madagaskarská 
lemuří pošta nabídla pohledy 
k napsání domů. Pelikáni si ne-
chali vyhledat letecké spojení, 
šimpanzi s dětmi modelovali 
ostatní zvířata, tučňáci prově-
řili schopnost logického myšle-
ní. Bradavičnatá prasata zjistila, 
zda děti umí aktivovat SIMkar-
tu a zavolat. Hrůzostrašně se 
tvářící stanoviště obývaly žirafy 
a také několik zraněných cyklis-
tů, které bylo třeba ošetřit.

V cíli děti pomohly zlikvido-
vat bandu pytláků a zajistily 
tak celé zvířecí partě klidný 
pobyt. Mezitím byly spočteny 
výsledky závodu a vyhláše-
ni vítězové. Ceny ale byly pro 
všechny, tak jsme mohli strávit 
zbytek krásného dne procház-
kou po expozicích Botanické 
zahrady a těšit se z probouze-
jící se přírody.

MaRkéta sOCHOROVá

Dne 26. 3. 2010 proběh-
lo již 2. setkání tanečnic 

a příznivců orientálního tance 
na Orientálním plese, jenž byl 
Měú Kralupy n. Vlt. podpořen 
finanční částkou 10.000, - Kč. 
Po bohatém tanečním progra-
mu, o nějž se postaraly nejen 
lektorky Esmet, Rasha a jejich 

žákyně, následovala příjemná 
společenská zábava, při níž si 
taneční parket přebrali plesoví 
hosté. Ples se povedl a nám ne-
zbývá nežli se těšit na další ori-
entální tančení a plesové veselí 
v příštím roce.

i.JiRasOVá a M. JeleňákOVá, 
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Závody na Madagaskaru

Orientální ples

ÚSPĚŠNá VERNISáŽ 
KOUZLO TKANÍ
Vernisáž výstavy  
„KOUZLO TKANÍ“  
s tkalcovskými dílnami  
se odehrála 13. 4. v Městském 
muzeu v Kralupech. 
Výstava trvá do soboty 5. 6. 
2010. Na Vaši návštěvu se těší 
Městské muzeum Kralupy nad 
Vltavou.
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již pošesté prožili malí 
čtenáři kralupské knihovny 
pohádkovou noc, která se 
konala na 900 místech čech, 
moravy, slovenska, polska 
a slovinska.

tentokrát jsme si připomně-
li výročí H. Ch. Andersena 

a F. Hrubína. Ale také nás na-
vštívila kralupská strašidla s au-
torem knihy „Kam se poděla 
kralupská strašidla“, Jindřichem 
Havlíkem. Na procházce jsme 

potkali Mahulenu Regálovou 
s vltavským vodníkem, zasmá-
li jsme se při pyžamové párty. 
A samozřejmě nechybělo čtení, 
hraní a spousta legrace.

Za přípravu šesté Noci s An-
dersenem děkuji všem kolegy-
ním, panu Havlíkovi, kterého 
přivítala báječná strašidla Hrom-
baba, Drnovák a Hostibejk, vod-
níkovi a Mahuleně Regálové 
z Národní knihovny. 

ŠáRka pánkOVá, 

VeDOuCí Měk

Noc s Andersenem
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U ž více než rok se v ulicích Kralup nad Vltavou pohybují 
terénní pracovníci občanského sdružení Semiramis, 
které se v rámci drogové prevence zabývá minimalizací 

rizik spojených s užíváním drog s cílem chránit zdraví běžné 
populace. Úkolem terénních pracovníků (takzvaných streetwor-
kerů) je vyhledávat problémové uživatele drog v jejich přiroze-
ném prostředí a nabízet jim odbornou pomoc, sbírat odhozený 
injekční materiál a monitorovat lokality, kde se uživatelé drog 
scházejí. To vše ve spolupráci s Městským úřadem, Městskou 
i státní policií, místními lékaři, lékárníky a dalšími subjekty.

„od března 2009 se nám v Kralupech nad Vltavou podařilo 
nakontaktovat 60 uživatelů drog. Velká část z nich je s ná-
mi v kontaktu pravidelně. je zde tedy prostor pro 
sociální, zdravotní a trestně-právní poradenství 
a odkazování do ostatních služeb, které naši kli-
enti – uživatelé drog, využívají. V souvislosti s loň-
skou epidemií hepatitidy typu A jsme také pracovali 
na motivaci klientů k očkování proti této chorobě,“ 
uvádí k práci ve městě vedoucí centra terénních 
programů Semiramis o.s., Michaela Plocková. 

Terénní pracovníci od nakontaktovaných uživatelů 
drog v roce 2009 vybrali a k odborné likvidaci odvezli téměř 
3000 použitých injekčních stříkaček a spolu se sterilními stří-
kačkami poskytovali klientům i další materiál pro snížení škod 
spojených s aplikací drog.    

Mimořádnou pozornost pak pracovníci Semiramis o.s. věno-
vali problematice odhozeného injekčního materiálu, a to nejen 
pravidelným sběrem odhozených stříkaček, monitorováním 
i vyhledáváním rizikových lokalit, ale i spoluprací s dalšími 

městskými institucemi. „V této souvislosti považujeme za stě-
žejní práci s uživateli drog, které prostřednictvím výměnného 
programu motivujeme k tomu, aby použité injekční stříkačky 
odevzdávali, což se u námi navázaných klientů daří,“ doplňuje 
Michaela Plocková.

od zahájení terénního programu v Kralupech nad Vltavou 
dominuje mezi lokalitami nálezů odhozeného injekčního ma-
teriálu jednoznačně vlakové nádraží a jeho okolí. Dalšími mís-
ty se zvýšeným počtem nálezů jsou okolí garáží v sídlišti Zá-
tiší, okolí mostu TgM a podchodu pod železniční tratí v ulici 
u cukrovaru.

Nejužívanější drogou mezi nitrožilními uživateli ve měs-
tě je podle poznatků terénních pracovníků pervitin, ale 

služby terénního programu využívají i klienti zneu-
žívající opiáty. jedná se jak o Subutex (původně 
lék sloužící k postupnému vysazení opiátů), tak 
v menší míře i heroin. Tyto nitrožilně užívané drogy 
jsou také kombinovány s některými léky.

Rok spolupráce mezi Městem Kralupy nad Vl-
tavou a občanským sdružením Semiramis ukázal, 

že i takto poměrně krátké období může přinést výsled-
ky v podobě zmapování a soustavného sledování rizikových 

lokalit a podchycení významné části problémových uživatelů 
drog, které je tak možné směřovat k chování méně ohrožu-
jícímu běžnou populaci. Zneužívání drog ve městě se téměř 
jistě nepodaří zamezit, ale všichni si přejeme, aby se podařilo 
škody spojené s problémem drogové závislosti některých jeho 
obyvatel co nejvíce minimalizovat.    

ondřej urbanec

Drogová prevence v ulicích

Ne všichni senioři či zdravotně postižení občané bydlí v do-
mech s pečovatelskou službou. Je stále plno takových, kterým 

pomáhá rodina. 
Pokud kdokoli z vás potřebuje na určitou dobu zapůjčit pomůc-

ky, které by usnadnily péči o momentálně imobilního příbuzného, 
zejména po úraze, operaci či nemoci, můžete využít pomoc soci-
álních služeb města Kralupy nad Vltavou.

Kromě dočasné pečovatelské služby si můžete zapůjčit kompen-
zační pomůcky, které poskytnou určitou úlevu v dočasném zdra-
votním stavu, a jejich nákup by byl zbytečně drahý.

Bližší informace podá vedoucí Sociálních služeb města Kralupy 
nad Vltavou, paní Miroslava Beritová, tel. č. 315 704 264.

V úterý 6. 4. 2010 byl slavnost-
ně předán Pečovatelské službě 

Kralupy nad Vltavou sponzorský dar 
ve formě automobilu Renault Kan-
goo. Tento vůz je výsledkem pro-
jektu „Sociální automobil“, jehož 
organizátorem je Českomoravská 
reklamní agentura Kompakt s.r.o. 
Poděbrady. 

Automobil mohl být pořízen díky 
reklamním plochám na jeho karo-
serii, které si zakoupily firmy a pod-
nikatelé z našeho regionu.

Netradičně vyhlížející Kangoo se 
ihned začlení do systému Pečova-
telské služby. Vůz jistě přispěje ke 
zkvalitnění služeb o seniory a po-
třebné spoluobčany.

Tento úspěšně dokončený pro-
jekt pomoci dokázal, že v regionu 
Kralupska nejsou jen podnikatelské 
subjekty, kterým jde pouze o jejich 
profit, ale také ty, které dokážou 
podpořit akci, jež přinese prospěch 
i ostatním spoluobčanům.

 Všem sponzorům Pečovatelská 
služba velice děkuje!

Rehabilitujete? Potřebujete 
kompenzační pomůcky?

Úhrada za zapůjčení kompenzačních pomůcek

Výrobek Poplatek Vratná záloha za zapůjčení

 Toaletní křeslo pevné 100,- Kč / měsíc 500,- Kč
 Chodítko U2 podpažní 70,- Kč / měsíc 500,- Kč
 Chodítko pevné 70,- Kč / měsíc 500,- Kč
 Chodítko pojízdné 100,- Kč / měsíc 500,- Kč
 Sedačka vanová 60,- Kč / měsíc 500,- Kč
 Polohovací lůžko 100,- Kč / měsíc 2.000,- Kč
 Invalidní vozík Senátor 15,- Kč / den 1.000,- Kč

Vozový park DPS rozšířen  
na 2 automobily

kontakt: centrum terénních programů, zařízení Semiramis o.s. v kralupech jsme k dispozici každý čtvrtek. 
Tel.: +420 724 087 925 – Lukáš, Míša, e-mail: streetwork@os-semiramis.cz
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tip na Výlet – panská skála

Na pomezí Českého středo-
hoří a Lužických hor se 

nachází jedna z nejznámějších 
působivých ukázek sloupcové 
odlučnosti čediče. Varhany, jak 
se jim lidově říká, vyčnívají z ná-
horní plošiny mezi Kamenickým 
Šenovem a Práchní, jen několik 
km od Nového Boru. Vzhled ská-
ly tvoří dokonalé pěti a šestiboké 
sloupce o tloušťce 20-25 cm, kte-
ré se tyčí nad zatopeným dnem 
lomu do výšky až 12 m.

Původně zde byl lom, kde se 
těžily sloupy, které se používaly 
na dveřní, okenní a jiné sloup-
ky, patníky, obrubníky apod. Na 
přelomu 19. století byly výbor-
ným exportním artiklem a vy-
vážely se prý i na stavbu nizo-
zemských hrází. Těžbou byl sice 
tento unikátní fenomén odkryt 
a byl by i zničen, nebýt zásahu 
prof. J. E. Hibsche (geolog a pe-
trograf). 

V roce 1948 byla těžba na ská-
le definitivně zakázána a v roce 
1953 byla skála prohlášena pří-
rodní rezervací. Dnes je chrá-
něna jako Národní přírodní pa-
mátka. Existence památky byla 
zpopularizována pohádkovým 
filmem Pyšná princezna (1951). 
U příležitosti 23. Mezinárodní-
ho geologického kongresu, kona-
ného r. 1968 v Praze, se skála 
dostala i na poštovní známku. 
Pro svojí přírodní estetickou 
krásu patří Panská skála k nej-

navštěvovanějším vulkanickým 
výtvorům v Evropě. 

K názvu Panská skála a ke 
vzniku kamenných sloupů se 
váže stará pověst o zlém vlád-
ci okolního území, který sídlil 
v krásném zámečku na vrcholu 
pahorku. Tvrdě a nelidsky jed-
nal se svými sloužícími i pod-
danými. Dokonce za malý pro-
hřešek zabil chudého dřevaře 
a od té doby jej pronásledoval 
duch tohoto muže. Tehdy se zá-
mecký pán upsal čertu a prodal 
mu svoji duši, aby měl klid před 
strašidlem. Jedné bouřlivé no-
ci vyšlehly ze zámeckého sídla 
plameny. Ozýval se děsivý křik 
a posměšný smích. Na místě, 
kde bylo panské sídlo, čněla str-
má propast a v ní bylo vidět na-
skládané černé sloupy.

Před skálou je pro návštěv-
níky vybudováno nové moder-
ní parkoviště, kde se nachází 
turistické centrum. Do Nové-
ho Boru se pohodlně dopraví-
te i autobusem z holešovického 
nádraží v Praze. Tam přesed-
nete na další autobus, který je-
de do Kamenického Šenova. Ti 
zdatnější turisté mohou vyrazit 
z města skla pěšky po modré 
turistické značce. 

Vřele doporučuji navštívit tu-
to Národní přírodní památku. 
Obohatí Vaše znalosti o přírodě, 
ale i Vaši duši.

stanislaV něMeC

Shiatsu: japonská, energetická masáž jako prevence nemoci a pro udržení zdraví.

Masáže a reiki: k uvolnění napětí bolestivých svalů od monotónní práce a stresu.

Lávové kameny: masáž lávovými kameny klientům, kteří již klasickou masáž znají.

