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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

ZÁŘÍ / 2010

12,- Kč

Téměř 100.000,- pro Hrádek nad Nisou
Město Kralupy nad Vltavou
nabídlo svou pomoc
zaplavenému městu Hrádek
nad Nisou, které bylo
v srpnu zasaženo ničivými
povodněmi.

Rozvodněná řeka Nisa v Hrádku

aše město, které na vlastní „kůži“ zažilo povodeň
v roce 2002, kdy výška hladiny řeky Vltavy dosahovala
o 7 m výše, pociťuje solidaritu
s postiženými obcemi.
„Ve dnech 7. - 15. srpna 2010
se městem Hrádek nad Nisou
prohnala ničivá povodeň, hlavně v částech Donín, Loučná,
Václavice a v dolní části města.
Přímo bylo ohroženo na 300 objektů, zachráněno na 400 osob

Foto: Hasiči Hrádek n. Nisou
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a evakuováno 190 osob. Nejvyšší hladina Nisy dosáhla 393 cm,
což je místy hladina vyšší téměř
o 120 cm oproti povodni v červenci roku 1958.“

K pomoci se nejprve přihlásili dobrovolní hasiči z Kralup, kteří ihned kontaktovali operační středisko hasičů
Mladá Boleslav, aby jim bylo

určeno místo pomoci. Celkem
16 hasičů postupně pomáhalo
v týdnu od 11. do 19. 8. v zaplaveném Hrádku nad Nisou.
A proto i další naše pomoc
směřovala do tohoto města.
Zaměstnanci Městského
úřadu a příspěvkových organizací uskutečnili finanční
sbírku. Dále se ve spolupráci
s KD Vltava konalo ve středu
18. srpna Benefiční odpoledne
na pomoc postiženému Hrádku nad Nisou. Během tříhodinového kulturního programu
věnovali občané formou vstupného, tomboly a občerstvení
52.129,- Kč.
Dokončení na str. 3

Starosta Kralup předal finanční dar našich občanů
Ve čtvrtek 19. 8. odjel
starosta Petr Holeček
do Hrádku nad Nisou, aby
se tam setkal se starostou
Martinem Půtou a předal
tak finanční dar ve výši
88.000 Kč, který poskytli
občané Kralup.

S

etkání starostů bylo sjednáno na 16. hodinu v budově
MěÚ Hrádku nad Nisou. Před
odjezdem z Kralup jsme se ještě zastavili ve skladu společnosti Synthos, kde už pro nás
bylo připraveno několik krabic
plných pracovních oděvů, které tato společnost městu Hrádek nad Nisou věnovala.
Cesta do Hrádku trvala pouhou hodinu a půl a až k hranici města nebylo po ničivé

povodni ani památky. Až najednou… naše pohledy utkvěly
na zaneseném plotě, o několik
metrů dále jsme již spatřovali na domech stopy dosahující
hladiny vody. Hromady nábytku, koberců, oděvů a jiných věcí z již vyklizených domů lidé
kupili na chodnících. Přejeli
jsme most a viděli jsme! Nebyla to říčka, která by se dala přejít a voda dosahovala pouze po
kolena. Byl to živel o šíři něco
kolem 30 metrů a proud by nedovolil přebrodit řeku ani těm
nejodvážnějším. Jeho následky
jsme pak už viděli všude. Mnozí z nás se tak přenesli o osm
let zpět a vybavili si zaplavené
Kralupy a bezmoc.
Dokončení na str. 3

Starosta Petr Holeček s hrádeckým starostou Martinem Půtou

KZ
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Zprávy z radnice

Vážení čtenáři!

Foto: zdeňka petrovičová

Přestože letní prázdniny již minuly, já se k nim ještě několika slovy vrátím.
Naše město se před několika lety zapojilo do spolupráce mezi zeměmi tzv. Visegrádské čtyřky. Každý rok
se koná mezinárodní tábor, jehož náplní jsou výtvarné činnosti a různá umělecká
zaměření. Letošní setkání organizoval náš MěÚ ve spolupráci
s DDM, a to ve škole v přírodě
v Mokrosukách. Jel jsem se na
tábor podívat, protože mě zajímalo, jak spolu děti vycházejí,
komunikují a co dělají, aby se
nenudily. Viděl jsem jen samá
pozitiva. Po odborné stránce se
děti (spíše už mládež) mnohému
přiučily, odvezly si domů spoustu
svých vlastních prací a ještě poznaly nové kamarády
a i kousek naší země. Naši i jejich vedoucí s nimi hezky jednali a tlumočníci nebyli vlastně ani zapotřebí
– s Poláky lze mluvit česky, slovenští Maďaři rozumí
výborně a ještě všechno řeknou Maďarům, a když to
nejde jinak, vypomůže angličtina či jiný světový jazyk.
Myslím si, že se dobrá věc podařila. Mokrosuky návštěvníky nadchly a dle reakcí lze soudit, že nám naši
školu v přírodě, ale i krásnou vlast, velmi závidí.
K mým méně šťastným vzpomínkám na léto patří
období povodní na severu Čech. Myslím si, že Kralupy
by nikdy neměly zapomenout na rok 2002. Na rány,
jaké voda způsobila, ale hlavně na pomoc, které se
městu dostalo od tisíců dobrovolníků a organizací.
I proto jsme se rychle a operativně pokusili oplatit naši
pomoc. Kralupští hasiči vyrazili do Hrádku nad Nisou
jen pár dní po první vlně povodní. Na MěÚ a v městských organizacích byla vyhlášena finanční sbírka
a zároveň spolu s KaSS Vltava byl uspořádán benefiční koncert, jehož výtěžek byl určen také pro potřeby
a nápravu povodňových škod v tomto regionu. Na
prosbu k vystoupení a pomoci bez nároků na odměnu
reagovalo mnoho místních umělců a pomohlo hodně
Kralupáků. Cením si obzvláště nadšení našich seniorů
z DPS, ale i dalších nezištných pomocníků a dárců.
Když jsem pak další den předával hrádeckému starostovi vybraný finanční obnos a dary, nemusel jsem se
stydět. Kralupy čestně platí svůj materiální, ale hlavně
morální dluh.
Moc děkuji všem, kteří se o to zasloužili! Zvláštní
poděkování pak směřuji k hasičům. Jak řekl hrádecký
starosta: „Kralupští hasiči byli jedni z prvních (z 20 hasičských sborů), kteří na místě pomáhali“.
Vážení čtenáři!
Přeji vám všem hezký zbytek léta, možná již babího, a dětem úspěšný vstup do školního roku. Během
prázdnin se intenzivně pracovalo na opravách škol
a školských zařízení, tak doufám, že budou všichni
vstupovat do pěkných a příjemných prostor.
Zdraví vás srdečně Petr Holeček

Sdružení zdravotně postižených,
Hůrka 1041
- schůzka se koná 21. 9. 2010
od 12:30 do 13:30 hod.
Termíny konání stánkových
trhů v Lobečku:
8. a 22. září
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StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Veřejné zasedání stávajícího
zastupitelstva města (před nadcházejícími komunálními volbami)
se bude konat ve středu 15. září
2010 v 17:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu.
◆ ZŠ Komenského nám. bude mít kromě nové fasády i nové
vstupní dveře. Jejich zhotovitelem
se stala společnost P. a M. Týř
z Veltrus za cenu 194.400,- Kč.
◆ Rada města schválila zakoupení dvou kusů informačních
měřičů rychlosti k přechodu k Základní škole 28. října. Tyto měřiče
si budou nárokovat finanční částku cca 160 tis. Kč bez DPH.
◆ Městský bytový podnik vyčíslil náklady za noclehárnu v roce 2009, která byla zpřístupněna v zimním období osobám bez
přístřeší. Město zaplatí Městskému bytovému podniku částku
141.092,- Kč.

◆ Město Kralupy nad Vltavou
podalo žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na objekty Kulturního a společenského
střediska v Kralupech nad Vltavou, Sportovní halu na Cukrovaru a tělocvičnu v Základní škole
Gen. Klapálka. Za zpracování žádostí, energetických auditů, projektových dokumentací a rozpočtů
akcí město zaplatí 974.520,- Kč.
Tuto částku zastupitelstvo města
schválilo proplatit z rezervy města
(určené na dotace).
◆ Radní schválili pronájem budovy bývalého stacionáře paní
Evě Klesové, která má podnikatelský záměr otevřít „VZDĚLÁVÁCÍ
CENTRUM PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“. Toto vzdělávací centrum chce
posléze rozšířit o hlídání dětí, které by pravděpodobně přešlo na
formu „MINI ŠKOLKY“ rodinného
typu, která by díky provázanosti

se vzdělávacím centrem umožňovala rodičům nejen hlídání dětí,
ale i jejich rozvoj. Další aktivitou
by byl osvědčený a licencovaný
vzdělávací program „HUDEBNÍ
ŠKOLY YAMAHA a MORTIMER
– ENGLISH CLUB“. Další vzdělávací programy VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE SERAFIN nebo FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA, které budou
vhodně doplňovat výše uvedené
dlouhodobé koncepty. K těmto
vzdělávacím programům budou
zajišťovány i jednorázové akce
vzdělávající zejména rodiče dětí,
které jsou provozovány zkušenými
odborníky. Centrum se bude specializovat na děti do 6 let a dále
na dospělé a seniory. Plánované
kurzy a semináře budou splňovat
podmínku buď učení hravou formou, nebo zážitkové učení. Záměrem paní Klesové je i propojení
jednotlivých generací.

Kralupy - vhodné město pro podnikání
Město Kralupy nad Vltavou se zúčastnilo průzkumu kvality
podmínek pro podnikání v ČR v rámci výroční ceny Město
pro byznys 2010, jehož vyhlašovatelem je týdeník Ekonom.
U jednotlivých měst Středočeského kraje byly porovnávány
hodnoty v těchto okruzích:
u Podnikatelské prostředí u Kvalita lokality u Pracovní trh
u Přístup veřejné správy u Cenové podmínky
u Průzkum mezi podnikateli
Kralupy se umístily na 6. místě. Na prvních příčkách se objevila
města Beroun, Kladno, Příbram, Benešov a Dobříš. Kralupy jsou
výhodnějším městem pro podnikání než například nedaleké
Neratovice, Slaný a Mělník. Dokonce takoví velikáni jako Mladá
Boleslav, Kutná Hora a Kolín se nacházejí na nižších příčkách.

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
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
svoz odpadu v září
6. 9. - 10. 9........................ bioodpad
20. 9. - 24. 9...................... rozměrný odpad z domácností

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706,
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3150 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí
v KaSS Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Jindřich Havlík, DiS, Eva
Bartošová, DiS, Mgr. Jiřina Hereinová, Lenka Moravcová, Světlana Nováková.
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 1. 9. 2010. Uzávěrka inzerce i článků: 20. 9. 2010.

Benefice pro Hrádek

Starosta Kralup předal
finanční dar našich občanů

Téměř 100.000,pro Hrádek nad Nisou

foto: Zbyněk Krátký
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Klaunka Hanka a její zábavné
soutěže

poděkování
Pekařství u Hrdinů, Kralupy nad Vltavou
Kadeřnictví - MH Studio, Kralupy nad Vltavou
Poradna „Zdravíčko“ Kralupy nad Vltavou
Kulturní a společenské středisko Vltava, Kralupy nad
Vltavou
a další drobní dárci, kterým rovněž velice děkujeme!

Věcné dary do tomboly věnovali:
Město Kralupy nad Vltavou
Česká Rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou
Knihkupectví U VLACHŮ, Kralupy nad Vltavou
NOWACO Czech Republic, s.r.o., Kralupy nad Vltavou
Synthos Kralupy, a.s., Kralupy nad Vltavou
Auto Plus, s.r.o., Praha 8
Prodejna Moderního bydlení Kaštánkovi, Kralupy
nad Vltavou
Prodejna KOPRETINKA, Kralupy nad Vltavou
Atelier ČARODĚJKA Jarky Malinové z Otvovic

D

Takto se projevuje drzost místních „podnikatelů“

Lenka Procházková

Dobrovolné vstupné vyneslo
přes 40.000,- Kč

Dokončení ze str. 1
odle množství návštěvníků, kteří se během 3 hodin v KaSSu vystřídali, nebyly vůbec odhady vybraných financí v této
výši optimistické. Organizátory překvapila
nejen nízká návštěva, ale na druhé straně
neočekávaně vysoký zisk.
Je možné, že většině obyvatel nevyhovoval čas konání benefičního odpoledne, bylo to vidět i na skladbě návštěvníků, kdy
převážnou část tvořili senioři a maminky
s dětmi, ale vypadá to, jako by Kralupáci
již na povodně a pomoc zapomněli.
Přesto patří všem, kteří pomohli, velký dík!
Bohužel musím svůj článek zakončit negativní poznámkou, protože stále jsou mezi
námi tací, kterým dobročinnost nic neříká
a drze si dovolí plakát, který zve na Benefici, přelepit svou pozvánkou na akci, která
je pravděpodobně „důležitější“ :o(

Radka Saláková

P

Předsedkyně KČT Zdenka Vachková
přebírá poukaz na 10.000 Kč.

Dokončení ze str. 1
ři setkání se starostou Martinem Půtou
jsme se dozvěděli, že ničivá povodeň
úplně připravila o své domovy několik rodin. Čtyři domy již musely být strženy a
další 4 ještě budou. Škody ve spodní části
města jsou obrovské.
Ještě ten den jsme měli příležitost udělat
radost předsedkyni Klubu Českých turistů
v Hrádku, kterým naším prostřednictvím
poslal kralupský Klub Českých turistů finanční dar ve výši 10.000 Kč.
Věcné dary, které jsme přivezli, jsme vyložili v centrálním skladu, kam nás pracovnice hrádeckého úřadu odvedla. Byl plný!!!
Lidská solidarita existuje! Všechny potřebné
prostředky na úklid po ničivé povodni zde
byli v hojném množství, a tak jsme byli rádi, že jsme přivezli dar finanční.

KZ

Akci podpořili a vzdali se nároků
na honorář či výdělku:
Ondřej Slapnička – občerstvení
Pekařství u Hrdinů – slané a sladké pečivo
Aleš Švarc – moderování
a všichni účinkující!
Zvláštní poděkování:
Seniorům Domu s pečovatelskou službou Kralupy,
kteří upekli sladké pečivo;
Společnosti Synthos, která věnuje městu Hrádek nad
Nisou pracovní oděvy v hodnotě 85.000,- Kč;

a všem ostatním kralupským společnostem a občanům, kteří svou pomoc již poskytli.
Výtěžek z benefičního odpoledne
konaného dne 18. 8. 2010:
Vstupné:����������������������������������������������� 41.178,- Kč
Tombola:������������������������������������������������6.750,- Kč
Občerstvení:������������������������������������������4. 201,- Kč
Finanční sbírky:
Zaměstnanci Městského úřadu
a příspěvkových organizací města:������� 20.101,- Kč
Zaměstnanci České spořitelny:�������������� 2 500,- Kč
Občané obce Dřínov:���������������������������� 5. 000,- Kč
Dům s pečovatelskou službou Kralupy:....8.270,- Kč
Celkem se na pomoc Hrádku vybralo:
88.000,- Kč
+ Klub Českých turistů Kralupy n. Vlt. poskytl 10.000,Kč Klubu českých turistů v Hrádku nad Nisou

Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje
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Xxxxxxx města
Centrum

Centrum města včera, dnes a zítra
Motto: „Pro lepší pochopení současnosti je třeba znát vývoj celého území s jeho milníky.“

Historie
urbanismu
Kralup

část 1.
Pokračování v příštím
vydání Zpravodaje

Město Kralupy se již několik let snaží řešit
přestavbu centra města. Zakoupilo Hotel Praha,
pivovar a mlýn a postupně vypsalo soutěže
na Radnici v hotelu Praha, Urbanistickou studii
centra a nyní na Adaptaci Máje na Městský
úřad. Přes všechny slepé uličky je možno říci,
že i podáním negativních důkazů v podobě
nerealizovaných projektů muzea, knihovny, apod.,
se konečně dopracovává k možnému řešení.

S

voji roli sehrálo nepochybně i to, že se
v posledních letech dramaticky změnila
situace na trhu nemovitostí a že se ukázalo, že dotace z Evropské unie míří leckam,
ale problém ceny přestavby celého centra
s náklady v řádu miliardy korun rozhodujícím
způsobem nevyřeší.
Díky činnosti v uplynulých letech jsou
k dispozici materiály zpracované externími
konzultanty Ing.arch. Peštou a Ing.arch. Havrdou, které popisují vývoj a současný stav
budov v centru. Z těchto materiálů lze čerpat
obdobně jako z prací Ing. Stupky, který se
podrobně zabývá regionální historií města
a jeho nejbližšího okolí.

Vývoj centra
Kralupy vznikly jako vesnice za hlubokého
středověku, obdobně jako okolní vsi, které
byly k městu následně připojeny. Původní
stav se mění od poloviny 19. století, kdy začíná rozvoj stavbou železnice. Na pozdějším
vývoji městyse a města měla zásadní vliv
poloha na křižovatce tratí na Děčín, Kladno,
Most a místních tratí na Neratovice a Velvary.
Nádraží dnes leží prakticky v centru města
a trati se rozbíhají jednak podle Vltavy, jednak údolími, která vytvořily přitékající potoky. Geografické a geologické uspořádání
tak dalo charakter původní zástavbě a vytvořilo předpoklady pro budoucí spojení vsí
v jeden celek.
Ves Kralupy vznikla na břehu Svatojiřského potoka. Její jádro tvořila původní
tvrz a následně Křížovnický dvůr. Postupně
s mlýnem byl protažen náhon, který procházel návsí od jihu k severu. Vlastní náves,
kterou lemují kolmo postavené usedlosti, se
rozšiřovala do tržiště v místě dnešního Palackého náměstí. Tento stav můžeme vysledovat až do roku 1840 z tehdejší katastrální
mapy. Viz obr. 1.
Následovala etapa výkupu pozemků
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pro výstavbu železnice, která šla tehdy po
jižním okraji vsi spolu s vlečkou, která vedla
k překladišti uhlí do lodí.
Následuje rychlý rozvoj zejména nástupem průmyslu. Na katastrální mapě z roku
1872 jsou již vidět stavby mlýna a pivovaru, ale také „Dívčí“ škola. Zastavuje se blok
na náměstí a Jungmannova ulice. Žižkova
ulice je dosud pouze záhumenní cestou.
Viz obr. 2.
V roce 1907 je již náhon zatrubněn a postaven kostel Sv.Václava i „Chlapecká“ škola
na Komenského náměstí. Žižkova ulice se již
stala ulicí. Viz obr. 3.
Na katastrální mapě z roku 1947 se již
mnoho nemění, byť v ní nejsou zohledněny
budovy, které byly v roce 1945 zničeny náletem, který vyhlodal do mapy Kralup řadu
nevzhledných děr. Přibyl pouze hotel Praha
na místě bývalé usedlosti. Viz obr. 4.
Po celou dobu si však centrum s náměstím zachovává stále charakter i rozměry původní návsi - tržiště s přilehlými průmyslovými provozy.
Ing. Ivan Lipovský, CSc.

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Koupaliště

KZ

ROZHOVOR ...

Koupaliště nám závidí v širokém okolí
Málokdo z obyvatel našeho města
odolal nově zrekonstruovanému
letnímu koupališti a alespoň jednou
ho navštívil, aby se na vlastní oči
přesvědčil, jak dopadla jeho ostře
sledovaná rekonstrukce. Po 6 měsících
stavebních prací jsme si mohli užít
luxusu městského koupaliště se všemi
jeho atrakcemi.

Slavnostní otevření
koupaliště

rotože uzávěrka tohoto čísla byla
20. srpna, nemůžeme Vám nabídnout
statistiku za celé prázdniny, proto se některé otázky vztahují pouze k červenci.
Za odpovědi děkuji paní Evě Novotné,
ředitelce Plaveckého bazénu v Kralupech
a panu Liboru Lesákovi, místostarostovi
města.
Jak dopadl zkušební provoz koupaliště?
Zkušební provoz koupaliště probíhal 1 týden před otevřením veřejnosti. Drobné nedostatky byly odstraněny dodavatelem rekonstrukce (Syner, a.s.) ihned po zjištění.
Závažné nedostatky, které by zabránily otevření koupaliště, nebyly zjištěny.
Bude se po prázdninách pokračovat
v nějakých stavebních pracích?
Rekonstrukce koupaliště proběhla v rekordním čase a byla provedena dobře. Při
předání stavby nebyly zjištěny nedodělky
ani závažné nedostatky. Zejména červenec
prověřil provoz opravdu dokonale. Kapacita areálu je 2 500 návštěvníků, nejvyšší
návštěvnost v průběhu dne byla 3 200 návštěvníků – 10. 7. 2010. Při takovém náporu
návštěvníků došlo v několika místech k poškození travního koberce, který bude muset
být po sezóně obnoven. Po prázdninách se
budou ještě dosévat travnaté plochy a provedou se drobné úpravy, které vyplynou ze

foto: Martin Tlustý

P

zkušeností provozu této sezony. S žádnou
větší rekonstrukcí není počítáno.
Jaká byla v červenci tržba na vstupném
a jak vysoké byly provozní náklady?
V červenci přišlo na koupaliště 27 325
návštěvníků. Tržba na vstupném dosáhla
částky 1.760.000,- Kč. Náklady, které můžeme dnes specifikovat, jsou: energie cca
200.000,- Kč, voda cca 15.000,- Kč + výdaje
na provoz – 14 stálých zaměstnanců a 12
na dohody o provedení práce. Celkové náklady ještě nejsou spočítány. Provoz je nový
a pracuje v jiném režimu než v minulých letech – nová technologie úpravy vody, vodní
atrakce, čistička atd. Vstupní data je nutno
vyhodnotit. K celkovému zhodnocení nákladů a výnosů dojde po ukončení sezóny.
Dojde ke zvýšení či úpravě vstupného (např.
rodinné vstupné, atd.)?
Sbíráme názory občanů a po vyhodnocení
sezóny může dojít k některým změnám.
Např. – permanentky, rodinné vstupné,
vstupné pro důchodce, či posunutí odpoledních hodin.

Uvažuje se o atrakci pro děti ve věku od 6
do 10 let – pro tuto věkovou kategorii není
momentálně na koupališti žádná atrakce
– brouzdaliště je na ně malé a na velkou
klouzačku a tobogán nemůžou?
Toto je jediný nedostatek koupaliště. Podmínky pro provoz atrakcí určuje výrobce.
V případě úrazu při porušení podmínek
nese plnou zodpovědnost provozovatel, a to
i v případě, že rodič chce převzít plnou
odpovědnost za dítě. Do příští sezóny se
budeme snažit pro tuto věkovou kategorii
doplnit koupaliště novou atrakcí.
Jak jste obecně spokojen s provozem
koupaliště?
Porovnávat rozdíl mezi provozem v minulých letech a letošní sezónou nelze. Rozdíl
je vidět hned na první pohled – dokonale
čistá voda, zónové rozdělení, nové počítačově řízené atrakce, zvýšená bezpečnost návštěvníků a i často kritizované občerstvení
je určitě na vyšší úrovni. Z mého pohledu
jsem s provozem při červencovém maximálním zatížení provozu spokojen. Hlavní ale
bude názor návštěvníků.

Krytý bazén dočasně uzavřen

I v září
se můžete vykoupat

Plavecký bazén bude pro veřejnost od 1. září do 31. prosince 2010 uzavřen z důvodu plánované
rekonstrukce budovy. Těšíme se na Vás opět v roce 2011.

Ještě celý měsíc bude pro veřejnost otevřeno městské letní koupaliště v Lobečku.
Otvírací doba:
denně od 10:00 do 19:00 hod.
Cena vstupného:
Dospělí:..................................................... 80,- Kč
děti do 3 let:.............................................. 20,- Kč
děti 3 – 15 let, ZTP, ZTP/P:........................ 50,- Kč
Po 18. hod..................................poloviční vstupné

SAUNA V PROVOZU DO ODVOLÁNÍ
Plavecký bazén Kralupy, příspěvková organizace, oznamuje,
že od 1. 9. 2010 mimořádně otevírá provoz sauny, který bude přerušen zahájením rekonstrukce
budovy plaveckého bazénu.
Provoz:
PONDĚLÍ.............................. 15:00 – 21:00 muži
ÚTERÝ.................................. 15:00 – 21:00 ženy

Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné

STŘEDA............................. 15:00 – 21:00 muži
ČTVRTEK........................... 15:00 – 21:00 ženy
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Aktuality

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
K

ralupští radní na svém srpnovém jednání schválili vyhlášení Výběrového řízení č. 4 na získání půjčky z „Fondu rozvoje bydlení Města Kralupy nad Vltavou“
pro rok 2010.
V zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města byl v roce
1995 vytvořen peněžní fond, který slouží
k poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu vlastníkům obytných budov a bytů na území města, podle
stanovených pravidel a podmínek, a také

KTZ opět v základní nabídce

Z

ajímá Vás dění v našem městě a netrpělivě
čekáte každých 14 dní na nové vysílání Kralupského televizního zpravodajství (KTZ)? Nevíte,
jak naladit toto zpravodajství, které se do většiny
kralupských domácností dostane díky kabelovému vysílání?
KTZ je zařazeno opět v základní nabídce programů kabelové společnosti UPC. KTZ je zde vysíláno analogově, proto není potřeba pořídit si
digitální set-top-box. Pokud přijímáte signál přes
set-top-box, je nutné k němu zakoupit rozbočku
pro propojení digitálního boxu a televize a KTZ
budete moci sledovat i nadále.
Jste-li již zákazníky společnosti KnVnet, zpravodajství se do vašich domácností dostane již
v digitální formě.

k úhradě nákladů na opravy a modernizaci
městského bytového fondu.
Finanční prostředky se zapůjčují například na obnovy střechy, výměny oken starších 10 let, atd.
Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splatnosti 4 roky. Termín podání žádostí je
do 27. 9. 2010.
Bližší informace poskytne Vladimíra Melicharová, Ekonomický odbor, tel:
315 739 809, e-mail: vladimira.melicharova@mestokralupy.cz.

8 let oprav MOROVÉHO
SLOUPU V MIKOVICÍCH
Ve středu 11. srpna Město symbolicky
převzalo po 8 letech oprav z rukou
restaurátora Mgr. Jakuba Rafla
MOROVÝ SLOUP PANNY MARIE
BOLESTNÉ.