Dornova metoda a breussova masáž: ke zmírnění bolestí páteře, zad a kloubů.

objednávky: ing. libor Hochmann, ATD.Relax@centrum.cz, tel.: 607 291 707
A.T.D. Relax centrum, Masarykova 635, 278 01 Kralupy nad Vltavou – lobeček

www.relaxcentrum-kralupy.eu

a.T.D. relax centrum
nabízí, co není snadné: dobrou náladu pro každý den, 
aby ten, kdo s vámi hovoří, cítil se poctěn i okouzlen, 
podporu zdraví pro vaše tělo, aby sílu mělo, ale i úsměv 
pro duši, který vám dovolí odpočinout si plně - až po uši.

iNZeRce

„Příroda je úžasná věc.  
Škoda, že je tak daleko“ 

N. Clarosó
V sobotu 17. dubna se naše město připojilo k dalšímu roč-

níku celosvěto-
vé kampaně clean 
up the world.

V jejím rámci byl, 
stejně jako v předeš-
lých letech, uklizen 
lesopark Hostibejk. 
Děkujeme všem, 
kteří přidali ruku  
k dílu a ukázali, že 
jim není lhostejný 
stav životního pro-
středí v Kralupech.

za ekologickou komisi jindřich Havlík

Poděkování občanům



K Z

www.mestokralupy.cz12

Historie

Konec druhé světové války v Kralupech
před 65 lety skončila druhá světová válka oficiálně 9. května 1945. kralupy v té době patřily mezi válkou  

nejvíce poškozená města v čechách, ačkoliv zde žádné boje neprobíhaly. město bylo zničeno leteckým 
bombardováním spojenců již 22. března 1945.

Na jaře roku 1945 bylo již každému 
jasné, že válka se po šesti letech blíží 

ke svému konci. Lidé se stále více obá-
vali, že fronta se přežene i přes Kralupy, 
neboť sovětská vojska postupovala rychle 
na západ. Čekat ve skrytu svých sklepů, 
kde tolik lidí při leteckém bombardování 
zahynulo, se nikomu už nechtělo, a tak 
jsem denně potkával hloučky lidí se se-
kyrami a krumpáči, mířícími do vzdále-
ných míst kolem Kralup, hlavně do údolí 
za Minicemi a do údolí Rusavky. Zde 
si stavěli podzemní bunkry s dřevěnými 
stropy pokrytými a maskovanými vrstva-
mi zeminy.

Ale konec války v Kralupech probíhal 
jinak. Sovětské tanky a samohybná děla 
přijely do Kralup od Veltrus přes Lobeček 
ráno 9. května 1945. Bojovat však s nikým 
nemusely. Velká posádka Wehrmachtu, 
ubytovaná ve škole na Komenského ná-
městí, se vzdala ještě před příjezdem Rudé 
armády kralupským odbojářům. Sovětští 
vojáci byli uvítáni místním obyvatelstvem 
s velkým nadšením. Od té doby byl v ka-
lendářích 9. květen 1945 označován jako 
„Den osvobození“. 

Jenže proč by tatíček Stalin osvobozoval 
malé státy střední Evropy? Takový dob-
rodinec ovšem nebyl. Šlo mu především 
o hegemonii Sovětského svazu, tedy o roz-
šíření jeho vlivu a nadvlády v celé Evropě. 
O tom obyčejný sovětský voják nevěděl 
a proléval krev za dobyvačné plány dik-
tátora. Další „osvobození“ sovětskou ar-
mádou v roce 1968 otevřelo oči i slepým. 
Sovětské tanky opět přijely, ačkoliv zde 
žádní Němci nebyli. Snaha o podmanění 
středoevropského prostoru velkým brat-
rem zůstala i pod vedením následovníků 
Stalina.

Druhá světová válka skončila vlast-
ně o dva dny dříve, kapitulací Německa  
7. května 1945. Když Rudá armáda 9. květ-
na dorazila do Kralup, a ovšem i do Prahy, 
bylo vlastně už po válce. Ale nimbus osvo-
bození jim zůstal. Radost nad příchodem 
sovětských vojáků v roce 1945 byla však 
upřímná a spontánní. Potkával jsem je 
denně v ulicích města i v polích na Hrom-
babě. Chtěli vědět, kde jsou zajíci, aby si 
zlepšili jídelníček. Poslal jsem je k Debrnu. 

Když nad Podhájem v třešňovce dozrály 
třešně, trhali je a k mému úžasu jedli 
i s peckami. Byli to prostí mládenci mého 
věku, z různých koutů velkého Sovětského 
svazu. Měli za sebou léta válečných útrap. 
Řada jich zůstala ve městě, o kterém ni-
kdy neslyšeli, navždy. Jsou pohřbeni na 
kralupském hřbitově. Nikdo nezná jejich 
jména a dokonce ani jejich počet. Neze-
mřeli v bojových akcích, ale za různých 
nešťastných okolností. Jejich památka se 
každoročně v květnu připomíná při pietní 
akci 9. května.

V prvních poválečných volbách vyhrála 
Komunistická strana československá. Byly 
to první a současně poslední svobodné 
volby. Lidé si v Kralupech říkali: „Když 

nás ti Rusové osvobodili, tak budeme vo-
lit komunisty“. Spojovali komunistickou 
stranu se Sovětským svazem, a to ne ne-
právem. Budoucí vlády poválečné Evropy 
byly dosazeny Moskvou a byly pochopitel-
ně prokomunistické, prosovětské a prosta-
linské. Nikdo tehdy netušil, že další dvě 
generace budou žít ve zřízení, které sa-
mo sebe nazývalo lidově demokratickým 
a mělo do demokracie hodně daleko.

ing. JOsef stupka

pozn. redakce:
Hegemonie je takové uspořádání sil sku-

pin, kdy jedna vládne ostatním (ať už přímo 
či nepřímo) bez potřeby použití hrubé síly.

Nimbus (proslulost)

Ráno 9. května 1945 přijíždí první 
sovětské tanky do Lobečku

Hromadný hrob sovětských vojáků  
na kralupském hřbitově
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Archeologie, Městské muzeum

Vpravěku nejčastěji osídlené místo na 
dnešním katastru Kralup leží nad Lo-
bečskými tunely, vpravo od silnice 

z Kralup do Nelahozevse. Tady, v prostoru 
zvaném „U Karbanova kříže“, otevřel kralup-
ský podnikatel Adam ve 30. letech minulého 
století pískovnu. Po II. svět. válce zde byla 
výroba betonových sloupů a později kyno-
logické cvičiště.

Čím je toto místo tak zajímavé? Archeo-
logové rozpoznali pro celé období pravěku 
u nás, v tzv. Pražsko  – Slánské oblasti, ně-
co přes 20 archeologických kultur, a právě 
v „Adamově pískovně“ se našly stopy po více 
jak deseti z nich.

Lidé v pravěku si pro své sídliště a pohře-
biště vybírali mnohdy stejná místa několi-
krát. Avšak tolikrát osídlené místo je i v na-
ší, na archeologické nálezy bohaté oblasti, 
neobvyklé.

Proč se předkové tak často usazovali právě 
zde? Musely to být jistě mimořádné důvody, 
které je k tomu vedly. Přitom nejde o místo 
v krajině příliš dominantní. Také k vodě je 
to několik set metrů z příkrého kopce. Snad 
hlavním důvodem pro opětovný výběr toho-
to místa bylo to, že je odtud nádherný roz-
hled do kraje.  Počínaje soutěskou Vltavy 
u Chvatěrub až k Mělníku, je celý tok řeky 
vidět „jako na dlani“.

V minulém článku jsme Adamovu pískov-
nu opustili na konci Eneolitu (3. tis. př. Kr.). 
Na začátku následujícího 2. tisíciletí, počátku 
doby bronzové, ve zdejší oblasti sídlil lid kul-
tury únětické (2200-1700 př. Kr.). Ta dostala 
název podle nedalekých únětic u Roztok. 

Rozkládala se v prostoru dnešní Adamovy 
pískovny také vesnice nebo toto místo slou-
žilo k jiným, možná náboženským účelům? 
To bohužel dnes nelze rozhodnout. Na to je 
množství zde nalezených předmětů, patří-
cích lidu této kultury, příliš malé, i když se 
tu našly nádobky, koflík, miska a řada ke-
ramických střepů. Hlavní důvod je ten, že 
výzkum zde tenkrát neprováděli odborníci 
a množství získaných poznatků je proto pro 
detailnější rozbor příliš malé. 

V naší oblasti nejčastěji nalézané pravěké 
předměty patří lidu s kulturou knovízskou 
(1300-900 př. Kr.). Stejně tak je tomu i v Ada-
mově pískovně. 

Do hmotného inventáře této kultury patří 
několik nádob, jehlancovité závaží tkalcov-
ského stavu, kusy vypálené hlíny-mazanice, 
kterou byly omazané stěny obydlí (i s otisky 
prutů, kterými byly stěny domů tenkrát vy-
pleteny). Také  jediný pravěký  kovový před-
mět pocházející odtud - bronzový kroužek, 
ale  i kostěná jehlice.  

Také následující období halštatsko – la-
ténské (7.-5. stol. př. Kr.) je zde zastoupeno 

značným množstvím nálezů. Našly se tady 
odpadní jámy s předměty v nich se obvyk-
le vyskytujícími. Nádobky zdobené geome-
trickými vzory, „vlešťovanými “ do jejich 
tuhovaného povrchu, mazanice, kamenné 
drtidlo na obilí, přeslen dokazující tkaní lá-
tek, zvířecí kosti a další. Také kousky želez-
né strusky dokládající, ne sice ještě tavbu 
železné rudy, ale zatím „pouze“ jeho zdejší 
kovářské zpracování.

Z tohoto úseku pravěku pochází i další uni-
kát, a to dvě kostěné postranice koňské uzdy 
zdobené rytými kroužky. Čím jsou tak výji-
mečné? Tím, že jsou zhotoveny z kosti. V do-
bě, kdy se již používaly převážně postranice 
uzdy železné, a také proto, že podobných se 
na našem území našlo jen několik.

Ještě jedna zajímavost se váže k  osídlení 
“Adamovy pískovny“ z té doby. Ze zdejšího 
místa je dobře vidět i „Hradiště“ v Minicích. 
To představovalo v době  halštatsko – latén-
ské význačné, pravděpodobně náboženské, 
centrum celé široké oblasti. O něm však ví-
ce někdy příště.

Naposledy navštěvovali tato místa Keltové. 
I ti zde po sobě zanechali řadu předmětů. 
Nádoby vytáčené již na hrnčířském kruhu, 
keramiku zdobenou  kolky, kamenný brou-
sek,  ale i část lidské lebky. 

Pak na řadu staletí tato místa zůstala opuš-
těna. Historicky nejmladším nálezem z těch-
to míst je jediný keramický střep patřící 
našim předkům, Slovanům. 

Na závěr bych se chtěl zmínit o tom, co se 
také našlo v jedné odpadní jámě.    Bylo v ní 
spousta lastur říčních škeblí a také několik 
zkamenělých zubů druhohorních žraloků. 
Důkaz toho, že i tenkrát byli naši předci zvě-
daví a mimo škeblí k jídlu si od řeky do své 
osady přinesli i tyto zkamenělé zuby. Bohu-
žel v jámě nebyly žádné předměty, které by 
pomohly určit, ve které době to bylo.

V. fenCl

Ještě jednou o „Adamově pískovně“
 – nejbohatším archeologickém nalezišti v Kralupech
před časem jsem zde psal o tom, co vše se v těchto místech 
našlo. nálezů je však tolik, že vyprávění o nich musím 
rozdělit na dvě části. pro ty, co minulý článek nečetli, 
dovolte ještě jednou popis naleziště.

Městské MuZeuM  
program na květen 2010

kralupy nad vltavou,  
vrchlického 590, 
tel., fax: 315 723 035

13. 4. až 5. 6.

trvá krátkodobá výstava „Kouzlo tkaní“ 
s tkalcovskými dílnami pro školy i veřej-
nost - pokračování úspěšné výstavy „Pu-
tování za Klubíčkem“ z projektu „Řemesla 
našich předků II“.

15. 5., sobota

výjimečně od 12:00 do 17:00 – ukázkové 
„Kouzlo tkaní“pro širokou veřejnost
25. 5., úterý 17:00

Koncert žáků ZUŠ
1. 6., úterý, 17:00

Koncert ZUŠ

PŘIPRAVUjEME NA ČERVEN:

5. 6., sobota – 16:00 – 22:00 – iV. MuZejNí Noc S PřeKVAPeNíM
19. 6., sobota – 14:00 – 2. vycházka „Kralupy dříve a dnes i.“, s ředitelem muzea panem j. Rackem zamíříte do centra města

22. 6., úterý – 17:00 – vernisáž obrazů joSefA HolubA – oSobNoST A Dílo



K Z

www.mestokralupy.cz1�

Pozvánky

Vneděli 6. 6. 2010 se bude konat na prostranství pod mostem 
T. G. Masaryka a restaurace Kotva první ročník open air fes-

tivalu Kralupský Majáles. Odpoledne proběhne přehlídka všech 
základních i středních škol v Kralupech nad Vltavou a večer bude 
ve znamení hudební produkce. Uslyšíte zde ska formaci Fast Food 
Orchestra, téměř místní Lety Mimo, rock‘n‘rollovou a psychobilly 
kapelu The Rocket Dogz, indie-rockovou kapelu Povětroň a další. 
Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. 

Přijďte i vy oslavit krásy studentského života!

stuDentský MaJáles 
poprvé i v kralupech
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Program KD Vltava

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

neděle 2. a 9. od 14:00        

ZKOUŠKY – KRALUPSKÝ TALENT 2010 
informace na tel. 315 727 827

čtvrtek 6. v 16:30 zahrada KD Vltava 

VELKá ZAHRADNÍ PáRTY S INKOU 
Nenechte si ujít pořad plný písniček, tance a sou-
těží o ceny s populární Inkou Rybářovou. 
Přijďte i se svými dětmi a prožijte s nimi příjemné 
odpoledne. V případě nepříznivého počasí se akce 
uskuteční ve velkém sále.  Vstupné: 50,- Kč

sobota 15. ve 20:00

ŠKWOR – KONCERT ROCKOVÉ SKUPINY 
Vstupné: 190,-Kč předprodej 

250,- Kč na místě

středa 19. v 16:30 malý sál 

O SMOLÍČKOVI, O KŮZLáTKáCH, O BUDU-
LÍNKOVI 
Loutkové divadélko pro naše nejmenší diváky. Uvá-
dí Divadélko Hračka.  Vstupné: 40,- Kč

středa 19. v 19:30 

TANČÍRNA 
Oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slovem 
provází taneční mistr Jan Kvasnička.

Vstupné: 60,- Kč / 100,- pár 

čtvrtek 20. v 19:30

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ
Kromě Kryštofa, Marka a Davida Ebenových kape-
lu dále tvoří jiří Veselý (basová kytara, akorde-
on), jiří Zelenka (bicí, perkuse) a Pavel Skála 
(akustické a elektrické kytary). Nenechte si ujít 
tento skvělý, jedinečný koncert!

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

neděle 23. od 15:00 

KRALUPSKÝ TALENT 2010 – PĚVECKá SOUTĚŽ
Tradiční pěvecká soutěž, tentokrát v novém hávu. 
Stolová úprava s možností občerstvení, dětský 
koutek s hlídáním, sladký dárek při vstupu. Cenu 
diváka předá Roman Vojtek. 
Přijďte podpořit začínající pěvecké hvězdičky!

Vstupné: 50,- Kč,  
rodinné vstupné (4 a více osob) á 40,- Kč,  

kolektivy od 9 osob á 30,- Kč

pondělí 24. v 19:30 

MIROSLAV DONUTIL v pořadu CESTOU  
NECESTOU 
Po několikaleté přestávce přivítáme u nás v Kul-
turním domě vynikajícího herce a baviče, člena 
činohry ND, který bezesporu patří k naší domácí 
herecké špičce. Nenechte si setkání s panem Mi-
roslavem Donutilem ujít! 

Vstupné: 310,- 
důchodci a studenti 220,- Kč 

úterý 1. června v 16:30 zahrada KD Vltava

DĚTSKÝ DEN S ASTERIXEM 
Oslava dětského dne se známými postavičkami 
z kresleného seriálu ✱ soutěže o ceny ✱ jarmark 

✱ grilované dobrůtky pro děti i rodiče. 
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne!

Vstupné: 20,- Kč 

čtvrtek 3. června v 19:30

VÝBĚR Z BESÍDEK DIVADLA SKLEP
je sklizeň nejlepších plodů posledních let! Sesta-
vu aktuální Besídky doplňují často Tomáš Hanák, 
Lenka Vychodilová, Václav Marhoul, Robert Neb-
řenský, Jiří Macháček, Hana Pafková a Bára Tro-
janová. 
 Předprodej od neděle 2.5. 

Vstupné: 340,- Kč  
důchodci a studenti 250,- Kč 

Divadlo Sklep bylo založeno v roce 1971 Davi-
dem Vávrou a Milanem Šteindlerem. V součas-

né době sídlí v divadle Dobeška v Praze 4 a vyzna-
čuje se osobitým zpracováním divadelních her. 

Divadlo Sklep bylo hlavním tahounem skupiny 
Pražská 5, dále tvořené divadly Mimóza, Vpřed, 
Kolotoč a Křeč, která představovala nejvýrazněj-
ší generační hnutí 70. a 80. let a přinesla oživení 
tehdejší divadelní scény. Všechny spolky propojoval 
osobní, životní, filosofický a estetický názor. Čin-
nost Pražské 5 pronikla i do televizní oblasti, když 
v roce 1989 režíroval Tomáš Vorel film Pražská 
pětka, ve kterém divadlo Sklep připravilo pátou 
část nazvanou Na Brigádě. Film spolu s dalšími 
televizními scénkami a písničkovými klipy přinesl 
souboru další příznivce. Sklep byl z divadel Pražské 
5 nejen nejstarší, ale také nejpočetnější i nejvytr-
valejší. Bez větších přestávek hraje dodnes. Kolem 
nebo uvnitř souboru vznikalo během celého vývoje 
spoustu drobnějších projektů, například umělecká 
skupina tvrdohlaví,  B.S.P. – bavíme se po práci, 
časopis Raut, vysílání rádia Limonádový Joe ne-
bo exhibicionistické duo Thomas + Ruhller. Díky 

osobnostem z oblasti výtvarného umění, především 
Aleši Najbrtovi, se divadlu dostalo i patřičného vizu-
álního stylu (více na www.divadlosklep.cz).

Chcete-li si dopřát zcela výjimečný večer a skvě-
le se pobavit, přijměte naše pozvání a přijďte na 
Výběr z besídek ve čtvrtek 3. června v 19:30 hod. 
do KD Vltava. 

u v době po 15 hod. je možné  
podat inzerát do vývěsky a zadat plakáty  

na výlep v pokladně KD

u na pokladnách přijímáme platby kartou

KaSS rozšiřuje  
služby pro veřejnost:

POZVÁNKA DO „SKLEPA“

10.  Cizinky, cizinci a my – malý sál 
12.  Taneční koncert Tanečního a pohybového 
studia Zuzany Štarkové
17.  Radek Tomášek – folkový koncert na zahradě 
KD (v případě nepříznivého počasí v malém sále)
23.  Povídání o pejskovi a kočičce – malý sál 

PřiPrAVujEmE nA čErVEn 2010:

LOUTKOVÝ SOUBOR 
ROLNIČKA
uvede dne 19. 05. 2010  
od 16:30 hod. 

pohádku 

„KOUZELNÝ  
PRSTÝNEK„

Režie: L. Špeldová. 
Část vstupenek  
v předprodeji KaSS.
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Digitální kino vltava Kralupy – Květen 2010
náměstí Jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, 
telefon do pokladny 315 726 101

30. 4.

17:30
alenka v říši divů
uSA, 109 min., D, 130,-Kč

20:00
Iron Man 2
uSA, 112 min., 12, D, 90,-Kč

22:30
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

1. 5.

15:00
alenka v říši divů                                       
uSA, 109 min., D, 130,-Kč

17:30 a 20:00
Iron Man 2
uSA, 112 min., 12, D, 90,-Kč

22:30
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

2. 5.

15:00
Jak vycvičit draka
uSA, 97 min., D, 140,-Kč

17:30
Iron Man 2                            
uSA, 112 min., 12, D, 90,-Kč

20:00
pevné pouto
uSA, 134 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

„Jmenuji se Susie Salmonová. Bylo mi čtrnáct, když 
mě zavraždil“. Těmito slovy začíná hlavní hrdinka fil-
mu vyprávět svůj nevšední životní a posmrtný příběh. 
Režie: Peter Jackson (trilogie Pán prstenů).

3.5.

17:30
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

20:00
pevné pouto
uSA, 134 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

4.5.

20:00
pevné pouto
uSA, 134 min., ŠÚ, 12, T, 80,-Kč

5. 5.

17:30
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

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

6. 5. Projekt 100

20:00
Smlouva s vrahem FK vltava                          
Fin., Šv., Fra., 80min.,T, 70/60,-Kč pro členy FK Vltava

Absurdní tragikomedie, prolínající se se seversky za-
smušilými a sociálně laděnými (melo)dramaty.

7. 5.

17:30
Kouzelná chůva a velký třesk                       
VB, 108 min., D, 70,-Kč

Magické a zábavné vyprávění pro všechny věkové 
kategorie. Druhé pokračování úspěšného filmu pro 
celou rodinu.

20:00
Svítání     
uSA, 100 min., 15, T, 70,-Kč 

Zapomeňte na přeslazenou Twilight Saga. TOTO JE 
SVÍTÁNÍ! Nekompromisní vampire action movie!!!

22:00
Souboj titánů 
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

8. 5.

17:30
Kouzelná chůva a velký třesk                          
VB, 108 min., D, 70,-Kč

20:00
Svítání        
uSA, 100 min., 15, T, 70,-Kč

22:00
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

9. 5.

14:30
Mach a Šebestová na prázdninách 
Kinečko pro nejmenší
čSSr, 63 min., 30,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

16:15
MS v ledním hokeji německo 2010
česko – Francie vstup VOLnÝ

20:00
Ženy v pokušení 
čr, 118 min., 90,-Kč

10. 5.

17:30
Souboj titánů 
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

20:00
Ženy v pokušení 
čr, 118 min., 90,-Kč

11.  5.

16:15
MS v ledním hokeji německo 2010
česko – norsko vstup VOLnÝ

20:00
Ženy v pokušení 
čr, 118 min., 90,-Kč

12.5.

17:30
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

20:00
Serge Gainsbourg
Fr., uSA, 130 min., 12, T, 80,-Kč

Pyšné Francii zazpíval parodii Marseillaisy v rytmu 
reggae, v přímém přenosu si zapaloval cigarety ban-
kovkami, svedl sex-symbol Brigitte Bardot v dobách 
její největší slávy...

13. 5.

15:00
Bobule Kino senior
čr, 89 min., 40,-Kč

17:30 
Garfield     !!!ČR PREMIÉRA!!!
uSA, 72 min., D, 130,-Kč

V novém dobrodružství všemi oblíbeného líného ko-
coura Garfielda se potkává svět kreslených postaviček 
se světem komiksů a to ve 3D!

20:15
MS v ledním hokeji německo 2010
česko – Švédsko vstup VOLnÝ

14. 5.

17:00, 20:00, 20:15
robin Hood
uSA, 148 min., 12, T, 90,-Kč

Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném 
zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley 
Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu. 
MS v ledním hokeji německo 2010
Při účasti našeho národ. hokej. týmu v dalších utkáních 
bude aktuálně zařazen přímý přenos a následně upra-
ven večerní program kina. Proto si, prosím, pro aktuální 
informace zavolejte na tel.: 315 726 101, nebo se podí-
vejte na stránky www.kass.kralupy.cz. Děkujeme.  

15. 5.

15:00
Garfield 
uSA, 72 min., D, 130,-Kč

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz

3D
3D

Digitální kino Vltava – program

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D

3D
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17:00, 20:00, 20:15
robin Hood
uSA, 148 min., 12, T, 90,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

16. 5.

15:00
Garfield
uSA, 72 min., D, 130,-Kč

17:30, 20:00, 20:15
doktor od Jezera hrochů
čr, 116 min., ŠÚ, 80,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

17. 5.

17:30, 20:00, 20:15
doktor od Jezera hrochů
čr, 116 min., ŠÚ, 80,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

18. 5.

16:15, 20:00
MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ
robin Hood
uSA, 148 min., 12, T, 90,-Kč

17:00, 20:15
robin Hood
uSA, 148 min., 12, T, 90,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

19. 5.

17:30
Garfield
uSA, 72 min., D, 130,-Kč

20:00
Ženy v pokušení
čr, 118 min., 90,-Kč

20. 5.

16:15, 20:00
MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ
Ženy v pokušení
čr, 118 min., 90,-Kč

17:30, 20:15
Ženy v pokušení
čr, 118 min., 90,-Kč 

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

21. 5.

17:30
Kuky se vrací
čr, 100 min., 110,-Kč 

Suprčuprboží rodinná loutková dobrodružná dětská po-
etická podívaná pro všechny bez rozdílu věku od Jana 
Svěráka s Ondřejem a Zdeňkem Svěrákovými v hlavní roli. 
Neváhejte a mrkněte na trailer na falcon.cz. Fakt pecka.

20:00
Škola života
VB, 101 min., ŠÚ, 12, T, 70,-Kč 

Divoké dospívání v divokých šedesátých letech.

22:00
Souboj titánů
uSA, 106 min., ŠÚ, 12, T,  140,-Kč

22. 5.

14:00
MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

17:30
Kuky se vrací
čr, 100 min., 110,-Kč

20:00
Škola života
VB, 101 min., ŠÚ, 12, T, 70,-Kč

15:00, 18:00
Kuky se vrací
čr, 100 min., 110,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

21:00
Škola života
VB, 101 min., ŠÚ, 12, T, 70,-Kč

Začátek projekce závisí na tom, ve kterém semifinále 
národ. hokej. tým bude hrát – odpoledním/večerním.

23. 5.

14:30
S Krtkem do pohádky Kinečko pro nejmenší
čSSr, 70 min., 30,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

16:15, 20:00
MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ
I love you, phillip Morris
uSA, 98 min., 15, T, 80,-Kč

Když muž miluje muže... Roztomile „teplá“ komedie 
s Jimem Carreym a Ewanem McGregorem.

17:30, 20:30
I love you, phillip Morris
uSA, 98 min., 15, T, 80,-Kč

MS v ledním hokeji německo 2010
Viz. 14. 5. vstup VOLnÝ

24. 5.

20:00
I love you, phillip Morris
uSA, 98 min., 15, T, 80,-Kč

25. 5.