S

loup 13 m vysoký a 3 m široký byl postaven v letech 1713 – 1715 Annou Marií
Františkou Toskánskou.
Čtyři sochy v životní velikosti střežily 264
let rozcestí v Mikovicích: na vrcholu socha
Panny Marie Bolestné s mečem zabodnu-

Vysílací časy jsou: 10:30, 18:30 a 21:30 hod.
Mimo cestu kabelové televize můžete shlédnout
jednotlivé reportáže i přes internet, z jakéhokoli
místa na naší zeměkouli, a to na adrese: www.
mestokralupy.cz v rubrice TV Kralupy.
KTZ si také můžete ZDARMA zapůjčit na DVD,
a to v Městské knihovně a na MěÚ v informačním
centru. Rovněž je DVD pravidelně dodáváno do
Domu s pečovatelskou službou na Cukrovaru.
Máte-li další dotazy, obraťte se, prosím, na pana Krátkého - tel. 315 726 596, mail: kamera.
kralupy@tiscali.cz
Radka Saláková

tým v hrudi a na podstavci sochy tří světic:
Sv. Terezie, Sv. Anny a Sv. Kateřiny.
V roce 1979 byl sloup demontován za účelem opravy. Z dosud neznámých důvodů už
ale sloup postaven nebyl a po dlouhá léta
byl uskladněn.
V roce 2002 byl sloup Panny Marie Bolestné předán ve velmi špatném stavu restaurátorům. Díky uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu města a dotační spoluúčastí Krajského úřadu Středočeského
kraje byl sloup opraven a znovu postaven.

Darujte vánoční strom!
Sotva začal školní rok, naše plány se už (mimo jiného) ubírají směrem letošních vánočních oslav.
Městský úřad Kralupy prosí všechny
občany – darujte vánoční strom.

Starosta Petr Holeček a Mgr. Jakub Rafl
před symbolickým pokřtěním sloupu

Ti, kdo vlastníte jehličnan o výšce od 14 m
a chtěli byste ho darovat jako vánoční strom,
který bude umístěn na Palackého náměstí,
kontaktujte, prosím, L. Procházkovou na tel.
č. 315 739 854, nebo e-mailem: lenka.prochazkova@mestokralupy.cz
Poražení a přesun stromu zajistí MěÚ Kralupy
Děkujeme!

VÝZVA – OCENĚNÍ OBČANŮ

foto: redakce

Prosíme občany, aby do konce září zasílali
své tipy se jmény těch spoluobčanů, kteří
si za svou práci pro město zaslouží získat
Cenu starosty, a to u příležitosti výročí povýšení Kralup na město.
Slavnostní akt se bude konat 16. listopadu
2010 v malém sále KD Vltava.
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Tipy zasílejte písemně na adresu:
MěÚ Kralupy nad Vltavou, kancelář starosty, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad
Vltavou nebo elektronicky na e-mail:
lenka.prochazkova@mestokralupy.cz

KZ
napsali jste nám...

Ing. Jiří Sedláček, obyvatel Podháje

Dokončení rekonstrukce Podháje

D

o poloviny srpna byly na jedné hromadě
naskládány velké žulové obrubníky. Bylo
jen otázkou času, kdy zde dojde k úrazu.

REAKCE NA ČLÁNEK

K dopravnímu značení. Když jsem se počátkem roku 2009 vyjadřoval k dokumentaci stavby, navrhoval jsem i některé změny
v řešení dopravní situace. Změny v ulicích
Arbesova, Pod Hájem a Na Horkách byly
akceptovány.
Díky absenci dopravního značení nejsou
dodržována ani základní pravidla silničního provozu, ulice jsou neprůjezdné, respektive se projíždí v obou směrech a je jen
otázkou času, než dojde k nehodě.
A ještě poznámka ke kvalitě odvedených
prací.

Nový povrch komunikací je již nyní na
14 místech opravován a další propad (zvětšující se louže v nové komunikaci) je na
dolním konci ulice Pod Hájem. Propadů
bude navíc patrně přibývat, neboť v rámci rekonstrukce kanalizace byly do nové
kanalizace napojeny i staré betonové přípojky průměru 200 mm od domů, které již
dnes neexistují, neboť byly vybombardovány v roce 1945 při náletu na Kralupy. Právě
tyto staré a nezaslepené přípojky mohou
být do budoucna příčinou dalších propadů
nových komunikací.

LIBOR LESÁK, místostarosta

Investiční akce byla dokončena kolaudací stavby. Kolaudačním rozhodnutím byly komunikace
schváleny k provozu.
Žulové obrubníky patří Technickým službám
a dne 17. 8. byly odvezeny.
O vyjádření k instalaci svislého dopravního značení je požádán Dopravní inspektorát Mělník. Po
jeho vyjádření bude návrh předložen dopravnímu
odboru a po vydání souhlasu k umístění budou
značky ihned osazeny.

I bez dopr. značek by řidiči měli dodržovat dopravní předpisy. Při zjištění porušování předpisů
se občané mohou obrátit se stížností na Městskou
policii tel. č. 156.
Stavba je v záruce a veškeré vzniklé závady budou dodavatelem stavby bezplatně odstraněny.
Stavbu kanalizace dozoroval zástupce Středočeských vodáren a kanalizací. Projekt kanalizace byl
vypracován v součinnosti s a.s. Vodárny KladnoMělník.

Velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování

Čerstvý propad na nové
komunikaci

foto: J. Sedláček

V KZ 7/2010 v článku „Dokončeny
tři investiční akce“ je konstatováno,
že investiční akce Rekonstrukce
komunikací a kanalizace v Podháji již
byla dokončena. Jsem přesvědčen,
že akce tohoto druhu je dokončena
až po úklidu staveniště a v případě
komunikací po provedení svislého
a vodorovného dopravního značení.
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Pozvánka na festival

2010
15. ročník Festivalu poezie a přednesu
Jaroslav Seifert už neodmyslitelně patří k našemu městu. Narodila se
tu básníkova matka Marie Borutová a Seifertův dědeček Antonín Boruta
založil v Kralupech v r. 1880 Řemeslnicko-čtenářskou besedu. Seifertova
láska ke Kralupům a okolí je často zmiňována v jeho dílech.
Na památku tohoto velkého básníka, nositele Nobelovy ceny, se každoročně koná festival „Seifertovy Kralupy“, na který jste srdečně zváni!

Pátek 10. září
u 10:00 – KD Vltava – O Seifertovi a ze Seiferta, poutavé vyprávění
o jeho dětství, životě a o známých
osobnostech našich kulturních dějin, jak je J. Seifert zaznamenal ve
své knize vzpomínek „Všecky krásy světa“. Účinkují členové činohry
Divadla J. K. Tyla v Plzni: Antonín
Kaška, Martin Chmelař, Romana
Neumannová
u 16:00 – Městské muzeum – Přehlídka vítězů recitačních soutěží pro
děti a mládež, vystoupení zhodnotí
herci a recitátoři pan František Kreuzmann a PhDr. Václav Procházka

u 18:00 – Městské muzeum –
Zahájení festivalu Křest a projekce
dokumentárního filmu Městského muzea v Kralupech nad Vltavou „Kralupy pro Jaroslava Seiferta – Jaroslav Seifert pro Kralupy“,
námět: Jan Racek, scénář a režie:
Iveta Bendíková, kamera: Jan Malík,
umělecký přednes: Růžena Merunková a Miloš Hlavica.
u 19:00 – Presentační klub Kaučuk – Literárně – hudební pořad
z repertoáru poetické vinárny Viola.
Vstupné: 70,- Kč

34. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2010

Sobota 11. září
u 14:45 – Pietní zastavení u hrobu Jaroslava Seiferta; úvodní slovo:
starosta města Petr Holeček, recitace: Gabriela Filipi, hudba: Kralupští
žesťoví sólisté. K cestě na hřbitov
možno využít linku MHD - odjezd
od nádraží ČD ve 14:25
u 16:00 – Městské muzeum – Vyhlášení autorské literární soutěže;
výsledky vyhlásí předsedkyně poroty Jiřina Axmannová, ukázky z prací
čte Gabriela Filipi, hudební doprovod
Kamila Kandlerová
u 16:45 – Městské muzeum –
Vernisáž výstavy – Georges Kars
(1880-1945) – Obrazy a kresby výstavu zahájí PaedDr. Jan Racek, hudební doprovod Zora Křičková
u 19:00 – KD Vltava – Koncert
Komorního orchestru Dvořákova
kraje. Na programu výběr ze skladeb českých autorů – F. Benda,

A. Fils, A. Dvořák, L. Janáček
Vstupné: 50,- Kč
Od 6. do 19. září bude v malém
sále KD Vltava otevřena výstava obrazů ak. mal. Ludmily Razimové olejomalby – stará Praha, figurální
objekty, snové výjevy v Surrealistickém duchu; Miroslava Krejče – olejomalby – divadelní zákulisí, potulní
herci, jihočeský venkov a Ludmily
Hoppové – koláže
V průběhu festivalu bude možnost
získat speciální kralupské „Víno pro
Jaroslava Seiferta“.
Těšíme se na Vaši návštěvu
Blanka Pokorná, KaSS Vltava
Festival se koná za finanční podpory Města Kralupy nad Vltavou,
Středočeského kraje a společnosti
Synthos Kralupy a.s.

Vinohrady

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na vycházku
po zajímavostech Vinohrad
Kdy? V sobotu 25. září 2010
Uvidíme Národní dům a Divadlo na Vinohradech, kostel sv. Ludmily, budovu
Valdeku a navštívíme Muzeum drahých kamenů Geosvět v Londýnské ulici.
Zajímavosti z historie Vinohrad:
u 1348 až 1358 - na nařízení Karla IV. je prostor za městskými hradbami
osazován vinnou révou
u 1848 - viničný obvod (kouřimského kraje) byl zrušen, vinice zanikly
u 13. 6. 1849 - spojeny osady za hradbami Nového Města, vznik Vinohrad
u 7. 1. 1867 - císař uděluje název Královská obec Vinohrady, respektive
Královská Vinohradská obec
u 1875 - Vinohrady rozděleny na Vinohrady I. (354 stavení) a Vinohrady II. (235
stavení a 8930 obyvatel), Vinohrady I. přijaly po dvou letech jméno Žižkov
u 26. 9. 1879 - Královské Vinohrady povýšeny na město
u 23. 1. 1890 - František Josef I. uděluje městu městský znak
u 1905 až 1907 - stavba Divadla na Vinohradech
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u 1. 1. 1922 - Královské Vinohrady součástí Prahy
u 1968 - oficiální název zkrácen na Vinohrady
Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hod. na Masarykovo nádr. Odtud pojedeme
metrem s přestupem ve stanici Můstek do stanice Náměstí Míru. Vstupné do
muzea Geosvět pro důchodce je 10,- Kč. Sraz s mimokralupskými členy bude
mezi 9:45 – 10:00 hod. před kostelem sv. Ludmily.
Akci připravila: A. Graciasová

Městské muzeum

KZ

Městské muzeum
Plán akcí na září
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035

Festival poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy 2010
10. 9., pátek
16:00 – přehlídka vítězů recitačních soutěží pro děti a mládež
17:30 – křest a premiéra dokumentárního filmu
„Kralupy pro Jaroslava Seiferta“

11. 9., sobota
16:00 – vyhlášení vítězů autorské soutěže
16:45 – vernisáž výstavy „Georges Kars – Obrazy a kresby“
do 22. 11.
trvá výstava: Georges Kars – Obrazy a kresby

Obrazy Georga Karse poprvé vcelku v Kralupech
G
eorges Kars se narodil jako Jiří Karpeles 2. 5. 1880
v Kralupech nad Vltavou, v rodině majitele místního mlýna.
Výtvarná studia absolvoval
v Mnichově a od roku 1907
se trvale usadil v Paříži. Zde,
na Montmartru, se zapojil do
skupiny mladých umělců kolem
Pabla Picassa, dnes nazývaných
„Pařížská škola“. Byl tak u zrodu téměř všech nových výtvarných směrů uplatňujících se
v prvních desetiletích 20. století.
Ve svém uměleckém rukopisu
spojil vlivy kubismu, expresionismu a fauvismu. Koncem 20.

let tvořil v duchu neoklasicismu.
První úspěchy slavil hned kolem
roku 1910, slibnou kariéru přerušila I. světová válka, kdy jako
rakousko-uherský občan sloužil
jako důstojník na ruské frontě.
Po válce se mu podařilo navázat
na předešlé úspěchy a vystavoval tak téměř ve všech evropských zemích a dokonce i v Japonsku. V Praze měl dvě menší
a jednu velkou výstavu až ve 30.
letech. Kromě Paříže tvořil ještě
ve španělském městečku Tossa
de Mar a svůj ateliér měl i v Praze. Do Čech se velmi rád vracel
a každoročně zde trávil několik

měsíců. Druhou světovou válku prožil u sestry ve Švýcarsku,
kde, udolán událostmi, spáchal
dne 5. 2. 1945 sebevraždu.
Po skončení 2. světové války se podařilo objevit část jeho
prací ponechaných v pražském
ateliéru. Mohlo tak být uskutečněno umělcovo přání věnovat
je městu Kralupům. Z nejrůznějších důvodů zde však trvale
nebyl vystaven ani jediný jeho
obraz. Přes zámek Nelahozeves
doputoval celý soubor do Městského muzea ve Velvarech, kde
je možno jej spatřit dodnes.
Při příležitosti letošního jubilejního roku tohoto velkého
umělce bude v kralupském městském muzeu tento soubor obrazů vůbec poprvé prezentován.
V době převzetí daru (1948), ani
nikdy poté, k tomu nedošlo. Výstavy v nové době, zde v muzeu,

vždy představovaly určitý zlomkový výběr. Protože však tento
soubor obrazů je časově omezen
polovinou 20. let, bude doplněn
zápůjčkami z předních českých
galerií tak, aby se doložila Karsova tvorba i z let následujících.