17:30
Garfield
uSA, 72 min., D, 130,-Kč

19:30
dÁMSKÁ JÍZda

exmanželka za odměnu 
uSA, 110 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

Dostat bejvalku za mříže... Kšeft snů.
G. Butler a J. Aniston konečně spolu v jednom filmu!!! 
Večer s doprovodným programem určeným pouze pro ženy.

26. 5.

20:00
exmanželka za odměnu 
uSA, 110 min., ŠÚ, T, 80,-Kč

27. 5.

17:30
Street dance   !!!ČR PREMIÉRA!!!
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

První taneční film ve 3D!

20:00 Projekt 100
Zahraj to znovu, Same FK vltava                          
uSA, 86 min., 12, T, 70/60,-Kč pro členy FK Vltava

„Nedostatek smyslu pro humor jako důvod k rozvo-
du“. „Neberu to osobně, jenom se zabiju“. V hlavní 
roli Woody Allen.           

 28. 5.

17:30      
Street dance                               
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

20:00
princ z persie: písky času
uSA,  116 min., ŠÚ, T, 110,-Kč

Velkolepý výpravný akčně-dobrodružný příběh z ta-
jemné Persie.

22:30
Street dance
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

29. 5.

15:00
Street dance
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

19:00
Metropolitní opera new York
Gioachino Rossini
Lazebník sevillský
300,-Kč
Nastudování: italsky s českými titulky

30.5.

15:00
Kuky se vrací
čr, 100 min., 110,-Kč

17:30
Street dance                                  
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

20:00
princ z persie: písky času
uSA,  116 min., ŠÚ, T, 110,-Kč

31. 5.

17:30
Street dance
VB, 98 min., 12, T, 140,-Kč

20:00
Mamas a papas
čr, 110 min., 12, 90,-Kč

Čtyři příběhy filmu tvoří mozaiku osudů několika man-
želských či partnerských dvojic, které v určitém zlo-
movém bodě života řeší otázky chtěného, nechtěného, 
vytouženého nebo zmařeného rodičovství.

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

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

kino má za sebou významnou proměnu – 
digitalizaci. co vše tato změna přinesla?
Když to budu brát komplexně, tak 35mm 
technologie je tu ve své podobě nějakých 30 
let. Distributoři zasílali filmy do kin podle 
úspěšnosti toho daného kina. úspěch byl 
měřen návštěvností. Jenže návštěvnost na-
šeho kina se odvíjela od toho, kdy se k nám 
filmová kopie dostala. Někdy k nám kopie 
putovala i měsíc a půl. A za tu dobu dali 
samozřejmě diváci přednost jinému premi-
érovému kinu. Je rozdíl mezi multiplexem, 
velkým kinem v metropoli a naším regionál-
ním kinem. S digitalizací dostáváme stejné 
možnosti jako multiplexy – premiérové filmy, 
v obrazové i zvukové kvalitě, tudíž se zame-
zuje odlivu diváků do multiplexů a radikál-
ně narostla návštěvnost našeho kina. Za což 
děkujeme všem filmovým fanouškům.

jaké další možnosti přišly s digitalizací 
kina?
 Samozřejmě nám to umožňuje zakompono-
vat do klasického programu kina i alterna-
tivní obsah, což jsou záznamy oper, satelitní 
přenosy přímých utkání, se kterými slavíme 
úspěch – hokej, Formule 1, máme nabíd-

ky na baletní představení z nejznámějších 
evropských baletních domů a můžeme se 
tímto připojit k festivalům, kterých bychom 
předtím nedosáhli a můžeme také okamžitě 
po odeznění festivalu promítat festivalové 
filmy. Největším naším úspěchem byl fes-
tival Jeden svět, kdy jsme promítali jak pro 
školy, tak pro veřejnost.

jak náročné je přivézt do kralup filmové 
hvězdy, jako byla v poslední době paní scé-
náristka H. Třeštíková či režisér z. Troška?
Je to několikaměsíční jednání po ose ki-
no - distributor nebo kino - produkce a je 
to hledání termínů, kdy mají filmaři čas 
a jsou ochotni přijet a věnovat se divákům. 
Snažíme se o vytvoření doprovodných ak-
cí, aby se tady cítili dobře a měli na kino 
Vltava dobré vzpomínky. Vycházím z to-
ho, že filmaři budou tvořit dál, pokud na 
nás budou mít dobré vzpomínky, budou se 
k nám rádi vracet.

je pravdou, že kralupské publikum má stále 
více rádo české filmy než zahraniční?
Avatar tuhle pravdu trošičku narušil, pro-
tože to byl film, o kterém se mluvilo 10 let 

a je to fenomén, který se ve 3D technologii 
jen tak nezopakuje. Ale faktem je, že české 
publikum preferuje české filmy, viz Doktor 
od Jezera hrochů a Ženy v pokušení.

jaké filmy byly největším trhákem loňského 
roku?
Líbáš jako bůh a Avatar.

na co vše se mohou filmoví fanoušci v roce 
2010 ještě těšit? co zajímavého pro diváky 
chystáte?
Zkusili bychom záznam baletního předsta-
vení a zajímavou novinkou je večer věnova-
ný pouze pro ženy, s názvem „Dámská jíz-
da“, kdy bude promítán film takříkajíc pro 
něžné publikum, převážně s romantickou 
tématikou + doprovodné akce, u kterých 
by si měly ženy odpočinout, starosti nechat 
před kinem a v kině se jenom bavit. 

DěkuJi Za ROZHOVOR! RaDka salákOVá

metroPolitní oPera
Gioachino Rossini

lazebník sevillskÝ
29. 5. 2010

19:00
300,-kč

nastudování: italsky s českými titulky

Díky své melodické invenci, vtipnosti a instrumentační řemeslnosti 
psal Rossini velice lehce. Důkazem toho je i Lazebník sevillský – vrchol 
Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny! V Rossiniho komické 

opeře plné převleků je dominantní postavou mazaný Figaro, který 
v bláznivé historce o zamilovaném hraběti Almavivovi a jeho vyvolené 

Rosině poskytuje za pár zlaťáků zamilovanému páru svůj důvtip 
a pomoc. Dvojici milenců tvoří operní hvězdy nejzářivější – Joyce 

DiDonato a Juan Diego Flórez. „Lazebník v režii významného činoherního 
režiséra Bartletta Shera je divadlem par excellence!“

ROZHOVOR  s... JaneM fenCleM, členem týmu digitálního kina Vltava

45. výročí založení KaSS Vltava

„dISKrIMInace“  
v kině vltava 25. 5. 

Slečny, holky, paničky, kama-
rádky i tetičky, pozor! V kra-

lupském kině Vltava se uskuteč-
ní výjimečný večer, a to jen a jen 
pro Vás, takže tentokrát nechte 
své drahé polovičky s ratolestmi 
doma a přijďte si užít úterní večer 
k nám.

Nejen, že je pro Vás připraven 
nový film s Jennifer Aniston (alias 
Rachel z Přátel), který už svým náz-
vem „Exmanželka za odměnu“ 
slibuje netradiční zápletku, jež Vaši 
bránici nenechá v klidu, ale, a to 
je hlavní, před samotnou projekcí 
této komedie máte možnost obdi-
vovat hbité barmanské ruce Ond-
řeje Slapničky, který za exkluzivní 
cenu připraví koktejl podle Vašeho 
přání, budete moci ochutnat různé 
domácí dobrůtky, ale také se se-

známit s činností místního fitness 
centra Párty klub. Můžete zkusit 
tančit v rytmu Zumby, zjistit, co 
se skrývá pod pojmen Heat Pro-
gram, nechat si poradit v letošních 
trendech manikúry či si speciálním 
přístrojem nechat změřit tělesný 
tuk (v případě, že by Vás výsledek 
zaskočil, není problém využít rad 
v oblasti zdravé výživy). Dále Vám 
zde bude k dispozici profesionální 
kosmetička, jež nabízí ošetření ple-
ti francouzskou luxusní kosmetikou 
GERnétic a jejíž služby od dubna 
naleznete v Párty Klubu v salonu 
MaVi (www.mavi-kosmetika.com). 
Při této příležitosti si můžete od-
nést dárek!

Přijďte si k nám odpočinout, 
pobavit i poklábosit. 

Večer je jen Váš...

dámská jízda tedy začíná 
v úterý 25. 5. od 19:30 hod.
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Rozhovor

I v našem městě žije spousta náctiletých, kteří se již mohou pochlubit úspěchem,  
kterého mnozí dospěláci za svůj život nedosáhli.

Otevíráme novou rubriku Úspěšní mladí, ve které Vám chceme představit naši mládež  
ve „světlech reflektorů“. Znáte-li ve svém okolí někoho, kdo by rozhodně neměl v tomto „seriálu“ chybět,  

kontaktujte nás, prosím. Tel: 777 798 211, mail: zpravodaj@mestokralupy.cz
Dnes Vám představíme dívku, kterou, dle mého názoru, čeká velice zajímavá životní kariéra.

Přinášíme Vám rozhovor s…..Evou Flídrovou

v rámci své školní i mimoškolní aktivity se 
zcela viditelně zapojujete do různých akcí, 
co vše ve svém volném čase stíháte, čemu 
se věnujete?
Jelikož školní povinnosti ošidit nemůžu, 
volného času mi příliš mnoho nezbývá. 
Dvakrát týdně navštěvuji ZUŠ, zkouším se 
dvěma kapelami, se kterými momentálně 
každý víkend vystupuji, hraji ve sboru ne-
bo jen doprovázím zpěvačky na hudebních 
soutěžích. Organizuji různé akce, jako na-
příklad studentský hudební festival Music-
fest a další. Také ráda chodím do divadla, 
navštěvuji koncerty či čtu.

Hudba je pravděpodobně vaší největší 
láskou, jak dlouho a čemu všemu se 
v hudební oblasti věnujete?
V 7 letech jsem začala hrát na klávesy, ze 
kterých jsem pak přešla na klavír, na který 
hraji dodnes. Mimo to jsem začala hrát na 
kytaru, bicí nástroje a saxofon. 

Proč jste se vy, křehká dívka, rozhodla pro 
bicí nástroje?
Bicí jsou takový hodně živelný nástroj. Hrát 
na ně je pro mě druh sportu, při kterém si 
odpočinu a dostanu ze sebe všechny nega-
tivní emoce. Napoprvé mě uchvátily zejmé-
na pro svoji hlasitost.

Kralupská skupina 
BRATRSTVO LUNY 

vypravuje autobus na kon-
certní křest svého aktuál-
ního alba „GOETHIT“, do 
pražského Futurum music 
baru, který je na progra-
mu ve středu 5. 5. 2010.

Odjezd od KaSS Vltava 
bude v 19 hodin. Zbývá 
volných 15 míst, která si 
zájemci mohou rezervovat 
na emailu bratrstvoluny@
seznam.cz. 

Cena cesty do Prahy 
a zpět je 100,- Kč, rovněž 

vstupné na koncert je 100,- 
Kč. Autobus bude mít za-
stávky i na Uhách, Nové 
Vsi, Veltrusích a zřejmě 
Postřižíně. Je to velká šan-
ce na komfortní servis na 
jedinečný koncert.

Kmotrou alba vltav-
ských gothic rockových 
Trubadúrů je spisovatel-
ka Jenny Nowak.

braTrSTvo Luny 
LIve  křeST GoeTHIT 
5. 5. 2010 fuTuruM 

MuSIc cLub,  PraHa

Úspěšní mladí 

eVa FlídroVá
17 let, Kralupy nad Vltavou,  

Dvořákovo gymnázium - septima.

měla zájem. Podporovali mě ve všech tvůrčích 
aktivitách a poskytli mi dostatečné podmín-
ky pro moje hudební aktivity. Více než rodi-
če mě pak k hudbě vedla moje učitelka na 
klavír, paní Kavanová. Učí mě hrát už od 1. 
třídy a prošla si se mnou celým mým dospívá-
ním. Při hraní mě naučila věci, které možná 
docením až za pár let - že jedině trpělivost 
a píle vede k nejlepším výsledkům.

kde a jak nejraději relaxujete?
Nejvíce si odpočinu při hraní, čtení nebo 
při setkání s přáteli. Prostě kdekoli, kde ne-
musím řešit vlastní starosti a povinnosti.

jaké máte plány do budoucna? 
Příští rok mě čeká maturita a poté přijí-
mací testy na vysokou školu. Mojí vysně-
nou je FFUK obor bohemistika. Co se týče 
ostatních aktivit, tak těm nechávám volný 
průběh a jen čekám, kam mě osud zavede, 
avšak primární je pro mě stále vzdělání.

Myslíte si, že má kralupská mládež dostatek 
prostoru pro mimoškolní vyžití?
Domnívám se, že prostoru pro mimoškolní 
aktivity je (nejen) v Kralupech dostatek. Jde 
jen o to, abychom je vyhledávali. Všechno je 
podle mě o správné motivaci a zájmu.
  DěkuJi Za ROZHOVOR!

jaké kořeny vašeho talentu sahají 
k předkům? co jste zdědila od rodičů nebo 
prarodičů?
Po tom jsem nikdy nepátrala a popravdě mys-
lím, že to není až tak důležité. Moji rodiče 
mi dali možnost věnovat se všemu, o co jsem 

Na gothic rock autobusem
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První výlet letošní sezóny připraven
Členové výboru našeho Sdružení dokončili 
přípravy na první výlet letošní sezóny, který 
uskutečníme díky finanční podpoře Měú 
naší činnosti. Ve středu 19. 5. vyjedeme 
v 7:30 hod. z otočky MHD v Minicích. Při-
stoupit můžete na našich nástupních mís-
tech (Čechova ul. v Mikovicích, u restaura-
ce Zelený Strom, u hotelu Sport a naproti 
KD Vltava). Autobus pak zamíří podél Labe 
kvetoucí přírodou až do skanzenu Zubrni-
ce (vedený na seznamu skanzenů Evrop-
ské unie), který si budete moci prohlédnout 
s odborným průvodním slovem.

Po prohlídce bude následovat oběd a pří-
jezd do Úštěku. Tam budeme absolvovat 
prohlídku pamětihodností města. Při ne-
náročné a krátké procházce se dostaneme 
i k raritě tohoto místa: areálu Ptačí domky. 
Naskytne se nám i pohled na krásné jezero 
s kempem. Zájezd ukončíme v Litoměřicích 
krátkou vyhlídkou od sochy K. H. Máchy 
a osvěžením ve zdejších cukrárnách. Před-
pokládaný návrat do Kralup po 17. hod.

Přihlášky přijímáme v úterý 4. 5. od 13 
hod. v salónku DPS. Zájezdu se mohou zú-

častnit i nečlenové. Podrobnější informace 
při přihlášení nebo na tel: 315 727 342. Ce-
na: pro členy 150,- Kč, pro ostatní 200,- Kč. 
Pokud se nepřihlásí alespoň 20 zájemců, 
bude zájezd zrušen. 

Připravujeme zájezd na měsíc červen, kte-
rý se uskuteční ve středu 16. 6. a mimo jiné 
navštívíme Muzeum porcelánu v Klášterci 
nad Ohří i zámek Jezeří na severozápadě 
republiky. Přihlášky přijímáme 1. 6. od 13 
hod. v salónku DPS na sídlišti Cukrovar.

Za sDRužení RODáků a příZniVCů Města 

Jan kOlátOR

Sdružení rodáků a příznivců města...Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V KVětnu 2010
 významných životních jubileí.

�1 let  Šlemrová Anežka
�0 let  Hnídková Věra
  Hrdina Ladislav
�� let  Müllerová Marie
  Beritová Marie
  Janda Karel
�0 let  Štefan Vlastimil
  Ožvoldíková Věra
    Maříková Jaroslava 
  Kalousová Věra
  Valenta Miroslav
  Levá Jana
Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Děkuji MěÚ Kralupy n. Vlt. za pozornost a udělení 
věcného daru u příležitosti mých 85. roků věku. 
Paní Holeková mi předala nejen dar, ale přidala 
i milá slova a přání dobrého zdraví. Návštěva mě 
moc potěšila, děkuji za pozornost. 

Vávra josef

PoDěkování

 Národní památník na Vítkově byl postaven s cílem připomínat budoucím generacím vznik 
československého státu a hrdinství legionářů za první světové války. Stavba proběhla v letech 
1928 – 1938 podle návrhu architekta Jana Zázvorky.  K naplnění původního poslání památníku 
nedošlo. Zabránily tomu vypuknutí 2. světové války a po roce 1948 komunistický režim, který 
v něm umístil pohřebiště významných představitelů komunistické strany a v letech 1953 – 1962 mauzoleum Klementa Gottwalda. Po navrácení ostatků 
komunistů rodinám v roce 1990, a po desetiletém hledání dalšího využití, byl objekt převeden pod správu Národního muzea. To zahájilo v roce 2007 rozsáhlou 
rekonstrukci s cílem navrátit památník široké veřejnosti. Zrekonstruovaný památník byl slavnostně otevřen 25. října 2009. 

Pro návštěvníky jsou připraveny: nová expozice Křižovatky české a československé státnosti, krátkodobé výstavy a zbytky gottwaldovského mauzolea. 
Mohou se rovněž občerstvit v kavárně a vystoupit na střechu s krásnou vyhlídkou na Prahu.

Odjezd z kralupského nádraží rychlíkem v 8:38 hod. na Hlavní nádraží (platí zde seniorpas). Dále tramvají číslo 9 z Bolzanovy ulice do stanice Na Ohradě 
a odtud parkem 1,4 km pěšky. Ostatní se mohou připojit v 10 hod. před památníkem. Základní vstupné je 110,- Kč, snížené 60,- Kč. 

Tato vycházka se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou. Akci připravila: Ing. Věra Závodská

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve členy, kteří si rezervovali vstupenku na divadelní představení v HD Karlín
ČArDÁŠOVÁ prinCeZnA – Kdy? Ve středu �. května 2010 od 1� h.

Odjezd z kralupského nádraží v 17:41 hod. na Masarykovo nádraží.

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

nÁrODnÍHO pAMÁTnÍKU nA VÍTKOVě
Kdy? V sobotu 22. května 2010

Pohled na unikátní památku Ptačí domky: tento 
areál a další památky i přírodu si prohlédnete při 
našem zájezdu v květnu, když se včas přihlásíte 
podle výše uvedených informací.

ve středu 14. dubna v rámci našeho cyklu právo, zdraví a bezpečnost pro seniory, 
proběhla přednáška na téma zdraví seniorů. přednesla ji kardioložka mudr. 
jarmila Wintrová z centra zdraví. přednášku, doplněnou promítáním diapozitivů, 
sledovali přítomní velmi pozorně. mohou litovat ti, kteří se této akce nezúčastnili. 
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Milí přátelé, konečně se na nás usmálo 
sluníčko a příroda se krásně zelená 

a rozkvétá, je nám trošku veseleji. Veliko-
noce máme již za sebou, ale připomeňme 
si, jak jsme společně prožili minulý měsíc, 
který byl opravdu plný nádherných akcí.

Opět jsme navštívili velice pěknou výsta-
vu v Lysé nad Labem, kde jsme vystavova-
li i výrobky našich seniorů, oslavili jsme 
krásné Velikonoce s dětmi z mateřské ško-
ly a jejich jarním programem, společně se 
žačkami ZŠ Komenského zazpíval Senior 
Minichor pod vedením pana Rynta k oslavě 
krásného jubilea paní Hatalíkové. V Měst-
ském muzeu jsme si mimo stálých expozic 
prohlédli výstavu „Kouzlo tkaní“, která je 
pro naše seniory velmi poučná. Samozřejmě 
jsme byli na našem letošním prvním výletě, 

který se velmi vydařil, i počasí nám přálo. 
To, co jsme v minulém Zpravodaji našim 
seniorům slíbili, jsme dodrželi a nadále bu-
deme v této činnosti pokračovat.

A co nás čeká tento měsíc? Pro radost 
a potěšení nám opět přijde zazpívat pan Jelí-
nek se svou kytarou, budeme mít zajímavou 
besedu s jedním z pozvaných hostů, urči-
tě se těšíme na další zájezd 22. května do 
severních Čech, kde navštívíme Frýdlant, 
Hejnici, Lázně Libverdu, Nové Město pod-
Smrkem, Obří Sud a další krásná místa.

Dovolte nám nakonec poděkovat zástup-
cům Měú za finanční podporu, kterou nám 
seniorům poskytl a bez níž bychom všech-
ny akce v tomto roce pro naše „starší ob-
čany“ nemohli uskutečnit.

ČlenOVé MkD

Městský klub důchodců

7. 5. MUDr. Mikušová ....................... Kaučuk
315 718 016

14. 5. MUDr. Nová............................. Nerudova 686
315 725 606

21. 5. MUDr. Štefka .......................... Lobeček
315 726 654 

28. 5. MUDr. Švejdová ...................... Kaučuk
315 718 007

Dosažitelnost praktických lékařů 
pro dospělé v pátek odpoledne

K lub seniorů č. 2 se schází vždy ve čtvr-
tek odpoledne v penzionu. Pod vedením 

paní Hinkové procvičujeme paměť a zna-
lost češtiny. S paní Holekovou procvičuje-
me naše stařecké klouby. Děti z místních 
škol nám občas zpestří odpoledne svým 
kulturním programem, za což děkujeme 
nejen dětem, ale zvláště p. učitelkám. Zú-
častňujeme se veřejných akcí, např. Ma-
sopustu apod. Uspořádali jsme finanční 
sbírku na pomoc nejen postiženým Mo-
ravanům při loňských záplavách, ale též 
částkou 700,- Kč jsme přispěli Haiťanům na 
obnovu normálního života po zemětřesení, 
které je postihlo. Jsme členky ČČK a při 
středečních odběrech krve zajišťujeme pr-

votní evidenci a občerstvení dárcům krve. 
Absolvovali jsme několik výletů nejen po 
souši, ale také po naší řece se spol. Mari-
na. Celodenní výlety podnikáme společně 
s prvním klubem důchodců. Naše ženy se 
velmi dobře umístily na výstavě Šikovné 
ruce seniorů v Lysé nad Labem – získaly 
čestné uznání. 

Na naši činnost jsme požádali Měú o pří-
spěvek na rok 2010. Rada nám poskytla 
částku, kterou použijeme nejen na kultur-
ní, ale i společenské akce našeho klubu. 
Děkujeme za pomoc, která nám pomůže 
uskutečnit naše záměry a snahu zpříjemnit 
našim seniorům zbytek života.

kluB DůCHODCů 2

VELKá KRONIKA KRALUPSKá
1253 – 2010

To je název připravované publikace zachycující 
události v naší obci od roku 1253, ve kterém se 

poprvé objevuje zmínka o Kralupech, až do dneška. 
Knih o Kralupech již vyšla celá řada, ale jejich děj byl 
zaměřen převážně na události poslední poloviny 19. 
století a na první polovinu století dvacátého. Nová 
kniha, vlastně kronika, zachycuje osudy obce i lidí 
v celém známém dějinném rozsahu. 

Inspirací mi byla kronika sousední obce s názvem 
„Chvatěruby 1141 – 2000“. Starosta Chvatěrub pan 
František Derfl, jako iniciátor a současně spoluautor 
kroniky, přesvědčil další chvatěrubské patrioty ke 
spolupráci a výsledkem byla krásná vázaná kni-
ha s barevnými reprodukcemi, která obec Chvatě-
ruby patřičně zviditelnila. Zásluhou pana starosty 
byly i získány finanční prostředky od dvaceti pěti 
sponzorů.

Pod tímto dojmem se obracím na kralupské ob-
čany a čtenáře Kralupského Zpravodaje. Pokud bys-
te věděli o podniku, firmě nebo živnosti, ochotné 
přispět na vydání tohoto díla s tím, že jejich jména 
budou samozřejmě v knize uvedena, obraťte se, 
prosím, na mne. Pomůžete dobré věci. Pro příští 
generace, které přijdou po nás, zůstanou trvale za-
chyceny vzpomínky včetně naší současnosti, která 
bude pro ně již minulostí.

Ing. josef Stupka

2�. �. 2010 ......KELLEROVÁ Marie, 91 let
2�. �. 2010 ......SYROVÝ Václav, 75 let
2�. �. 2010 ......BARtŮŠKOVÁ Ivana, 68 let
�1. �. 2010 ......MAREŠ Lubomír, 71 let
�. �. 2010 .........SVOBODA Jaroslav, 76 let
�. �. 2010 .........REHBERGEROVÁ Marie, 90 let
11. �. 2010 ......MANĚNA Vlastimil, 81 let
12. �. 2010 ......VAGENKNECHtOVÁ Vlasta, 86 let
12. �. 2010 ......MINARČíK Jiří, 62 let
1�. �. 2010.......ZAMRAZILOVÁ Anna, 85 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Jak žijí senioři?

Pietní zastavení u pomníků 
u příležitosti 65. výročí 
skončení 2. světové války

V pátek 7. 5. 2010
9:00 – ZŠ Komenského
9:05 – Sokolovna
9:10 – Lobeček („kanón“)
9:15 – u kostela
 Nanebevzetí Panny 
 Marie a Sv. Václava
9:25 – Hostibejk
9:40 – Zeměchy (pomník)
9:50 –  Mikovice (u školy)
9:55 – Minice (pomník)
10:05 – hřbitov
(časy jsou orientační)

Pomník v Lobečku
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jak jsme vás již předběžně informovali 
v minulém čísle, 15. a 16. května 
pořádáme akce pro děti v rámci oslav 
10. výročí ddm.

Vsobotu 15. 5. od 14:00 hod. uspořádáme 
soutěže a hry ve spolupráci s Klubem 

vodních sportů Kralupy n. Vlt. v jejich lo-
děnici u mostu. Děti se budou moci mimo 
jiné svézt na motorových člunech.

V neděli 16. 5. čeká na děti program na 
zahradě KaSS Vltava. Soutěže, řemeslné  
a výtvarné dílny budou připraveny od 10:00 
hod. Od 14:00 hod. začne velkolepý zábavný 
program v sále KaSS. Vystoupí zde zájmo-
vé útvary DDM a vítězové soutěže „Staň se 
hvězdou“ a další. Programem vás bude prová-
zet moderátor televize Nova Karel Voříšek.

výstava
Omlouváme se všem čtenářům za změnu 
termínu výstavy k 10. výročí DDM. Výstava 
se koná v KaSS Vltava od 3. do 16. 5. a bude 
zahájena vernisáží 3. 5. v 17:00 hod.

ohlédnutí za velikonocemi
Děkujeme všem, kteří přispěli svými výrob-
ky na Velikonoční výstavu v DDM.