Jan Racek

Kytice,
George Kars
Les Sables, George Kars

Výstava bude zahájena dne 11. 9. v 16:45 hod., v rámci Festivalu
poezie a přednesu Seifertovy Kralupy, a potrvá do 22. 11. tohoto roku.

Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč
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Sejdeme se „U Mrzáka“
Většina kralupských občanů dobře ví, kde je ono místo s tak nehezkým názvem. Oním místem je míněna
restaurace na galerii kralupského nádraží. „Mrzákem“ je míněna plastika umístěná vedle restaurace v rohu
budovy. Socha představuje pokroucenou zdeformovanou lidskou postavu. Nic krásného, spíše utrpení.

V

ždycky jsem si myslel,
že toto umělecké dílo je
symbolem utrpení lidí za války, a že vyjadřuje bolest nad
ztrátou těch, kteří v Kralupech zahynuli hroznou smrtí
pod sutinami domů při americkém bombardování Kralup
22. března 1945. A také jsem
o tom v tomto smyslu několikrát psal. Psal jsem, že Kralupy mají jediný památník obětí leteckého bombardování,
a ten že je na nádraží. Ale
mýlil jsem se. Kralupy dodnes
žádný důstojný památník obětí nemají. Jen pamětní desku
na kostele.
Socha na nádraží nemá
s druhou světovou válkou nic
společného. Upozornila mne
na to paní Alena Fohlová, kte-

rá zjistila, že záměr sochaře
byl zcela jiný. Socha představuje odpoutaného Prométhea.
Byl na galerii umístěn v roce
1986, když se otvíralo nové
kralupské nádraží. Autorem
plastiky je brněnský sochař Ladislav Martínek (1926 – 1987).
Prométheus je symbolem ohně,
který navrátil lidstvu. A oheň
poháněl po více než půldruhého století parní lokomotivy.
Po skončení druhé světové války v roce 1945 se stalo
prvořádným úkolem obnovení výroby parních lokomotiv
a zajištění provozu pro stávající parní trakci. Na vrcholu svahu Hrombaby, proti Trojanově
ulici, ještě v té době postavila dráha mohutnou gravitační
vodárnu, do které čerpadla do-

pravují vodu z Vltavy, a ta pak
samospádem stékala k trati do
železných otočných stojanů.
To se již ale blížil konec dlouhé éry „vody a ohně“. V době,
kdy byla socha Prométhea instalována na galerii kralupského nádraží, už na zdejší trati
žádné parní lokomotivy nejezdily. Celý úsek trati Praha Podmokly byl v roce 1985 elektrizován. První elektrický vlak
jedoucí z Prahy Masarykova
nádraží do Kralup nad Vltavou vyjel v pátek dopoledne
31. května 1985. Symbol ohně
ztratil svůj význam. A tak Prométheus stojí dál a kolem projíždějí lokomotivy, které oheň
nepotřebují. Století elektřiny si
žádá nové symboly.
Ing. Josef Stupka

Kovová plastika na galerii
kralupského nádraží

Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
vyhlašuje ke 130. výročí založení
k v í z pro děti i dospělé
Křížem krážem historií kralupské knihovny

1.

Jak se jmenoval spolek
pokrokových lidí našeho města, který umožňoval
obyvatelům Kralup půjčovat
si knížky, a v kterém roce byl
založen?

2.

Kdo tento spolek vedl
a se kterou významnou
osobností 20. stol. byl příbuzensky spojen?

3.

V roce 1921 získala
knihovna nový název.
Jak se potom jmenovala?

4.

V kterém roce se knihovna přestěhovala do současné budovy?

5.

Budova dříve sloužila jako dívčí škola. Na jaké
adrese ji najdeme?

6.

Který čestný občan Kralup, titul získal v roce
1935, se zasloužil o značný
rozvoj knihovny? Je po něm
pojmenováno jedno z nábřeží.

7.

Kralupská knihovna udržuje tradici používání exlibris. Co to je? Autorem prvního ze čtyř užívaných ex-libris
byl Josef Holub.

Malé čtenáře knihovny
upozorňujeme, že jsou
pro ně v dětském oddělení od 1. září připraveny
audioknihy – mluvené slovo na CD.
Přijďte si půjčit Dobrodružství Toma Sawyera,
Děti z Bullerbynu, Pohádky o princeznách, Čarodějnice školou povinné
a další tituly.

Odpovědi odevzdávejte v knihovně nebo zasílejte na adresu: Městská knihovna, Jodlova 111, 278 01 Kralupy nad
Vltavou do 30. září 2010. Vyhodnocení bude provedeno v „Týdnu knihoven“ od 4. října. Na výherce čeká odměna.
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Proč nevěřím v „Tajemství kralupských potoků“
N

ejprve začal propagací „Lužické cesty“. Vycházel při
tom z mapy „setníka Müllera“,
která zakresluje jednu z cest vedoucích od Prahy, přes Minice,
Mikovice do míst dnešního Lutovníku a dále. Cestu Ing. Majrich označuje jako pravěkou.
Při čemž zcela přehlíží fakt, že
mapa setníka Müllera byla kreslena někdy kolem r. 1740. Nemůže tudíž zobrazovat situaci
v dávné minulosti.
Ostatně problém pravěkých
cest lze řešit jen velmi obtížně.
Víme pouze to, že existovaly.
Žádné mapy ani písemné záznamy z těch dob však pochopitelně nejsou.
Po krátké době ovšem Ing. Majrich změnil názor a tuto cestu
zavedl z Minic přímo do středu
dnešních Kralup. Podle něj proto, že na Knovízském potoce od
Kamenného Mostu až po ústí
v Kralupech, byly bažiny, a že
se tudíž nedal překročit?!
Ing. Majrich dále, na základě starých map, lokalizuje svou
„vojenskou pevnůstku“ do prostoru dnešních Husových sadů,
do meandru, který je zde na některých starých mapách zakreslen. Bohužel, meandr na potoce
v místech, do kterých Ing. Majrich pevnůstku umísťuje, se na
nejstarším vojenském mapování
(I. vojenské mapování - Josefské
1764-83) ještě neobjevuje! Na této mapě se oba potoky vlévají do
Vltavy každý samostatně. Tudíž
s největší pravděpodobností zde
tento meandr nemohl existovat
již v 7. -10. stol. n.l., jak tvrdí
Ing. Majrich. Teprve na následujícím, II. vojenském mapování
(Františkovo 1836-52 ) a na dalších, je meandr již zakreslen.
Jak známo, potoky v rovinatém terénu často mění svůj tok,
vytváří vedlejší ramena, meandry a různé zákruty. Před regulací Vltavy a potoka v centru

Kralup byl prostor hypotetické
„pevnůstky“ jistě často řekou
i potoky zaplavován. V roce
1903 našli dělníci nedaleko říčního břehu, v hloubce 4 m, pravěké odpadní jámy, datované do
začátku 1. stol. n.l. To dokládá,
jaké množství náplavů zde řeka uložila.
V počátcích budování Přemyslovského státu byl vojenský
obranný systém založen hlavně
na velkých, dobře opevněných
hradištích. V našem okolí jsou to
Budeč, Libušín a Levý Hradec.
Blízkost významného přemyslovského hradiště na Budči se stálou vojenskou družinou, podle
mého názoru, vylučovala tehdy
potřebu budovat zde nějaké další, rozlohou velmi malé a vojensky bezvýznamné opevnění.
Ing. Majrich však vydedukoval, na základě jím objevené
pevnůstky, že zde musel být významný vojenský opěrný bod,
k němuž přivedl ne jednu, ale
hned tři důležité vojenské cesty!! (viz tabulka v Městském muzeu a článek ve Vlastivědném
sborníku Kralupska 2009/1). Jak
to, že na to doposud ještě žádný
z archeologů, historiků a ani regionálních badatelů nepřišel???
Ing. Majrich se rád odvolává na regionální badatele. Dotazoval jsem se tedy největšího znalce středověkých dějin
města, Ing. Špecingera. Ten
v roce 1947 připravoval spolu
s Dr. Šustrem a P.F.Masnerem
k vydání knihu o Kralupech. Při
tom diskutovali i otázku meandru v Husových sadech. Oba
jmenovaní tehdy kategoricky vylučovali, že by se v tomto případě mohlo jednat o něco jiného
než o přirozený zákrut potoků.
Také katecheta Nádvorník, který podrobně zpracoval na konci
19. a začátku 20. stol. historický
místopis města, se nikde o mimořádném významu meandru

Rotunda na Budči

nezmiňuje. Stejného názoru je
také Ing. Špecinger.
Ing. Majrich se při argumentaci odvolává také na práce historiků Třeštílka, Čechury, Pechara
a dalších. Nikde však neuvádí
název konkrétní práce, číslo

Když nedostanete to, co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí

stránky, tak aby si kdokoliv mohl citaci ověřit. Prostudoval jsem
řadu publikací některých z výše jmenovaných autorů. V žádné
z nich není o prostoru dnešních
Kralup a ani o pevnůstce, žádná
zmínka.
V. Fencl
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V čísle 7/2010 Kralupského Zpravodaje byl otištěn
článek Ing. Majricha „Kralupské potoky“. Autor se již
několik let snaží propagovat svou teorií o tom, že místo,
kde dnes Kralupy stojí, mělo na samém počátku vzniku
Přemyslovského státu (cca 7. -11. stol.) velký význam.

KZ

TJ Sokol Kralupy

Sokolky v Chorvatsku

TJ SOKOL KRALUPY N. VLT.
pořádá v rámci Sobotního Sokolení

45 cvičenek z kralupského Sokola strávilo
červnový týden v chorvatské Savudrii.
„V neděli 13. 6. jsme zahájili týden pohybu, přátelství a dobré nálady
jógou na břehu moře, od kterého vál příjemný vánek a sluníčko nás už
vyhlíželo. Během dne nás čekaly ještě flexi-bary a aqua-aerobik. Dobrá
nálada nás neopustila po celý týden. Návštěva Poreče a italských Benátek
nám pobyt zpestřila a závěrečné rozloučení ve vinném sklípku ve Slovinsku
dalo našemu zájezdu tu správnou tečku.
Za tento krásný týden děkujeme především Katce Procházkové, Ivetě
Bendíkové, Alence Hampelové, Ivě Hurdíkové, Martě Matějovské a Evě
Kratochvílové. Bez těchto obětavých cvičitelek by v nás zájezd nezanechal
Blanka Němcová
chuť v dalším roce vyrazit za pohybem znovu.“ 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
sobota 18. 9. 2010 od 10:00
prezence účastníků od 9:30 na hřišti TJ Sokol
čtyřboj zahrnuje:
skok daleký, sprint (50-60m), vytrvalost (200-800m),
hod míčkem

Rozcvička na pobřeží

kategorie:
mladší žáci/žákyně I. .................... (rok nar. 2002-04)
mladší žáci/žákyně II. ................... (rok nar. 1999-2001)
starší žáci/žákyně I. ...................... (rok nar. 1997-98)
starší žáci/žákyně II. ..................... (rok nar. 1995-96)

Foto: Jan Odvárka

Doprovodný program pro celou rodinu - Fit testy
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startovné:
členové Sokola zdarma, ostatní 10,- Kč
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Sdružení rodáků a příznivců města
Červnový zájezd se sluníčkem nad hlavou

Zámek Jezeří – letecký pohled

nerálním pramenem jsme se vydali
na cestu přes Horní Jiřetín a Černice (uváděné v médiích v souvislosti
s prolomením těžby uhlí) až k bráně
státního zámku Jezeří na svahu Krušných hor.
Posledním majitelem Jezeří byl
Max Lobkowicz, velvyslanec čs. vlády v Londýně. Proto měl zámek za 2.
svět. války nacistickou správu a byl
zde zřízen internační tábor vysokých
důstojníků spojeneckých armád, hlídaný oddílem SS. Za minulého režimu
zde působila čs. armáda. Zámek byl
velmi poničen, proto jej rod Lobkowiczů převedl na stát. I ve špatném stavu
byl díky práci dobrovolníků zachráněn
a roku 1996 zpřístupněn veřejnosti. V poslední době probíhá postupná
obnova objektu. V jednom z pokojů,
kde se často pořádají koncerty, nám
pan Hájek, člen našeho Sdružení, zahrál na klavír. V zahradě zámku nás
na závěr prohlídky uchvátil svah plný
vzrostlých náprstníků. Po srdečném
rozloučení se skvělým průvodcem
jsme zamířili plni dojmů do našich
domovů.
Jan Kolátor

foto: redakce

Chcete udělat něco pro své zdraví? Navštivte
s námi bylinkovou zahradu Botanicus. Tam
Vám poradí a prodají nejvhodnější bylinku
pro Vás. Nezapomeňte se přihlásit!