V soutěži „O nejkrásnější jarní květinu“ 
s velkou převahou zvítězila Školní družina 
při ZŠ Gen. Klapálka se svým květinovým 
košem. Na 2. místě se umístila velká látková 
květina, kterou jsme pokřtili „Adéla“, z dí-
len ZŠ Praktická. Autory dřevěné květiny 
na 3. místě byly také děti ze ZŠ Praktická. 
Vítězům gratulujeme.

Úspěchy tanečnic pokračují
Zájmové útvary Taneční průprava I., II.  
a taneční skupina Naděje I., II. také v le-

tošním roce sklízejí úspěchy na soutěžích. 
Všechny taneční skupiny soutěžily 11. 4. 
na Mistrovství středních Čech v soutěži 
CDO nazvané EDTL - Emko Dance Live 
Tour. Všechny choreografie postoupily na 
Mistrovství Čech, které se koná 2. 5. v Cho-
mutově. Pokud choreografie uspějí, může-
te je vidět 22. 5. na Mistrovství republiky, 
které se letos koná na Kladně.

Den dětí
Dobrodružná výprava za pokladem čeká 
všechny soutěživé děti 27. 5. Akci jsme 
nazvali Šipkovaná. Start na dětském hřišti 
pod MŠ v Mikovicích v 16:00 hod. Tra-
sa je určena jak pro děti s rodiči, tak 
pro školáky. Vstupné: děti 30,- Kč, rodiče 
10,- Kč.    

recitační soutěž
Recitační soutěž v rámci 15. ročníku festi-
valu poezie a přednesu „Seifertovy Kralupy 
2010“ se koná 1. června v budově DDM. 
Prezentace v 8:30 hod., začátek soutěže 
v 9:00 hod. 

Soutěž pořádá DDM ve spolupráci s Měs-
tem Kralupy n. Vlt. Soutěžící budou rozdě-
leni do jednotlivých kategorií podle věku. 
Každý soutěžící přednese celkem 2 básně: 
jednu podle svého výběru a druhou od J. 
Seiferta. Přihlášky přijímáme do 24. 5. 2010 
v kanceláři DDM.

Vítězové a vybraní recitátoři budou před-
nášet v září 2010 na Festivalu poezie a před-
nesu „Seifertovy Kralupy 2010“.

Hry a soutěže pro děti 
V rámci Dnů Kralup pořádá DDM společ-
ně se ZŠ Komenského Hry a soutěže pro 
děti 4. června od 9:00 do 15:00 hod. na 
břehu Vltavy. V případě deštivého poča-
sí budeme soutěžit v tělocvičně V Zátiší,  
v ZŠ Komenského a v DDM. Zveme ro-
diče s dětmi, jednotlivce i kolektivy dětí. 
Vstup zdarma.

Turnaj století
Jubilejní 10. ročník Turnaje století v malé 
kopané se koná 5. 6. od 9:00 hod. na fotba-
lovém hřišti Slavoj Mikovice. Týmy, které 
mají chuť se turnaje zúčastnit a bojovat  
o putovní pohár, se mohou přihlásit v kance-
láři DDM osobně, telefonicky (315 722 430) 
nebo e-mailem (ddmkralupy @seznam.cz) 
do 25. 5. 2010.

velikonoce v Mokrosukách

DDM pořádal od 31. 3. do 3. 4. Veliko-
noční pobyt v Mokrosukách. Zúčastnilo 
se ho 33 dětí a 6 dospělých. Pobyt se 
uskutečnil na základě projektu o poskyt-
nutí dotací z Fondu primární prevence 
Středočeského kraje na rok 2009. Program 
pobytu byl naplněn tanečními tréninky 
hip hopu, moderního tance a orientálního 
tance. Na začátku si každá skupina dětí 
vyrobila vlastního maskota. Program byl 
zpestřen zážitkovými hrami zaměřenými 
na prevenci užívání návykových látek, na 
problematiku šikany a násilí a informa-
cemi o zdravém životním stylu a výživě. 
Pedagogické pracovnice připravily pro dě-
ti zajímavé hry, různé výtvarné techniky 
a soutěže. Například malovaly na trička, 
vyráběly přívěšky, ozdoby, náušnice, zdo-
bily hrnečky, pletly velikonoční pomlázky, 
hledaly velikonoční poklad. Děti uplatnily 
své tvůrčí schopnosti a kreativní myšlení 
a byly seznámeny s dalšími činnostmi, jak 
trávit svůj volný čas.

Poděkování
Děkujeme Davidovi Štamfestovi z Truhlář-
ství Štamfest  za výrobu jevištní dekorace 
pro taneční skupinu Naděje. „Šperkovnici“ 
pro choreografii Korálky v hodnotě 9.000,- 
Kč vyrobil a DDM věnoval jako sponzor-
ský dar.

stRánku připRaVil kOlektiV DDM

DůM Dětí a MláDeže

Oslavy 10. výročí Domu dětí a mládeže
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Dokončení ze str. 1

které vaše zájmové útvary jsou 
nejvíce vyhledávány? Proč 
myslíte, že tomu tak je?
V průběhu deseti let se zájem 
dětí o kroužky postupně měnil. 
Dříve to byl aerobic, pak počí-
tače, nyní keramika a taneční 
kroužky. Je to vývoj zájmů dětí 
a reakce dětí na trendy doby.

co zajímavého se celému 
kolektivu DDM podařilo během 
10 let zorganizovat?
Myslím, že je důležité říci, že 
jsme si po celých deset let udrže-
li zájem dětí, stabilní počet dětí, 
který jsme navýšili od otevření 
DDM do června 2000 pětiná-
sobně. Podařilo se nám několik 
velkých akcí např. „Mega kon-
cert“, akce „Dumík“, „Taneční 
světelná show“, spolupracujeme 
10 let s nadací „Kapka naděje“ 
(jezdíme před Vánocemi a Veli-
konocemi do nemocnice Motol 

a s dětmi na dětském oddělení 
vyrábíme různé ozdoby a deko-
race). Každým rokem pořádáme 
ples DDM a mohla bych jme-
novat dlouhou řadu akcí, které 
se nám povedly. Bez dobrého 
kolektivu zaměstnanců bychom 
takové výsledky neměli.

Můžete vypíchnout nějakou 
mimořádnou událost? 
Je několik mimořádných udá-
lostí. Ta první je povodeň roku 
2002. Celé přízemí bylo vytope-
no, všichni jsme pracovali celé 
dny na úklidu bahna a špíny, 
v noci se střídali až do října 
a v nočních hodinách hlídali ob-
jekt, protože jsme neměli vcho-
dové dveře a nešel elektrický 
proud. Podařilo se nám zařídit 
celé přízemí s pomocí sponzorů 
a dobrovolníků a už v říjnu jsme 
otevírali DDM pro děti. Druhou 
takovou událostí bylo připojení 
Školy v přírodě Mokrosuky ja-
ko naše odloučené pracoviště. 

Postupně vyměňujeme nábytek, 
podlahy a trochu ŠvP renovuje-
me. Začátky nebyly jednoduché, 
ale mám radost, když vidím spo-
kojené rekreanty.

jaké další aktivity plánujete pro 
příští rok?
Pro příští rok připravujeme 
samozřejmě opět mnoho no-
vých akcí jako každým rokem. 
O všech akcích a připravova-
ných zájmových útvarech bude-
me včas informovat prostřednic-
tvím Kralupského Zpravodaje.

jaké to je pracovat 10 let 
na pozici ředitelky DDM 
a prakticky vychovávat či 
nějakým způsobem směřovat 
kralupské děti?
Pracuji s dětmi již přes 30 let 
a tato práce mě zcela naplňuje, 
i když není jednoduchá. Vyža-
duje mnoho trpělivosti, flexibili-
ty, hodně času, kreativity, lásky 
k dětem a porozumění. Práce 

ředitelky je ale také obrovské 
množství papírování, starost 
o finance, starost o pracovníky 
nejen stálé, ale i externí, kterých 
máme 68. Moc důležitá je komu-
nikace s lidmi, která není někdy 
jednoduchá. Je to také obrovská 
zodpovědnost. Když se toto vše 
skloubí včetně vnímání dětí, pak 
jim mohu společně se svými spo-
lupracovníky nenásilnou formou 
ukázat, co je dobré a co ne. Ja-
kou cestu by si měly zvolit.

co byste popřála DDM k jeho 
10. narozeninám?
Domu dětí a mládeže bych po-
přála samozřejmě jen to nejlepší. 
Aby neměl starosti s financemi, 
klidné pracovní prostředí, aby 
v něm všechny děti našly to, co 
hledají a hlavně aby navštěvovaly 
DDM rády. Přála bych mu jen sa-
mé šťastné a spokojené děti, rodi-
če i všechny jeho návštěvníky.

DěkuJi Za ROZHOVOR! 

RaDka salákOVá

Váš domov, ve kterém trávíte značnou 
část vašeho života, by měl být funkční, 

pohodlný, bezpečný, estetický a udržovaný. 
Tak to je věta z učebnice, která inspirova-
la paní učitelku Ing. Šárku Soukupovou 
k nápadu, aby si sami žáci vytvořili svůj 
„Dům snů“. 

Na projektu pracovali žáci 8. ročníků 
v rámci předmětu praktické výchovy a sa-
mi mu dali výše zmíněný název. A proč 
právě výroba domu? Po celý rok je totiž 
v tomto předmětu hlavním tématem provoz 
a údržba domácnosti. 

Žáci dostali možnost navrhnout dům, kte-
rý by odpovídal jejich potřebám a požadav-
kům a ve kterém by jednou chtěli žít. Vy-
brali si materiál, ze kterého dům vytvořili, 
vyrobili vnitřní vybavení – mnohdy i se vše-
mi detaily a někteří zkrášlili i okolí domu. 
Maketu stavěli ve školních dílnách jednu 
hodinu týdně po dobu čtyř měsíců. 

Celou svou činnost na projektu popsali 
v seminární práci, kde zdůvodnili uspo-
řádání domu a funkce jednotlivých částí. 

Pozitivní byl fakt, že žáci při výrobě domů 
nezapomínali na ekologii a využití obnovi-
telných zdrojů energie (na střechách domů 
se objevily sluneční kolektory apod.). Každý 
dům je originál a dobře vystihuje názory 
jednotlivců na to, jak bydlet. 

Nejlepší práce jsou vystaveny ve školní 
jídelně, kde si je mohou prohlédnout i ostat-
ní žáci školy.

lenka ŠafRatOVá

ZŠ kOMenskéHO

ROZHOVOR  s... MaRií BlažkOVOu, ředitelkou DDM

Počet dětí jsme navýšili pětinásobně

Žáci 8. ročníků nazvali svůj projekt „Dům snů“ TVáŘ ZA ZáVOjEM
Při zájmovém vyučování jsme si vybraly téma 
„Tvář za závojem“. Během dopoledne jsme pro-
nikaly do tajů arabského světa. Četly jsme pří-
běhy bohatých i chudých muslimek z různých 
islámských zemí. Shlédly videa z „arabského 
života“, která pro nás předem natočili žáci 7. C. 
Diskutovaly jsme o způsobu života arabských 
žen a hledaly další informace. Také jsme ochut-
naly arabské cukroví. Zjistily jsme mnoho za-
jímavého o tom, jak se v arabském světě žije 
a jaká práva a povinnosti muslimky mají.

Například jsme se dozvěděly, že výpověď že-
ny má mnohem menší váhu než výpověď mu-
že, že muži stačí poslat 3x SMS „ rozvádím se“ 
a manželství je rozvedeno, muž může mít až 4 
manželky, pokud je uživí. Ale muslimky jsou se 
svým životem většinou spokojeny. Nemusí pra-
covat, věnují se svým dětem a zálibám, nejsou 
unavené. 

Získané informace jsme zpracovaly na PC 
a prezentovaly ostatním členům skupiny. 

Byl to pro nás velice příjemný den, vyučování 
se nám líbilo. Klidně bychom se na dané téma 
přihlásily znovu. 

Katka Umová a Veronika Novotná, 9. B
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Výstavu koordinuje ve spo-
lupráci se Vzdělávacím 

a kulturním centrem Židovské-
ho muzea v Praze Dům Anny 
Frankové v Amsterodamu. Do-
sud ji navštívilo přes pět milio-
nů návštěvníků ve více než 32 
zemích světa.

Cílem mezinárodní putovní 
výstavy Anna Franková – Od-
kaz pro současnost je podnítit 
návštěvníky k tomu, aby se za-
mysleli nad významem toleran-
ce, lidských práv a demokracie 
v dnešním světě. Výstavě do-
minuje především příběh Anny 
Frankové a její rodiny, který je 
zasazen do kontextu světových 
událostí. Historická fakta a udá-
losti zde dostávají prostřednic-
tvím autentických příběhů, zá-
žitků i pocitů lidský rozměr, a je 
proto snazší je pochopit.

Výstava se dále snaží vést ná-
vštěvníky k zamyšlení nad tím, 
v čem tkví podobnosti a rozdí-
ly mezi událostmi z minulosti, 

jako byla druhá světová válka 
a holocaust, a situací v dnešním 
světě.

Anna Franková byla němec-
ká židovská dívka. Její rodina 
uprchla před nacismem do Am-
sterodamu. Od léta 1942 do ro-
ku 1944, po více než dva roky, 
žilo osm lidí ilegálně v zadním 
traktu kancelářské budovy Otto 
Franka. Po dvou letech skrývání 
byla skupina prozrazena a de-
portována do koncentračních 
táborů. Anna zemřela na tyfus 
v táboře Bergen-Belsen. 