Zveme Vás na náš letošní poslední
zájezd, který díky finanční podpoře
MěÚ Kralupy n. Vlt. uskutečníme ve
středu 15. září.
Po prohlídce expozice prof. Bedřicha Hrozného v muzeu v Lysé nad
Labem se přesuneme do historické
vesnice řemesel a umění se zahradou léčivých bylinek Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem.
Odjezd ve středu 15. 9. v 7:30 hod.

z otočky MHD v Minicích, po projetí našich nástupních míst v 8:00 od
KD Vltava.
Cena zájezdu pro členy: 120,- Kč,
pro veřejnost: 160,- Kč. Přihlášky přijímáme v úterý 7. 9. od 13 do 15 hod.
v salónku ve 2. patře DPS na Cukrovaru. Tamtéž obdržíte podrobnější
informace. Pokud nestihnete uvedený
termín, volejte: 315 727 342.
Jan Kolátor

foto: archiv

Díky podpoře MěÚ jsme 16. 6.
uskutečnili zájezd do Klášterce nad
Ohří a na státní zámek Jezeří.
Město Klášterec nad Ohří leží mezi
Krušnými horami a Doupovskými vrchy. Je známé především zdejší porcelánkou. Na podzim 1794 zahájila
výrobu porcelánka založená správcem
Thunovského panství J. M. Weberem.
Od r. 1822 ji Thunové provozovali ve
vlastní režii a jejich značka se stala synonymem kvality pro celý svět.
Proto byla v r. 1953 v novogotickém
zámku umístěna ojedinělá expozice
vývoje porcelánu z majetku Umělecko-průmyslového muzea a porcelánek regionu. S radostí jsme se vydali
na prohlídku největší expozice porcelánu u nás v 21 sálech kláštereckého
zámku. Nebyli jsme zklamáni.
Po náročné a překvapující prohlídce jsme se rozešli na procházku anglickým parkem zámku ozvláštněným
cennými dřevinami. Poté jsme prošli
zámeckou brankou přímo do areálu
znovuotevřených malých a milých
lázní Evženie, nazvaných po hlavním
minerálním pramenu. Osvěženi mi-

Poslední zájezd roku do Botanicusu Ostrá

Mlčení je někdy ta nejlepší odpověď
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Aktuality

Farní charita Kralupy se stěhuje!
Naše nová adresa je Sokolská 139, Kralupy nad Vltavou

V

roce 2009 naše organizace požádala a získala dotaci z operačního programu
ROP NUTS II Střední Čechy
na koupi a renovaci objektu pro
poskytování sociálních služeb
FCH Kralupy n. Vlt. V současné
době je rekonstrukce dokončena
a dům zkolaudován. Probíhají
poslední drobné úpravy, vybavování a stěhování a od 15. září
nás najdete již na nové adrese.
Výstupem projektu je zrekonstruovaný a plně vybavený
objekt se zázemím organizace
a budou sem přemístěny stávající
poskytované služby a ostatní doprovodné aktivity. V domě bude
také zavedena nová služba: azylový dům pro matky s dětmi.

Rádi bychom vás všechny pozvali na slavnostní otevření dne
7. 10. 2010 v 15 hod. za účasti pražského arcibiskupa Mons.
Dominika Duky, který dům zároveň požehná.

Poskytované služby
v novém objektu:
u Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – romský klub Rep Sun
u Sociální poradna, terénní sociální práce
u Vzdělávací a poradenské centrum
pro osoby ohrožené sociální exkluzí
(PC, jazykové, motivační a jiné kurzy)
u Právní a odborné poradenství
u Azylový dům pro matky s dětmi
(4-8 míst)

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne
3. 9.
10. 9.
17. 9.
24. 9.

MUDr. Homolová..................Trojanova ul.�����������������315 722 401
MUDr. Hájková.....................Veltrusy������������������������ 315 781 156
MUDr. Hettychová................Vrchlického ul.��������������315 726 160
MUDr. Homolová..................Trojanova ul.�����������������315 722 401

Děkuji zaměstnancům LDN,
pod vedením primáře MUDr. Petra Bučka, za nadstandardní
péči a obětavost a ochotu personálu, kterou věnovali mojí
mamince paní Věře Mazáčkové.
Za celou rodinu děkuje
Václav Mazáček

Poděkování

J

ménem ZKO Kralupy - Strachov bychom chtěli poděkovat p. Liboru Lesákovi a p. Evě Novotné, kteří umožnili v červnu konání akce „Soustředění a soutěž vodících
psů“. Pomohli nám s ubytováním cca 30 lidí se zrakovým
postižením a s jejich vodícími psy. Sjeli se z celé republiky pod vedením instruktorky Jitky Lebedové a nadace
Pes pro tebe.
V měsíci červenci se na našem cvičišti konal Agility tábor, jehož účastníky jsme také potřebovali ubytovat. Ubytování pro psovody s jejich psy v takovém množství je velký
problém, a proto děkujeme Městu Kralupy za pomoc.
Na podzim připravujeme akce: I. neoficiální závod Agility, Kralupskou ťapku - turistický pochod se psy, Obranářský závod O pohár Města Kralupy - více naleznete na
www.zkokralupy.cz
Za ZKO Kralupy – Strachov Eva Kulhavá
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Aktuální nabídku
kurzů a školení
naleznete na našich stránkách
http://charita.nasefarnost.cz

Poděkování
Velké poděkování patří paní Věře Stránské, majitelce
domu, za trpělivost a důvěru při prodeji domu, ADCH
Praha za pomoc při zajištění předfinancování projektu,
Římsko- katolické farnosti

za poskytnutí daru ve výši
spoluúčasti financování projektu, Ing. arch. Květuši Berkové za obětavost a neuvěřitelnou nezdolnost a všem,
kteří nám jakkoli pomáhali.
Barbora Kovářová,
FCH Kralupy nad Vltavou

Semiramis nabízí
drogovou poradnu na webu

O

bčanské sdružení Semiramis, které poskytuje sociální služby v oblasti protidrogové
prevence, spustilo nedávno nové
webové stránky organizace. Mají
informovat, ale také pomáhat.
Jejich součástí je také on-line
poradna formou chatu. Odborní pracovníci Sdružení se snaží
zodpovědět dotazy týkající se
drogové problematiky.

Otázky i odpovědi se zobrazí
na www.os-semiramis.cz. Služba je určena jen těm tazatelům,
kteří s tímto druhem komunikace nemají žádný problém nebo
píší anonymně. Ostatní mohou
použít pro své dotazy a problémy e-mail, jehož obsah nikde
zveřejněn nebude.
Ondřej Urbanec, Semiramis o.s.
www.os-semiramis.cz

Komerční inzerce

KZ

Rozhovor s... kandidátkou do Senátu Ing. Veronikou Vrecionovou
Veronika Vrecionová (44) je starostkou obce Přezletice a v letošním roce
kandiduje na Mělnicku za ODS do Senátu. Pokud se ODS snaží zlepšit
svůj obraz a dokázat voličům, že se mění k lepšímu, Veronika Vrecionová
je toho nejlepším důkazem. Sympatická a usměvavá blondýnka, která se
nevyhýbá odpovědím a nemá negativní návyky, na které jsme nezřídka
zvyklí z vysoké politiky. Kdo se chce přesvědčit osobně, může se s Veronikou Vrecionovou setkat třeba na její předvolební tour s mobilním letním
kinem, které znovu dorazí do Kralup nad Vltavou v pátek a v sobotu 10.
a 11. září. Promítá se od 21:00 hod. před DPS na sídlišti Cukrovar.
u Co Vás přimělo k rozhodnutí kandidovat do Senátu?
Vždy jsem se považovala za to, čemu se
říká „homo politicus“ – člověk politický.
Politika mě zajímala již od mého dospívání a tento zájem mě neopustil dodnes.
V listopadu 1989 mi bylo 24 let, končila
jsem VŠ ekonomickou a do současnosti
jsem nezažila nic dobrodružnějšího, než
byly roky 1989 až 1991. V těchto letech
vznikaly základy novodobého demokratického státu a díky svému zaměstnání
v kanceláři prezidenta republiky Václava
Havla jsem mohla „být u toho“. Samozřejmě, nebyla jsem v té době žádným
lídrem revoluce, ale mohla jsem všechny
změny sledovat z detailní blízkosti. Byla
to ohromně vzrušující doba, která mě do
politiky doslova vtáhla.
u Za co byste chtěla v Senátu bojovat,
ať už v obecném nebo regionálním
měřítku?

Já osobně jsem v současné době pro to,
aby se Senát více přiblížil občanům – aby
se více regionalizoval a tím také polidštil.
Senátor by dle mého názoru měl být
reprezentantem zájmů svého volebního
obvodu, hrát roli jakéhosi zprostředkovatele mezi světem vysoké politiky
a konkrétními problémy, které opravdu
zajímají občany. Chci bojovat za zájmy
lidí ve svém regionu a rozhodně se nebudu vymlouvat na omezené pravomoci.
I jako starostka jsem stavěla na tom,
že určující je skutečná chuť měnit věci
k lepšímu a také odhodlání.
u Jak lze využít zkušeností z funkce starostky obce s možnou pozicí
senátorky?
Jako starostka vidím v první linii to,
s čím zápasí občané, ale i jednotlivé obce,
co jim komplikuje život, co je těší. Tato
zkušenost je nepřenosná, proto považuji
své současné starostování za obrovskou

výhodu. Vidíte to, jak jednotlivé zákony
fungují v praxi.
Během minulých měsíců jsem se s řadou
lidí osobně setkala a probírali jsme, co je
pálí. Vím, že skoro všechny obce a občané
z regionu mají stejné problémy, které
znám ze své současné funkce i já. Jsem
proto ráda, že mi v mé kandidatuře drží
palce a osobní podporu mi vyjádřili např.
místostarosta Kralup Libor Lesák, ředitelka kralupského Domu dětí a mládeže
Marie Blažková, kralupský lékárník
Mgr. Václav Gabriel atd. Širokou podporu
mám i u celé řady místních starostů po
celém regionu, s nimiž jsem se osobně setkávala v uplynulých měsících. Za všechny
si dovolím jmenovat starostu Veltrus za
KDU-ČSL pana Bronislava Havlína, paní
Janu Uhrovou z Nové Vsi, David Hrdličku
z Úžic, či Jitku Bockovou z Dřínova.

ale to ji, doufám, časem přejde. Do
naší rodiny patří i početná skupina psů
a koček, jejichž historie a charakteristika
by ale zabraly mnohem více místa, než je
tomuto rozhovoru věnováno. (smích)
Děkuji za rozhovor!
Petr Smolík

u Máte rodinu a děti, povíte nám
o nich něco?
Můj manžel je vzděláním ekonom,
v současné době se věnuje investičnímu
poradenství. Synovi Jáchymovi je 18 let,
chodí na gymnázium a není to s ním,
jako s každým puberťákem v tomto věku,
jednoduché – odmlouvá, kroutí očima
a nikdo přes třicet mu nerozumí. Dceři
Julii je 11, a pokud je Jáchym přestárlý
puberťák, u Julie puberta právě propuká.
Je jako každá holka svého věku praštěná,
začíná se vzhlížet v popových hvězdách,

Více se o Veronice Vrecionové dozvíte na webových stránkách

www.veronika2010.cz

15

KZ

Akce v KaSS Vltava

35. sezóna Komorního orchestru Dvořákova kraje
Letošním podzimem startuje
Komorní orchestr Dvořákova kraje
svou 35. sezónu, během níž je pro
vás připraveno několik zajímavých
koncertů.

Jak těžké je v dnešní době řídit takovýto orchestr?
„Všechno záleží na financích, a musíme konstatovat, že město je našemu orchestru nakloněno a poskytuje nám do-

tace na naši činnost, za což touto cestou
děkujeme. Rovněž bychom nemohli fungovat bez sponzorských darů od několika firem v našem městě,“ říká dirigent,
V. Mazáček.
Radka Saláková

V

Kralupech nad Vltavou se představí výjimečně se 4 koncerty za sezónu.
V sobotu 11. 9. v rámci festivalu Seifertovy Kralupy to bude první z nich.
Následovat bude adventní koncert 27. 11.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Příští rok v dubnu se můžete těšit na tradiční jarní koncert v KD Vltava a v červnu
2011 oslavy vyvrcholí velkým koncertem.
Všechny vás srdečně zveme!!!
Komorní orchestr Dvořákova kraje je
uznávaný jako jeden z nejlepších neprofesionálních souborů v republice. Pro 25
členů se hudba stala neodmyslitelnou součástí jejich každodenního života. Orchestr
reprezentuje naše město na vysoké umělecké úrovni.
Pod vedením dirigenta prof. Václava Mazáčka sbírá různá ocenění nejen na poli
domácím, ale i v zahraničí. Dirigent Václav Mazáček získal mimo jiného i Cenu
ministra kultury za svou práci, kdy přivedl
neprofesionální těleso k profesionálnímu
výkonu.

4TET míří do Kralup
26. listopadu máte šanci prožít v KD Vltava
jedinečný hudební zážitek ve společnosti vokálního seskupení 4TET.
Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David Uličník ve Vás svými hlasy zanechají nezapomenutelný okamžik.
Vstupenky jsou v prodeji od 1. září v pokladně
KaSS Vltava Kralupy n. Vlt., tel: 315 726 101

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

ZÁŘÍ 2010

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

Pravidelný program od 6. září:
Pondělí: Vyhrazeno pro jednorázové akce
13. a 27. 9. - 20:00 Těhotenské ladění
Úterý:

9:00 a 10:30......Kutáleníčko pro aktivní lezce
16:00.................Montessori hernička s Janou Krejsovou (od října 2010)
20:00................Babinec (od října 2010)

Středa: 9:00 a 10:30......Dopoledne pro maminky s miminky
16:00.................Montessori hernička s Martinou Novákovou (od října 2010)
Čtvrtek: 9:00 a 10:30......Dvouleťáci – setkání a cvičení pro děti,
které se už pomalu chystají do školky
16:00.................Zadáno pro Yamaha Class (www.hudebnikurzy.webnode.cz)
Pátek:

9:00 a 10:30......Kutálení pro chodící batoláky

Do které kategorie patří Vaše dítě?
u Těhotenské ladění je v současné době plně obsazeno. Máte-li zájem se přidat
později, kontaktujte nás na uvedeném mailu.
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u Kutáleníčko pro aktivní lezce – pro děti, které ještě bezpečně nechodí,
ale už živě lezou a potřebují prostor. Cca od 8 do 15 měsíců.
u Dopoledne pro maminky s miminky – setkávání čerstvých maminek společně
s jejich miminky, která ještě nelezou, pouze leží. Od 0 do cca 9 měsíců.
u Dvouleťáci – pro rodiče s dětmi, které již odrůstají Neználkovým programům,
ale ještě nechodí do školky. Od 24 měsíců.
u Kutálení pro chodící batoláky – pro rodiče s dětmi, které již bezpečně chodí,
ale ještě jim nejsou dva roky. Od cca 11 do 24 měsíců.
V tomto cvičení se občas objeví i jednoduchá výtvarka.
u Montessori herny a Babinec poběží až od října. Sledujte naše stránky.
Co nás čeká dál?
2. a 9. října (sobota) od 9:00 do cca 17:00 hod.
kurz Respektovat a být respektován
V současné době je kurz plně obsazen, přijímáme záznamy na náhradníky
26. října (úterý) od 20:00 hod.
Následný seminář pro absolventy kurzu respektovat a být respektován.
Kapacita centra je omezená, proto je třeba hlásit se předem na uvedeném kontaktu:

Program KD Vltava

KZ

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA ZÁŘÍ
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
pátek 3. ve 21:00 hodin - country salón
„Liďák“
MIROSLAV PALEČEK
Folkového písničkáře, herce a spisovatele Miroslava Palečka znáte z jeho dlouholetého působení v duu s Michaelem Janíkem. Jeho nestárnoucím písničkám nechybí melodičnost, nadhled,
humor a svérázný písničkářský pohled na svět.
Do mikovického country salónu přijede tentokrát
sám, a pokud nevíte, co s pátečním večerem,
určitě přijďte, nebudete litovat!
Vstupné: 90,- Kč
neděle 5. v 17:00 a 20:00 hodin
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH KURZŮ
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Další lekce 12., 19. a 26. září.
Vstupné: 50,- Kč

gentního humoru. Představitel Cavemana, Honza Holík, tuto náročnou one man show zvládá
s obdivuhodnou lehkostí a ani na minutu nedovolí, aby se vám vytratil úsměv z tváří. Režie: Patrik Hartl
Poslední vstupenky v prodeji!
Vstupné: 300,- Kč,
studenti a důchodci 210,- Kč
pondělí 20. v 18:00 hod. malý sál

čtvrtek 23. v 19:30 hodin
TANČÍRNA
Opět pokračují oblíbené taneční večery pro
všechny tancechtivé. Slovem provází
taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer se svými přáteli v rytmu tance!
Vstupné: 100,- Kč za pár/ 60,- Kč jednotlivci
úterý 28. v 16:00 hodin

„Obrazy duše“
Vernisáž výstavy obrazů Josefa Fouska (fotomontáže) za účasti autora a hudebního doprovodu.
Výstava bude zpřístupněna na požádání v pracovní době KaSS, a také při všech akcích.
Výstava potrvá do 14. 10. 2010.
úterý 21. v 19:30 hodin
JOSEF FOUSEK v pořadu Bez náhubku

pondělí 6. – neděle 19. malý sál
VÝSTAVA OBRAZŮ
ak. mal. Ludmila Razimová – olejomalby – stará
Praha, figurální objekty, snové výjevy v surrealistickém duchu
Ludmila Hoppová – koláže
Výstava bude zpřístupněna na požádání v pracovní době KaSS, a také při všech akcích.
čtvrtek 9. v 16:30 hodin – zahrada KD Vltava
HURÁ DO ŠKOLY!
ZÁBAVNÝ POŘAD S VANDOU A STANDOU
Vanda a Standa si budou s dětmi hrát, zpívat,
tancovat a soutěžit na zahradě Kulturního domu, a pokud nám nebude přát počasí, schováme se všichni ve velkém sále, kde to bude
také fajn.
Proto přijďte, přijeďte nebo připlujte a dobře se
bavte!
Vstupné: 60,- Kč
Sobota 11. září v 19:00 hodin
„Seifertovy Kralupy 2010“
KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU DVOŘÁKOVA KRAJE
dirigent: Václav Mazáček
sólisté: Veronika Sedláčková – flétna, Viktor Mazáček – housle, Petr Janek – violoncello.
Program: skladby F. Bendy, A. Filse, J. V. Stamice, A. Dvořáka a L. Janáčka
Vstupné: 50,- Kč

Písničkář, cestovatel, fotograf, neodolatelný vypravěč a filosof, to je Pepa Fousek, který opět
zavítá k nám do Kralup se svým novým pořadem,
a navíc se ještě budete moci potěšit s jeho fotoobrazy. V malém sále můžete navštívit výstavu
s názvem „Obrazy do duše“.
Vstupné: 150,- Kč
čtvrtek 23. v 16:30 hodin – malý sál  

pátek 1. října v 21:00 hod.
- country salón „Liďák“
KONCERT SILVIE KROBOVÉ – herečka, zpěVstupné: 90,- Kč
vačka, klavíristka. 

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE

Připravujeme na říjen 2010:

Čtvrtek 16. v 19:30 hodin
CAVEMAN
Nenechte si ujít nejúspěšnější představení Divadla U Hasičů v Praze, které je obhajobou
jeskynního muže, ale hlavně obhajobou inteli-

MICHAL NESVADBA v pořadu Michalova
brnkačka aneb Když se Michal dobře naladí  
(uvádí Pragokoncert Praha)
V představení se objevuje velké množství rekvizit
a inovací z lepicí pásky. Michal je vždycky dobře
naladěný a tak „hraní“ bude jistě zábava, poučení i potěšení. Těší se na vás!!
Vstupné: 150,- a 135,- Kč

Loutkové představení pro naše nejmenší diváky
uvádí Malé divadélko Praha.
Přijďte se pobavit se svými dětmi!
Vstupné: 40,- Kč

7. Tančírna
8. Ewa Farná – koncert
9. Zkoušky čerta Belínka –
Z pohádky do pohádky
13. František Nedvěd – koncert
14. Taneční odpoledne pro starší i pokročilé
20. Kočičiny kocoura Damiána – malý sál
21. Baronky – divadelní představení
23. O Aničce ze mlejna –
Z pohádky do pohádky
25. Sluha dvou pánů –
Pražský komorní balet Pavla Šmoka
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Program Digitálního kina Vltava

Digitální kino Vltava Kralupy – září 2010

3D

náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2,
předprodej denně od 14 do 20 hodin, nebo 1,5 hod. před
začátkem promítání. Telefon do pokladny 315 726 101

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
20:00

1. 9. St	

3D

17:30
Shrek: Zvonec a konec
USA, 92 min., D, 150,- Kč
20:00
Kajínek
ČR, 118 min., ŠÚ, 15, 90,- Kč

Kriminální thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka,
který je považován za prvního nájemného vraha v ČR.
Díky svému útěku z vězeňské pevnosti Mírov se z něj
stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě.
2. 9. Čt
17:30
ČR PREMIÉRA
Let’s dance 3D
USA, 100 min., T, 150,- Kč

3D

Pravděpodobně nejlepší taneční film o street dance ve 3D.
20:00
Febiofest
Muzika
Slovensko, Něm., 99 min., 12, 50/40,- Kč pro členy FK Vltava
Svěží, vtipný, milý film, který neřeší bývalou éru, ale
prostě vypráví s lehce ironickým nadhledem jednu
story ze života.
O filmu se hovoří jako o slovenských Pelíšcích.
3. 9. Pá
17:30
Poslední vládce větru                        
USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

3D

20:00
MFF Karlovy Vary 2010
Unaveni sluncem 2: Exodus
Rus., Fr., Něm., 132 min., ŠÚ, 12, T, 80/70,- Kč pro členy
FK Vltava. Permanentka 350/300,- Kč pro členy FK Vltava
(mimo film Muzika).
Hrdinové oscarového filmu Unaveni sluncem se vracejí! Epická sága z ruských dějin pokračuje na bojištích
druhé světové války.
22:30
Machři
USA, 102 min., 12, T, 110,-Kč
jsou komedií o pěti mužích, kteří byli jako malí kluci
nejlepšími kamarády a teď se poprvé po třiceti letech
rozhodnou společně se svými rodinami hromadně
strávit víkend oslav svátku 4. července.
4. 9. SO
17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč
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MFF Karlovy Vary 2010
Čtyři lvi
VB, 101 min., 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava. Permanentka 350/300,- Kč pro členy FK Vltava (mimo film
Muzika).
Parta potencionálních teroristů plánuje útok, při kterém
má protéct mnoho krve. Jen se nemůžou shodnout, čí
krev by to měla být... První „džihádská“ černá komedie
22:00
Kajínek
ČR, 118 min., ŠÚ, 15, 90,- Kč

9. 9. ČT
20:00
Největší z Čechů
ČR, 96 min., 12, 80,- Kč
Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali
rekord? A kam až se dá dojet na rotopedu? Dozvíte
se to v nejnovější komedii režiséra Roberta Sedláčka
(Muži v říji).
10. 9. PÁ	

5. 9. NE
17:30
Shrek: Zvonec a konec
USA, 92 min., D, 150,- Kč

3D

20:00
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč

3D

20:00
MFF Karlovy Vary 2010
Vrah ve mně
USA, 109 min., 15, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava.
Permanentka 350/300,- Kč pro členy FK Vltava (mimo
film Muzika).
Kontroverzní krimi o dvojím životě šerifova zástupce
Lou Forda z malého texaského města. Charismatický,
skromný mladík má temnou stránku – nenávist vůči
ženám. Film černějším než film noir!

17:30
Jako psi a kočky:
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 110,- Kč

3D

Super letní animák pro celou rodinu o bitvě mezi psy
a kočkami...
20:00
Seriózní muž
USA, 105 min., 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava
Někdy se zkrátka nic nedaří! Nejnovější černá komedie bratří Coenů (Po přečtení spalte) byla na letošním
MFF KV více než kladně přijata.
22:00
Kajínek
ČR, 118 min., ŠÚ, 15, 90,- Kč
11. 9. SO

6. 9. PO
20:00
MFF Karlovy Vary 2010
Iluzionista
Fr., VB, 90 min., T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava.
Permanentka 350/300,- Kč pro členy FK Vltava. (mimo
film Muzika).
Animovaný film vypráví příběh zestárlého iluzionisty,
který putuje se svým uměním od vesnice k vesnici...
7. 9. ÚT
20:00

3D

17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč
20:00
Salt
USA, 100 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

Velmi povedený akční film o agentce CIA (Angelina
Jolie) neprávem obviněné z vlastizrady.
22:20
Machři
USA, 102 min., 12, T, 100,-Kč
12. 9. NE

Goemon
Jap., 128 min., ŠÚ, 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava.
Permanentka 350/300,- Kč pro členy FK Vltava.
(mimo film Muzika).

15:00
Požár v Kocourkově
ČR, 64 min., 30,- Kč

Ultimativní akční řežba na pomezí počítačové hry
a mangy.

17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč

8. 9. ST
17:30
Poslední vládce větru
USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

3D

Kinečko pro nejmenší

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky.