Její otec jediný přežil. Rozvi-
nul intenzivní pátrání po svých 
dcerách. Když mu bylo potvrze-
no, že obě dcery zemřely, ode-
vzdala mu Miep Giesová deník, 
do kterého si  Anna zazname-
návala události svého života od 
12. června 1942 až do posled-
ního záznamu z 1. srpna 1944. 
Tento unikátní záznam se roz-
hodl vydat. 

Výstava bude přístupna ško-

ZŠ gen. klapálka

Anna Franková – 
Odkaz pro současnost
tento měsíc se naše škola stane spolupořadatelem 
mezinárodní putovní výstavy nazvané anna Franková - 
odkaz pro současnost.

lám i široké veřejnosti po ce-
lý měsíc květen v pracovních 
dnech. Objednávky pro škol-

ní skupiny na telefonním čísle 
315 727 447.

MgR. Jitka HinteRHOlZingeROVá 

ZáklaDní uMěleCká ŠkOla

Květen je na Základní umě-
lecké škole vždy ve zname-

ní koncertů absolventů. Jakousi 
předpremiérou bude 18. května 
první z nich v sále školy v Máji. 
Pak již následují slavnostní kon-
certy v Městském muzeu, a to 
25. května a 1. června. Tradičně 
jsou to úterky od 17 hodin. Jste 
srdečně zváni.

Ve fotografiích se vracíme ke 
Koncertu učitelů a Velikonoč-

nímu koncertu, konanému 6. 4. 
v kralupském kostele.

Rádi přivítáme nové zájemce 
o studium na naší škole a prove-
deme je po škole během měsíců 
květen a červen (v odpoledních 
hodinách se můžete hlásit v bu-
dově Riegrova 181, v učebně 
č.5). Na červen také plánujeme 
tradiční Den otevřených dveří 
(středa 16. 6.)

Více na www.zuskralupy.cz

Koncertní 
lahůdky 
ZUŠ
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ZŠ ReVOluČní

poslední školní den 31. 3. před 
velikonočními prázdninami byl pestrý 
a zajímavý. všichni žáci z 2. stupně se 
s nadšením zapojili do projektového 
vyučování asie. tato nevšední forma 
výuky se všem moc líbila.

Projektový den začal přednáškou nejlep-
šího českého horolezce Radka Jaroše, 

který dětem přiblížil nelehký život obyva-
tel v Nepálu, Indii a Číně. Seznámil žáky 
s asijskými pohořími, promítal filmové zá-
běry z náročných výstupů na osmitisícov-
ky a předvedl dětem horolezeckou výzbroj 
a výstroj. Po setkání s Radkem Jarošem 
mohl každý žák navštívit 3 různé tématic-
ké okruhy, které si vybral z bohaté nabíd-
ky. Děti mohly ochutnávat připravené asij-
ské pokrmy čínskými hůlkami, popíjet čaje 
a připravovat různé druhy nápojů. Kdo měl 

zájem, mohl se v tělocvičně přiučit bojovým 
sportům. Žáci mohli shlédnout filmy o Ja-
ponsku a Číně nebo si vyzkoušet vyřešit 
některé japonské hlavolamy. Někteří sklá-
dali origami, ochutnávali sushi a poslou-
chali asijské písně. Jiní pracovali s mentál-
ními mapami Asie. Neméně zajímavé byly 
okruhy asijská příroda, přírodní katastrofy 
v Asii nebo objevování, dobývání a koloni-
zace Asie. Kdo chtěl, dozvěděl se svůj horo-
skop podle čínského znamení zvěrokruhu 
nebo si vyzkoušel, jak se píše v různých 
oblastech Asie. 

Nabídka asijských témat byla opravdu 
široká a každý si přišel na své. Žáci se 
na tento projekt několik dnů připravovali 
a jako odměnu si odnesli mnoho nových 
poznatků a příjemných zážitků.

MgR. siMOna gRuBeROVá

fOtO: MgR. MaRek VOlf

ZŠ  a MŠ třeBíZskéHO

u Dne 12. 4. proběhlo školní kolo reci-
tační soutěže, které se zúčastnilo 29 žáků 
z 1. i 2. stupně. 12 nejúspěšnějších žáků 
se probojovalo do okresního kola, kde naši 
školu nejlépe reprezentovaly Kateřina a Te-
reza Popovy. Děkujeme žákům i učitelům 
za svědomitou přípravu a příjemnou atmo-
sféru obou kol recitační soutěže a těšíme 
na ročník nový.

u 26. 3. se žáci 3. A rozloučili se zimou 
vhozením Morany - Smrtky do nedaleké 
Vltavy. Připomněli si tak krásný starý lido-
vý zvyk, který by nám všem měl přinést 
v nastávajícím období už jen radost, slunce 
a všeho hojnost. 

u V pátek 16. 4. mezi nás, na pozvání paní 
učitelky Chrdlové, přišla, v rámci projektu 
Evropa dělá školu, francouzská studentka 
UK Annabelle Chiffre, aby si na vlastní 
kůži vyzkoušela, jaké to je stát na druhé 
straně katedry.

Představila nám francouzskou národní 
hrdinku Johanku z Arku, a pak odpovídala 
na naše otázky nejen o Johance, ale i o tom, 
jak se u nás žije cizincům.

Nejzajímavější na tom bylo to, že celou 
dobu mluvila anglicky. Nejdřív jsme si ří-

kali, že to nemůžeme zvládnout, ale pak to 
z ničeho nic šlo! Na konci projektu, když 
jsme kreslili scény z Johančina života, už 
jsme si s Annabellou normálně povídali 

a najednou nám přišla angličtina úplně 
v pohodě. Annabelle byla moc sympatická 
a určitě bychom se s ní chtěli ještě setkat!!! 
Díky, Annabelle! tříDa 7. a

Projektový den ASIE

ZŠ Revoluční Kralupy nad Vltavou
zve bývalé žáky, pracovníky a přátele školy 

na „den otevŘenýcH dveŘÍ“
 

rÁdI vÁS pŘIvÍtÁMe 15. 5. 2010
 

v době od 9 do 11 hod. v budově školy.
Součástí akce bude i prodej almanachu 
školy k 40. výročí jejího otevření. Alma-
nach je možné zakoupit již nyní ve škole.

Srdečně zve vedení školy a učitelský sbor

Stalo se na naší škole
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www.mestokralupy.cz

jak vás napadlo založit právě ragbyový klub 
pro děti?
Řešil jsem, jakému sportu by se mohl vě-
novat můj malý syn a jaké možnosti se na-
bízejí. Protože jsem od dětství hrál ragby 
v Ostravě a později v Praze, moje první 
myšlenka se ubírala tímto směrem. Proto-
že nejbližší oddíly ragby jsou v Praze, bylo 
jednodušší pozvat pár synových spolužá-
ků ze školky a jít si s nimi jen tak zaběhat  
s ragbyovým míčem. Tím, že se naše setká-
vání stávala pravidelnější a dětí postupně 
přibývalo, bylo logickým pokračováním po-
stupné učení základním pravidlům ragby  
a vytvoření ragbyového klubu.   

jak se tento sport mezi dětmi ujal? kolik 
dětí tvoří vaši základnu?
Z dětí, které před rokem začínaly, většina 
zůstala a tvoří základ našeho klubu. Během 
celého roku přicházejí stále noví zájemci.  
V současné době naši základnu tvoří asi 20 
dětí z Kralup a okolí.

kde a jak často se scházíte? Přijímáte stále 
nové členy?
Tréninky probíhají 2x týdně, od 17 do 18 

hod. V úterý se scházíme na fotbalo-
vém hřišti v úžicích a ve čtvrtek na 
městském stadionu v Kralupech – Mi-
kovicích. Každou neděli dopoledne se 
účastníme pravidelných regionálních 
turnajů. Nábor nových členů probíhá 
po celý rok, přijímáme chlapce i dívky 
všech věkových kategorií, samozřejmě 
uvítáme i dospělé (muže i ženy). 

Děti již odehrály několik zápasů, jak se 
jim dařilo?
Na podzim roku 2009 jsme se zúčastnili 
všech turnajů, které byly pořádány pro 
přípravky a mladší žáky a ve většině 
případů se nám podařilo postavit 2 druž-
stva v kategorii U-7. Po počátečním získá-
vání zkušeností jsme se stali rovnocenným 
soupeřem ostatním týmům a vyvrcholením 
bylo 1. místo na turnaji v Přelouči.

Proč myslíte, že by se děti měly věnovat 
právě tomuto sportu?
Ragby je komplexní sport, ve kterém se hra-
je rukama i nohama, vychovává k odvaze  
a statečnosti, učí kolektivní spolupráci a zod-
povědnosti za vlastní jednání. Děti se učí 

základním hodnotám ragby – týmové hře, 
disciplíně, respektu k soupeři a k pravidlům. 
Ragby je sport pro všechny – holky i kluky 
(do 15 let hrají v jednom týmu), silnější i hu-
bené, velké i malé, rychlé i pomalé, každý 
zde najde své místo. Ragby v podání dětí je 
úplně jiné, než to, co hrají dospělí. Na we-
bových stránkách www.rckralupy.com, kde 
najdete další informace o klubu, se o tom 
můžete přesvědčit. DěkuJi Za ROZHOVOR!

Vodní slalomáři oddílu TJ 
Kralupy nad Vltavou za-

hájili sezónu prvními závody 
na řece Ploučnici ve Struž-
nicí u České Lípy ve dnech  
10. - 11. dubna. Závodu se zú-
častnili především mladí závod-
níci. Zkušenější část závodní-
ho družstva se připravovala na 
první závod Českého poháru na 
Slovensku, při čtyřdenním sou-
středění v krásném areálu umě-
lé slalomové dráhy na vodním 
díle Čuňovo. Dalším závodem 

mladých slalomářů jsou závo-
dy na Paraplíčku na řece Jizeře 
u Železného Brodu.  

Nejlepší umístění ze Stružni-
ce si přivezli: 

K1 ženy: Zdena Grossmanno-
vá, 1. místo a K1 muži: Petr Go-
recký, 3. místo.

Oddíl kanoistiky se připravu-
je na první závod na domácí 
trati ve Veltrusech a zve příz-
nivce kanoistiky a divoké vody 
na Veltruské slalomy.

JaROslaV fROněk

ROZHOVOR  s... paVleM HRuBýM, předsedou a trenérem oddílu

Rugby Club Kralupy
v loňském červenci byl oficiálně založen nový sportovní klub s netradičním 
zaměřením - rugby club kralupy nad vltavou. 

Sezóna vodních slalomářů začalaTj SOKOL Kralupy nad Vltavou pořádá

KrteČKovY ZÁvodY vŠeStrannoStI
pro dĚtI S rodIČI

KdY: úterý 11. 5. 2010      
Kde: hřiště SOKOLA

ČaS: 15:30 /15:30 –16:00 prezence/ 
Pouze pro děti ve věku od 2 do 4 let /ročníky: 2006, 2007, jaro 2008/

ZÁvodY vŠeStrannoStI pro pŘedŠKolnÍ dĚtI
KdY: středa 19. 5. 2010

Kde: hřiště Sokola
ČaS: 15:30 /15:30 – 16:00 prezence 
Pouze pro děti ve věku od 4 do 7 let  

/ročníky: podzim 2003, 2004, 2005, jaro 2006/

Vstupné:
člen Sokola: zdarma /zaplacená známka na rok 2010/ 

ostatní děti: 30,- Kč
doprovod: 10,- Kč /pro každé dítě/

NEZAPOMEŇTE S SEBOU: KOLOBĚŽKY, TŘÍKOLKY, KOLA.

Při nepřízni počasí následuje přesun do tělocvičny  
/bez kol, tříkolek.../ Přezůvky s sebou malí i velcí.
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Volejbalistky a volejbalisté 
TJ Kralupy jsou těsně před 

koncem dalšího soutěžního roč-
níku. Už v tuto chvíli však mů-
žeme částečně bilancovat. Ně-
které soutěže již skončily, jiné 
pokračují jarními zápasy. Velice 
úspěšně si vedou mládežnická 
družstva dívek. Starší žákyně 
opět vyhrály Krajský přebor. Vy-
bojovaly si tím postup na kva-
lifikaci přeboru republiky. Stej-
ně jako v loňském roce se jim 
bohužel nepodařilo postoupit 
na finálový turnaj. Zářily však 
v Českém poháru. Kromě jed-
noho ze čtyř turnajů vždy hrá-
ly v elitní osmičce. Na finálo-
vém turnaji v Bílovci na Moravě 
obsadily 7. místo a v celkovém 
součtu skončily na nádherném 
8. místě. To je v nabité konku-
renci obrovský úspěch.

Dohráno mají i juniorky. Hrá-
ly první ligu, druhou nejvyšší 
soutěž. Po velice úspěšném pod-
zimu, kdy šly do dalších bojů 

z prvního místa ve skupině, ná-
sledovala série nemocí a zraně-
ní. I přes tyto těžkosti dokázala 
děvčata (nutno zmínit vydatnou 
pomoc starších žákyň), vydřít 
konečné 5. místo ve skupině K.

Soutěž skončila také ženám 
„A“. Po loňském roce, kdy bo-
jovaly o čelo tabulky, letos ob-
sadily 9. místo v Krajském pře-
boru I.