20:00
Dostaň ho tam!
USA, 110 min., 15, T, 80,- Kč

3D

KZ
Komediální road-movie, ve které nevypočitelná bývalá podivínská rocková hvězda terorizuje nenápadného slušňáka.
13. 9. PO
20:00
Agora
Špa., 126 min., ŠÚ, 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava
Výlet do starověkého Egypta, do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny své doby, jenž je dodnes
symbolem moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho postupného zániku.
14. 9. ÚT
17:30
Jako psi a kočky:
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 110,- Kč

3D

20:00
Agora
Špa., 126 min., ŠÚ, 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava

19. 9. NE
17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 110/100,- Kč dětské vstupné
20:00
Dostaň ho tam
USA, 110 min., 15, T, 80,- Kč
20. 9. PO

19:00

DÁMSKÁ JÍZDA
Sexy 40
USA, 95 min., ŠÚ, 15, T, 100,- Kč
Když svobodná matka v nejlepších letech zaujme
o hodně let mladšího muže.
Romantická komedie o nečekané přitažlivosti.
16. 9. ČT
17:30
Ozvěny Ekofilmu
Modré zlato – Světové vodní války
USA, 90 min., T, vstup volný

Američana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky a bez
urážky nazvat nejvýznamnějším světovým architektem odpadu.
Projekce s ekologickou tématikou v rámci Evropského
týdne mobility 2010.
20:00
Seriózní muž
USA, 105 min., 12, T, 80/70,- Kč pro členy FK Vltava

Ve Spojených státech má 80% domácností trávník.
Trávníky ročně spotřebují 70 miliónů tun chemikálií.
Průměrný majitel domu používá zhruba desetkrát více
chemických pesticidů na hektar než farmáři….
Projekce s ekologickou tématikou v rámci Evropského
týdne mobility 2010.
20:00
Kajínek
ČR, 118 min., ŠÚ, 15, 90,- Kč

20:00
Sexy 40
USA, 95 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

20:00
Salt
USA, 100 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

17. 9. PÁ	

22. 9. ST

Klasika teenage karate filmů v novém hávu.
Hlavní hrdina, dvanáctiletý Dre Parker, si musí skrze
výuku kung fu a následný turnaj vydobýt úctu svých
protivníků.

00:01
ČR Půlnoční předpremiéra
Resident Evil 4: Afterlife
USA, 105 min., 12, T, 165,- Kč

3D

3D

Čtvrté pokračování velmi úspěšné série RESIDENT EVIL,
je opět založeno na velmi oblíbené sérii videoher.
20:00

Temný scifi thriller s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.

Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal
Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné  komedii...

20:00
Počátek
USA, 119 min., ŠÚ, 12, T, 80,- Kč

3D

15:00
Budulínek
ČR, 66 min., 30,- Kč

Kinečko pro nejmenší

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky
17:30
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 100,- Kč
20:00
Resident Evil 4: Afterlife
USA, 105 min., 12, T, 165,- Kč

3D

17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč

3D

20:00
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 100,- Kč

3D

28. 9. ÚT

ČR PREMIÉRA
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 100,- Kč

18. 9. SO

300,- Kč
Nastudování: italsky s českými titulky
Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním
kouzlem nepoznaného. Do hlavní role Čo Čo San se
vrací skvělá sopranistka Cristina Gallardo-Domâs.

22:15
Resident Evil 4: Afterlife
USA, 105 min., 12, T, 165,- Kč

20:00
Počátek
USA, 119 min., ŠÚ, 12, T, 80,- Kč

17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč

Giacomo Puccini:

Madama Butterfly

27. 9. PO

23. 9. ČT

17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 110/100,- Kč dětské vstupné

Metropolitní
opera New York

26. 9. NE

17:30
Ozvěny Ekofilmu
Ráj nalezený, podobenství o přírodní
zahradnici
It., 94 min., T, vstup volný

17:30
Let’s dance
USA, 100 min., T, 150,- Kč

3D

19:00

17:30
Ozvěny Ekofilmu
Architekt odpadu
UK, 85 min., T, vstup volný

Války budoucnosti se budou vést o vodu, tak jako se
dnes bojuje o ropu, protože zdroj všeho života vstupuje
na globální trhy a do politických arén...
Projekce s ekologickou tématikou v rámci Evropského
týdne mobility 2010.

3D

25. 9. SO
15:00
Jako psi a kočky:
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

21. 9. ÚT

15. 9. ST

22:15
Resident Evil 4: Afterlife
USA, 105 min., 12, T, 165,- Kč

17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 110/100,- Kč dětské vstupné
20:00
Největší z Čechů
ČR, 96 min., 12, 80,- Kč
29. – 30. 9. ST - ČT
20:00
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 100,- Kč

24. 9. PÁ
17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 110/100,- Kč dětské vstupné
20:00
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 100,- Kč

Tyto projekce podpořil Státní fond ČR
pro podporu a rozvoj české kinematografie
Aktualizovaný program kina naleznete na

www.kass.kralupy.cz
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Digitální kino Vltava

Dámská jízda

3

Středa 15. 9. 2010 od 19 hod. v Kině Vltava
Nová komedie
s Catherine Zeta Jones

„Sexy 40“

Tým Kina Vltava

e dnech 11. – 13. 10. 2010
se v kině Vltava uskuteční
VIII. ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který
je soutěžní putovní přehlídkou.
Za sedm let se stal, ve své podstatě a charakteru, největším filmovým putovním festivalem na
světě i v ČR. V roce 2009 putoval 22 českými městy.
Festival je zaměřen na sportovní filmy s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrena-

25. 9. 2010, 19:00 hod.
Kino Vltava
Giacomo Puccini

MADAMA BUTTERFLY
Nastudování: v italském jazyce s českými titulky

A na co se můžete těšit?
Své služby Vám představí kralupské Studio Šarm, ochutnáte dobroty připravené
občerstvením U Kohouta a hlavně můžete
vyhrát zapůjčení automobilu na víkend nejnovější model značky Citroen.
Navíc si budete moci prohlédnout podzimní kolekci místního skateshopu.
To vše a mnohé další ve Vašem Kině Vltava, tak si udělejte hezký večer, stačí jen přijít, o vše ostatní se
postaráme my.

Mezinárodní festival
outdoorových filmů
V

Metropolitní opera New York

linové, ale také cestopisné.
Filmy nás zavádějí do různých
míst naší planety, ukazují mentalitu a kulturu tamních obyvatel. Zavádějí nás do prostředí,
kam se běžný „smrtelník“ nedostane. Mnoho filmů má velký
sociální a citový náboj. Festivalu se zúčastňují čeští, slovenští
a zahraniční autoři, filmová studia, národní televize i soukromé
televizní společnosti, a to v profesionální i amatérské rovině.

Vaše kino Vltava

Příběh z exotického prostředí, soustředěný na dramatický osud přitažlivé hrdinky, obestřené pikantním kouzlem nepoznaného. Inscenace nedávno zesnulého
filmového a divadelního režiséra Anthonyho Minghelly otevírala v Metropolitní
opeře sezónu 2006/2007. Téma „svedená a opuštěná“ je staré jako opera sama a v různých modifikacích se objevuje ve všech slohových obdobích, z nichž
právě romantismus z něj vytvořil fenomén. Do hlavní role Čo Čo San se vrací
skvělá sopranistka Cristina Gallardo-Domâs.

MANIFESTO vychází z pozitivního „festivalového“ efektu (projekce
filmů v rámci stále většího počtu úspěšně pořádaných filmových
festivalů) a dává vybraným kinům unikátní možnost v předpremiéře
a „festivalovém“ balení nabídnout divákům kvalitní filmy, které jsou
masově navštěvované na velkých filmových festivalech – Cannes,
Berlín, Benátky, Sundance, Toronto, Karlovy Vary, atd.
Podstatou MANIFESTA je v relativně krátkém časovém úseku formou
putovní přehlídky pomoci vybraným významným kinům jednotlivých
krajů možnost uspořádat svůj vlastní FESTIVAL sestavený z kvalitních
a divácky atraktivních filmů.
V kině Vltava 2. 9. slavnostně zahájí festival za účasti filmové
delegace film Muzika, který je považován za nejlepší slovenský film
v posledních deseti letech.
Vaše kino Vltava
Ilustrační fotografie
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Úspěšní mladí

Úspěšní mladí

I v našem městě žije spousta náctiletých, kteří se již mohou
pochlubit úspěchem, kterého mnozí dospěláci za svůj život nedosáhli.
Dnes Vám představíme děvčata, která se mohou mimo jiného
ve svých 18 letech pochlubit titulem Mistryně Světa 2009.
Již 4. rokem se věnují sportovnímu aerobiku a společně
se Zuzanou Reissovou  tvoří tým a cvičí pod hlavičkou
pražského Fitness Centra Hanky Šulcové.
Přinášíme Vám rozhovor s …. Terezou a Radkou Cihlářovými

KZ

Sportovní
úspěch
Petry Kadlecové

nebo na gymnastiku, abychom byly stále
„v kondici“.
Tereza: Mimo sport trávíme volný čas jako
většina našich vrstevníků, občas si někam
zajdeme sednout atd…

Tereza a Radka Cihlářovy
věk 18, Dvořákovo Gymnázium, 8. ročník,
na fotografii společně
se Zuzanou Reissovou (vlevo).

Proč jste se rozhodly pro aerobik? Kdo vás
k tomuto sportu dovedl?
Radka: K tomuto sportu jsme se dostaly
samy, byla to v podstatě náhoda, že jsme
se rozhodly začít chodit na kroužek aerobiku.
Tereza: Začaly jsme s aerobikem ve školní tělocvičně v Kralupech, už tam mě to
hodně bavilo. Postupem času jsme si říkaly, že bychom to mohly zkusit i závodně, a tak jsme přestoupily do Prahy, kde
jsme do teď.
Můžete nám prozradit vaše největší
sportovní úspěchy?
V roce 2009 jsme vyhrály Mistrovství České republiky, Mistrovství Evropy i Mistrovství Světa. Letos jsme obhájily republikový
i evropský titul a připravujeme se na Mistrovství světa, které se koná v říjnu v Holandsku.
Čemu jinému se stíháte ve svém volném
čase věnovat?
Tereza: Vzhledem k tomu že se každý den
domů vracíme až večer, moc volného času
už nemáme.
Radka: Ale když se nějaký ten čas najde,
rády si jdeme zaběhat nebo projet na bruslích. Občas se Zuzkou zajdeme do posilovny

Jak nejraději relaxujete?
Tereza: Nejraději asi spím, hlavně o víkendu, a co nejdéle. Kolikrát jsem ráda, když
nemusím nic dělat, takže sedím u počítače
nebo si třeba zahraji na klavír.
Radka: Někdy také chodíme na masáž nebo rehabilitaci. Ráda jdu na procházku se
psem nebo se věnuji jinému sportu.
Jak se vám líbí prostředí na závodech
v zahraničí?
Tereza: Prostředí na závodech je skvělé.
Všichni si navzájem fandíme, i když jsme
třeba soupeři. Loni jsme byly na ME i MS
u moře, takže jsme se po závodech odměnily krásnou dovolenou.
Radka: Je tam skvělá atmosféra, která nás
vybudí k lepšímu výkonu. Je velmi zajímavé potkat se na závodech se závodníky z jiných zemí a porovnat s nimi své
síly.
Kdo je pro vás největším soupeřem?
Tereza: Tak letos je to určitě australský
tým, který nám dost šlape na paty. Doufáme, že se nám je podaří na Mistrovství
světa porazit.
Radka: Jsou to tři kluci, takže mají přirozeně mnohem větší sílu, odraz, atd.
Jaké máte cíle a plány do budoucna?
Tereza: Teď se poctivě připravujeme na Mistrovství světa, a co bude dál, uvidíme.
Radka: Příští rok se koná Mistrovství
světa v Austrálii, a tam bychom se moc
chtěly nominovat. Doufáme, že nám vydrží zdraví a že budeme ještě aspoň pár
let závodit.

Děkuji za rozhovor a samozřejmě přeji děvčatům plno sil, zdraví, elánu a mnoho dalších nejen sportovních úspěchů!

Petra Kadlecová na ME

Petra Kadlecová, cvičitelka
fitness, rozšířila řadu kralupských
sportovců, kteří se pyšní
titulem Mistr Evropy.
V kategorii naturální kulturistiky,
kde se posuzuje nejen symetrie
postavy, ale i choreografie,
získala nejprve dvojnásobný
titul Mistryně České republiky
a následně přivezla z Itálie
titul Mistryně Evropy 2010.
K zisku těchto titulů jí dopomohlo
i to, že se již 15 let aktivně věnuje
aerobiku, trénuje mládež a rovněž
sama vymýšlí choreografie.
Srdečně gratulujeme
a přejeme plno
dalších úspěchů
na poli nejen sportovním,
ale i osobním.

Radka Saláková

Nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby
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Společnost

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v SRPNU letošního roku
oslavili významná životní jubilea.

94 let		Hurych Rudolf
85 let		Krobová Jaroslava
80 let		Kepplová Emilie
		Czechmann Miloslav
		Mašková Marie
		Pokorná Marie
Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

„Narodil se človíček”
příležitost pro všechny šťastné
a pyšné maminky a tatínky,
kterým se právě narodilo miminko!!
Rádi byste se podělili o tuto radostnou
životní událost se čtenáři Kralupského
Zpravodaje?
Pokud ano, zašlete, prosím, fotografii
miminka a veškeré údaje, které dovolíte
zveřejnit, na e-mail:
zpravodaj@mestokralupy.cz
Vše můžete doručit i osobně do redakce.
Otištění této informace je zdarma.
Redakce si vyhrazuje právo k uveřejnění
příspěvků.

Honzík Pospíšil
se narodil své mamince Elišce a tatínkovi
Radkovi v neděli 2. 5. 2010 v 11:39 hod.
ve Slánské porodnici. Vážil krásných 3 780 g,
měřil 52 cm.

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v ZÁŘÍ letošního roku oslavili
významná životní jubilea.