Muži naopak dokázali po ce-
lou sezónu udržet stabilní formu 
a jedničku Krajského přeboru 
s přehledem vyhráli a postoupi-
li na kvalifikaci o první ligu. 

Soutěž ještě pokračuje mlad-
ším žákyním. Prozatím jsou na 
1. místě a mají „našlápnuto“ na 
obhajobu titulu přebornic kraje. 
Čekají je však ještě těžké zápasy, 
soutěž končí 22. 5. 2010 turna-
jem v Mělníce.

Kadetky také pokračují jarní-
mi zápasy svou soutěž Krajské-
ho přeboru. Prozatím se drží na 
3. místě, mají však o dva zápasy 

méně než vedoucí Benátky n. 
Jiz. Budou se o čelní umístění 
„přetahovat“ s Tuchlovicemi.

Ženy „B“ budou v jarní části 
soutěže bojovat o čelní umístění 
v Krajském přeboru II. Po pod-
zimu jsou druhé. 

Mládežnická družstva ještě 
čekají tradiční turnaje v Komár-
ně (1. - 2. 5. 2010) a Kralupech 
(5. 6. 2010). Poprvé přišla po-
zvánka i na mezinárodní turnaj 
do partnerského města Hennig-
sdorfu (8. - 9. 5. 2010).

Na pátečním (mimochodem 
velice zdařilém) galavečeru kra-
lupského Sportovce roku získal 
volejbal několik cen: družstvo 
starších žákyň – 2. místo v kate-
gorii „Kolektiv do 15. let“, Kačka 
Švédová – 5. místo v kategorii 
„Jednotlivci do 15. let“ a 1. místo 
v „Ceně veřejnosti“, Jan Kysela 
– 1. místo v kategorii „Trenér 
roku“. Gratulujeme a děkujeme 
všem, kteří se zasloužili o to-
to milé ocenění letité práce pro 
náš milovaný sport.

Vkategorii mláďat (do 10 let) k zápasům 
nastoupilo 9 judistů a získali celkem 

8 medailových pozic. Pro většinu z nich 
to byly první „velké“ závody, kterých se 
ale nezalekli a bojovali 
statečně a naplno. Na 3. 
místě se umístili Adam 
Humhej (váha do 23,8 
kg), Štěpán Fofoňka (vá-
ha do 29,9 kg), Aleš Droz-
da (váha do 32,8 kg), Sa-
muel Hrachovec (váha 
do 36,1 kg) a Vít Jurčík 
(váha do 44,6 kg). 2. mís-
to získal Pavel Vít (váha 
do 44,6 kg). První místa 
obsadili a krajskými pře-
borníky v kategorii mlá-
ďat se pro tento rok sta-
li Vít Soukup (váha do 
27,7 kg), Michal Novák 
(váha do 29,9 kg) a To-

máš Humhej (váha do 47,7 kg). K vítězství 
se všichni tři dopracovali výbornými zápa-
sy, ve kterých dali soupeřům pouze malé 
šance na výhru.

V kategorii starších žáků (do 14 let) na-
stoupilo 5 judistů a všichni se umístili na 
medailových pozicích. 3. místo získali Da-
vid Kozel (váha 55 kg) a Barbora Bělinová 
(váha 48 kg), oba závodníci bojovali skvěle, 
ale drobné chybičky v zápasech je, bohužel, 
připravily o ještě lepší umístění. 1. místo 
obsadili a krajskými přeborníky v kategorii 
starších žáků se stali Jakub Humhej (váha 
38 kg), Václav Kurský (váha 46 kg) a Vít 

Bednář (váha 50 kg), který 
krajské přebory vyhrál již 
počtvrté v řadě. Všichni tři 
borci zvítězili ve všech zá-
pasech, ke kterým nastou-
pili a soupeřům tak nedali 
nejmenší šanci.

Všem judistům gratuluje-
me a přejeme mnoho úspě-
chů do dalších zápasů. 
Starším žákům budeme dr-
žet palce při kvalifikacích 
na přebory České republi-
ky. O jejich výsledcích Vás 
budeme informovat.

MagDalena BeDnářOVá

PROGRAM VOLEjBALU KVĚTEN – ČERVEN 2010:
8. 5. 2010 ........Ženy „B“ – Čelákovice ............. Krajský přebor II. třída
15. 5. 2010 .......Kadetky – Kolín ........................ Krajský přebor
 Ženy „B“ – Roztoky „B“ ........... Krajský přebor II. třída
22. 5. 2010 ......Kadetky – Tuchlovice ............... Krajský přebor
29. 5. 2010 ......Ženy „B“ – Neratovice „B“ ....... Krajský přebor II. třída
5. 6. 2010 .........Juniorky ................................... Memoriál S. Machanové

Hraje se na antukových kurtech na Sokolišti, při nepřízni počasí v ZŠ Ge-
nerála Klapálka. Zápasy začínají v 10:00 a 14:00 hod. Druhé zápasy mohou 
po dohodě družstev začínat dříve. Změny vyhrazeny

Úspěšná volejbalová sezóna 2009/2010

Kralupští judisté ovládli krajské přebory
mladí kralupští judisté svými skvělými výkony zcela ovládli krajské přebory 
mláďat a starších žáků, které se konaly 10. dubna v benešově. závodů se účastnilo 
15 závodníků a celkem si domů odvezli 6 zlatých, 1 stříbrnou a 7 bronzových 
medailí. všichni závodníci nastupovali do zápasů se zdravým sebevědomím 
a s chutí zvítězit, což se většině opravdu dařilo. 
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Ocenění medailisté



K Z

2�

Inzerce

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

Bližší informace na tel: 602 806 027, Hájek

DARUjI
asi dvouletou fenku křížence knírače a její 6-ti měsíční štěně, křížence 

knírače s velšteriérem. Oba jsou po očkování, fena je vykastrovaná. 
Pejsci jsou stále spolu, a tak by bylo dobré, aby spolu i nadále zůstali. 

jsou zvyklí na velkou zahradu, milují děti a jsou moc hodní!!

Požadujeme: ☞ Předchozí praxe ve stavebnictví/suchá 
      výstavba, izolace 
	 ☞ Znalost MS office/uživatel 
	 ☞ Znalost ekonom. systému cézar výhodou 
	 ☞ řidičské oprávnění sk. b 
	 ☞ organizační schopnosti, bezúhonnost

v případě zájmu zašlete svůj životopis:
Rebys, Přemyslova 521, 278 01  Kralupy nad Vltavou
nebo e-mailem na: kejmar@rebys.cz.
Pro více informací volejte p. Kejmara, tel: 603 531 842

HLeDáMe
ProDejce STavebníHo MaTerIáLu 
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ZŠ Nelahozeves, okres Mělník, 

pŘIJMe 
od 1. 9. 2010 kvalifikovaného 

učitele na I. stupeň. 

Kontakty:
na www.zsnelahozeves.cz.,

tel. 315785037. 

PROVOZNÍ DOBA: úterý, středa, čtvrtek: 10.00-13.00 13.30-18.00
ADRESA: OD Říp, Nerudova ul. 1094, Kralupy n.Vlt.

konečně se dočkaly i kralupy!!!

Na přání mnoha obyvatel Kralup jsme 12. dubna 2010 slavnostně otevřeli 
za účasti čelních představitelů SLAVIA pojišťovny a.s., ČSOB pojišťovny a.s. 
a nejvyššího vedení společnosti Effectconsulting s.r.o. novou kancelář finančního 
poradenství v 1. patře obchodního domu ŘÍP, v Kralupech nad Vltavou.

Díky možnosti výběru z produktů mnoha pojišťoven pro Vás dokážeme najít
to nejvhodnější a cenově nejvýhodnější řešení.

Připraveno pro Vás máme např.:
l jednoznačně nejlevnější povinné ručení + havarijní pojištění
l úrazové pojištění FORTE pro děti i dospělé od ČSOB pojišťovny a.s.
l životní pojištění FLEXI - produkt roku 2009 od Pojišťovny České spořitelny a.s.
l investiční pojištění pro mladé od pojišťovny Amcico a.s.
l nejvýhodnější pojištění nemovitostí, majetku a odpovědnosti
l spoření na penzi s Penzijními fondy
l stavební spoření
l cestovní pojištění (lze sjednat již za 1 Kč denně)
l pojištění firem, drobných podnikatelů a živnostníků
l bezplatné finanční poradenství

Přijďte nás navštívit a staňte se našimi dalšími spokojenými klienty

KAREL HEMMER
finanční poradce

tel.: 602 483 683
e-mail: karel.hemmer@efco.cz

Firma KARKULKA, 
výrobce dětského oblečení

přijme šikovnou švadlenu s praxí 
do provozu v Kralupech nad Vltavou.

Pro více informací volejte:
Vlasta Šimralová, tel. 724 975 530

e-mail: simralovavlasta@seznam.cz

nabízí k Pronájmu 
byt v kralupech nad vltavou, ulice vrchlického 552

volný od 1. 5. 2010
cena dohodou 5.000 – 7.000,- kč/měsíc + poplatky za energie

kauce na vrácení bytu bez závad 10.000,- kč

informace na tel.: 602 611 241

NABÍZÍME VáM KVALITU ZA NÍZKÉ CENY:
SÍTĚ PROTI HMYZU, ŽALUZIE, ROLETY  
– květen montáž zdarma
LINA, KOBERCE, PLOVOUCÍ PODLAHY  
– nové dekory, velký výběr, rychlé dodání
MALÍŘSKÉ PRÁCE
PRANÍ KOBERCŮ A SEDACÍCH SOUPRAV
FÓLIE NA OKNA, SHRNOVACÍ DVEŘE NA MÍRU, 
SÍŤOVÉ ROLOVACÍ DVEŘE  
– vhodné na balkón
OBLOŽENÍ SCHODIŠŤ 
 – PVD, pl. podlahy, koberce

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

 LuXuSní  kouPeLnaZ umakartové
Za dva dny - od 19.000,- Kč

bez bourání
Stačí 30% v hotovosti

amakord@seznam.cz
tel.: 602 489 346
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Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

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

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

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...

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
naše nabídka na www.autobazartrefa.cz

! výKup aut – autobazar treFa !
Pražská 140, Neratovice – Byškovice 277 11
Zprostředkování prodeje – komisní prodej.

Úvěr, leasing, kompletní autopojištění.
tel. 608 284 821

firma MadexIm služby s.r.o.

zahájila prodej hutního materiálu

v areálu bývalého objektu čSaD

Přemyslova ulice 431, 278 01 kralupy nad vltavou

ŽELEZO KRALUPY

mobil:739 903 554
e-mail:kralupy@madexim.eu

tel.: 312 310 250  fax:  227 077 115
www.zelezokralupy.cz
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RD 3+1 (100 m2), po rekonstrukci, cena: 3,5 mil. Kč
Rodinný dům ve stávající zástavbě. Klenuté stropy 
v přízemí dávají domu jedinečnou atmosféru.
Možnost rozšíření o obytné prostory v podkroví.

Nový RD 2+kk (65 m2), cena: 2,7 mil. Kč
Užitnou plochu je možné zvětšit vybudováním dalších 
dvou pokojů v podkroví za 240 tis. Kč

DOSTUPNOST PRAHY - Na metro KOBYLISY: 30 min.

2+1, cena: 2,8 mil. Kč
4+1, cena: 3,2 mil. Kč
(včetně pozemku, sítí a DPH)

✆

Pro soukromou galerii 

vykouPím obraz (obrazy)
u oleje josefa Holuba

za prodej obrazu získáte svoje peníze a Vaše 
obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace. 

cena obrazu podle stavu malby a rámu,  
velikosti a podkladu. 

602 392 379, p. rychtář.



www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

nabízíme nejširší sortiment stromů v kontejnerech v ČR.
přijďte si pro odborné rady našich zahradníků.

22. Května otevíráme nové zahradnické centrum ve veltrusech 
s 500 m2 kryté plochy, velkým parkovištěm, dětským koutkem  

a rozšířeným sortimentem zboží.

u v 9 hodin slavnostní přestřižení pásky, přivítací 
 přípitek, pohoštění
u promo akce firmy agro cs se zaměřením 
 na ekologická hnojiva a pěstování bez chemie
u výstavní akce zahradní a komunální techniky 
 značky                   firmy

u okénko zahradního architekta
u představení nových odrůd trvalek  
 a akce trvalka měsíce
u slavnostní výsadba vzrostlé lípy
u ukázky osázených květinových truhlíků 
u soutěže dětí o ceny ve spolupráci  
 s rodinným centrem havránek
u jízdy na oslíku

přijďte s námi oslavit otevření nové prodejny
slaVnOstní ZaHaJOVaCí pROgRaM od 9 do 16 hod: 

otevřeno:
po – pá ..................8:00 – 17:30 so ................... 8:00 – 16:00 ne ..............9:00 – 13:00
Ve svátky 1. 5. a 8. 5. otevřeno ......................................... 8:00 – 16:00

V květnu Vám ve stávající prodejně nabízíme:
u květiny – muškáty, petunie, verbeny, begónie, bacopu, 
 fuchsie, milion bells, surfínie, impatiens, letničky
u růže – keřové, pnoucí, polyantky
u sadbu – jahod, zeleniny a květin
u ovocné stromky v kontejnerech
u okrasné keře, stromy, živé ploty
u trvalky, osivo, vodní rostliny
u ekologická hnojiva, postřiky
u substráty, mulčovací kůru, textilie aj.

VELTRUSY