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

soukromá INZERCE

Vdova po šedesátce hledá
přítele pro hezký vztah ve stáří, který se umí radovat
i z maličkostí a je fér. Samota tíží.
Tel: 720 470 929

Daruji funkční rotoped
DM8510. Odběr možný kdykoli. Tel: 728 051 819

Zadám štěně (štěňata)

německého ovčáka.
Narozeni v srpnu, k odběru v září (Úžice).
Tel: 728 771 749
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Nela Böhmová

Patrik Váňa

přišla na svět ve středu 16. 6. 2010,
míry: 51 cm, váha 4 005 g

narodil se 19. 4. 2010 ve 12:39 hod.,
míry: 2 790 g a 46 cm.

Začátek skautského roku
Září přináší kromě začátku školního
roku i start do roku skautského.
V Kralupech a blízkém i vzdáleném
okolí můžete během něj potkat i děti
- skauty místní.

J

ak to vůbec v našem středisku vypadá
a funguje? Ty úplně nejmenší děti, ještě
školou nepovinné, se schází v oddíle Benjamínků, kde si hlavně hrají, ale také se
připravují na to „pravé“ skautování. Z Benjamínků pak prvňáčci přechází do smečky
Vlčat Tuláci, kde se věnují poznávání a turistice, nebo do oddílu Dráčata, koedukovaného pro Vlčata i Světlušky. Ten je zaměřen
indiánsky, děti se zajímají o život i zvyky
původních obyvatel Severní Ameriky.
Při přechodu na druhý stupeň přechází Vlčata a Světlušky do následných oddílů, které se věnují dětem od jedenácti
let. V Kralupech je to oddíl skautů Stopaři
a oddíl skautek Kvítka, které spolu úzce spolupracují. Kromě obvyklých tábornických
a skautských disciplín se s nimi můžete dostat i na vzdálenější místa naší republiky.

O děti se starají vedoucí, kteří mají všichni složeny zkoušky, akreditované i MŠMT,
včetně zdravotnického kurzu. Většina
z nich se dále vzdělává na nejrůznějších
kurzech, takže o děti je postaráno po všech
stránkách.
Markéta Sochorová
A na závěr malé opakování, aneb kdo
je kdo ve skautských oddílech:
Světluška: děvče 6-10 let
Vlče: kluk 6-10 let
Skautka: dívka 11-15 let
Skaut: kluk 11-15 let

Ilustrační fotografie

foto: oddílový archiv

96 let		Kučera Jaroslav
91 let		Koutská Františka
85 let		Chalusová Serafina
Žáčková Vladimíra
		Žičař Miloslav
80 let		Motlíčková Eliška
		Berková Helena
		Kulhanová Marie
		Ševčíková Marie
		Koláčková Drahomíra
		Hudeček Jiří
		Malá Věra
		Merc Zdeněk
		Šebestová Anna

KZ

Společnost

Jaké byly prázdniny členů mkd
oba prázdnin a dovolených nám
skončila a vracíme se opět do naší
obvyklé činnosti.
Jsme rádi, že jste se zúčastnili našich
dvou krásných výletů a mnozí z vás byli i na pěkných místech naší republiky
i v zahraničí. Věříme, že se s námi všichni podělíte o své prázdninové zážitky
na následující schůzce.
Během srpna nás ovšem počasí dost
potrápilo, určitě nesplnilo naše představy
o krásných letních měsících a vydatné
deště a neustálé změny počasí jsou stále
hrozbou pro další oblasti.
My, Kralupáci, moc dobře víme, co jsou
to povodně, se kterými máme zkušenosti
z roku 2002, a proto jsme se rozhodli,
jako senioři, na naší poslední schůzce,
zaslat dobrovolný příspěvek do jedné
z nejpostiženějších obcí na Liberecku,
do Heřmanic. Ihned jsme získali od našich členů 2000,- Kč, které byly odeslány na jejich účet. Všem našim členům
velmi děkujeme.
A nyní, co nás čeká. Cvičenci z našich
řad se již moc těší na pravidelná pondělní cvičení v klubu, dále se všichni
těšíme na náš letošní poslední zájezd.
Kam pojedeme, si ještě musíme upřesnit
na naší příští schůzce. Během tohoto mě-

síce si všichni spolu naplánujeme další
programy, které bychom rádi absolvovali,
a náplň následujících schůzek.
28. 6. . ......... DOBROVODSKÝ MARTIN, 30 let
3. 7................ WINTEROVÁ JINDŘIŠKA,
75 let
3. 7. . ............ FELIXOVÁ MARTA,
88 let
6. 7. . ............ BARTONÍČEK KAREL,
79 let
9. 7. .............. KINDOVÁ MARIE,
85 let
15. 7. ........... PEŠEK LADISLAV,
53 let
19. 7. ........... POLÁKOVÁ MARIE,
79 let
31. 7. ........... ŠVANTNER JIŘÍ Ing. Arch., 60 let
6. 8. ............. BUBANEC JÁN,
76 let
10. 8. . ......... ŠTANCLOVÁ ANNA,
100 let
13. 8. . ......... JAKOUBKOVÁ JIŘINA,
94 let
13. 8. . ......... DITRICHOVÁ MARIE,
85 let
18. 8. . ......... WINTER JAROSLAV,
78 let
22. 8. .......... KRUMLOVSKÁ HANA,
78 let

Hezkou pohodu přejí členové MKD

Všem pozůstalým
vyjadřujeme upřímnou soustrast

VZPOMÍNKY

DPS na Cukrovaru

foto: redakce

D

Dne 26. září uběhne jeden rok od úmrtí naší
milované maminky a babičky paní Růženy
Švihlíkové, učitelky z Kralup nad Vltavou. Každý
den ožívá v našich vzpomínkách a moc nám chybí.
Prosím, vzpomínejte s námi.
Růžena Dvořáčková, dcera; Jakub Dvořáček,
vnuk, se ženou Aničkou a synem Jonáškem

Školní pomůcky bez jedů
Se začátkem nového školního roku
nabízí Ekologické centrum Kralupy
pomoc při výběru školních pomůcek
z hlediska nezávadnosti pro zdraví
vašich dětí, které s nimi budou denně
ve styku.

M

noho školních pomůcek, které děti ve
školách používají i zařízení, kterým
jsou školy vybaveny, má své alternativy šetrnější k našemu zdraví i k životnímu prostředí. Ekocentrum seznamuje děti s vlivem
výrobků běžné spotřeby, včetně školních
potřeb, také v rámci výukového programu
„Chemie a životní prostředí“.

Doporučujeme:

u sešity z recyklovaného papíru: poznáme
je podle barvy – papír je spíše našedlý až
nažloutlý, ne čistě bílý. K psaní a kreslení
je ale stejně vhodný jako papír bílý, vyrobený čistě z buničiny. Pokud dáme přednost
recyklovanému papíru, šetříme tím nejen
naše lesy, ale také energii a vodu nezbytnou
k výrobě papíru.
u obaly na sešity - vhodnou náhradou obalů z PVC jsou obaly z polyetylénu, polypropylenu nebo papíru.
u penály – vybírejte penály z textilu, kůže
či jiného nezávadného materiálu.

Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
OD Máj, Palackého náměstí 1091, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.eckralupy.cz

u pastelky - V lakovaných pastelkách mohou být obsaženy toxické kovy, rozpouštědla a konzervační látky. Přímo v tuze
bývají chemická pojidla, která zajišťují
pevnost a odolnost tuhy. Doporučujeme
používat nelakované tužky a pastelky s širokou tuhou.
u fixy a zvýrazňovače - vybírejte netoxické
fixy a zvýrazňovače s vodou ředitelnými
barvami (tzv. na vodní bázi), které neobsahují organická rozpouštědla.
Dobrým vodítkem při nákupu nejen školních pomůcek je značka EŠV – Ekologicky
šetrný výrobek. Jde o certifikát dokládající šetrnost výrobku ke zdraví a životnímu
prostředí. Certifikát uděluje konkrétním výrobkům na základě splnění daných kritérií
Ministerstvo životního prostředí.
Další informace o ekologických školních
pomůckách můžete získat na Zeleném telefonu ekocentra Kralupy nad Vltavou
800 100 584.

Svůj úspěch posuzujte tím, čeho jste se museli vzdát, abyste ho dosáhli

Jana Krátká
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Školy
Ilustrační fotografie

ZŠ komenského

Září ve znamení sportu

ím dál více odborníků poukazuje na potíže související
s nedostatkem fyzické aktivity
mnoha dnešních mladých lidí.
Proto se stejně jako v minulých
letech naše škola rozhodla zapojit do akcí v rámci Týdne mobility, letos s mottem „Prodluž si
život, buď aktivní!“
Kromě tradičního Barevného
dne zaměřeného na životní prostředí si všechny děti rozhýbou
tělo na Sokolišti při Sportovním
dnu ve středu 22. září. Celé dopoledne budou moci běhat, skákat, hrát míčové hry, soutěžit.
Malí Kralupáci si tento den
dopoledne mohou přijít před
školu namalovat obrázek se
sportovní tématikou a odnést
si drobnou odměnu.
Na odpoledne zveme všechny rodiče, aby přišli podpořit
své potomky a zahrát si s nimi
a našimi učiteli turnaj ve volejbale.
Mgr. Jiřina Hereinová
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Pozvánka
na
sportovní
den
na Sokolišti

22. září 2010
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∆ sportovní
dopoledne
(pro žáky ZŠ
Komenského)
∆ 8.00 – 11.30
malování před
školou „Buď fit“
(volně přístupné)
∆ 14.00 – 16.00
volejbalový turnaj
učitelů, žáků
a rodičů

foto: Lenka Šafratová

Č

INZERCE

Školy
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ZŠ gen. klapálka

Ohlédnutí a očekávání
Každé čtyři roky koncem
prázdnin nás, třídní učitelky,
velmi často tato dvě slova
napadají.

P

foto: Mgr. Jitka Hokešová

rvní, to milé ohlédnutí, je
za odchodem kluků a děvčat 9. tříd, kteří se v průběhu
společných let stanou pro učitele „ školní rodinou“. Letošní
první slavnostní vyřazení
deváťáků bylo
plně v jejich
režii. Moderátoři Valentýna
Šk rabál ková
a Jakub Sedlák pozvali elegantní a dospěle vypadající deváťáky na jeviště, kde už na ně
čekal plný kinosál příjemně naladěných rodičů, prarodičů, učitelů a kamarádů. Paní ředitelka
se „s dětmi“ srdečně rozloučila
a třídní učitelky žáky ostužko-

valy. Deváťáci svým nástupcům
z osmých tříd předali skřítky
pro štěstí. Pak všichni zhlédli
krátké filmy tříd – „Jak šel čas
od šestky do devítky“, při kterých se střídaly slzy i úsměv. Po
ukončení celého programu se
nechtělo nikomu ani odcházet.
Druhé slovo, příjemné očekávání, v nás
vzbuzuje napětí a zvědavost. Jací
budou noví
šesťáci? Proto i letos v září vyrazíme
do Louňovic
pod Blaníkem na adaptační pobyt, který nám na všechny naše otázky odpoví, ale hlavně to
bude náš první společný prožitek, který přispěje k vytvoření
správné atmosféry.
Za třídní učitelky
Ing. Jana Formánková

Základní škola Gen. Klapálka Kralupy nad Vltavou
si vás dovoluje pozvat
na konferenci k dokončení projektu

R O Z V Í J Í M E

ŠVP

konanou ve čtvrtek 23. 9. 2010 od 9:00 h
v prostorách školy.
Program:
Ü Zahájení
Ü Prezentace aktivit
Ü Ukázkové hodiny, výstupy z projektu
Ü Občerstvení
Ü Diskuze
Ü Workshopy
(možnost praktického vyzkoušení originálních uměleckých technik)
Ü Využití výpočetní techniky ve výuce
(e-twinning a další)
Ü Zakončení
Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím ředitelství škol.
Přihlášku si můžete stáhnout na webových stránkách naší školy
http://zsgenklapalka-etwinning.wz.cz/
nebo se přihlásit i elektronicky na adrese:
skola.klapalek@tiscali.cz

Užitečné informace pro vás

ŠKOLA

u Školní docházka dětí do základní školy je povinná.
u Děti musí navštěvovat základní školu po dobu 9 let.
u Do základní školy chodí děti
nejčastěji ve věku 6 až 15 let.
u Do 1. třídy může dítě nastoupit
nejpozději v 8 letech (odklad školní docházky musí být potvrzen
odborníkem – lékař, pedagogicko-psychologická poradna apod.).
Školní odklad je povolen nejvýše
2x za sebou.
u Školní rok trvá od 1. září do 31.
srpna. Je rozdělen na dvě pololetí.
První pololetí začíná dnem 1. září
a končí dnem 31. ledna. Druhé pololetí začíná dnem 1. února a končí dnem 30. června.
u V prvním pololetí bývají podzimní a vánoční prázdniny. Ve
druhém pololetí pololetní, jarní

Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní

a velikonoční prázdniny. Školní
rok končí 30. června a potom následují hlavní prázdniny.
u Po ukončení základní školy
mohou děti nastoupit k dalšímu
vzdělávání na střední školu nebo
učiliště. Pokud se nerozhodnou
pro další vzdělávání a nejsou nikde zaměstnány, měly by být evidovány v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.
u Základní vzdělání je zdarma.
Hradí se stravování ve školní jídelně, pobyt ve školní družině či
zájmové kroužky.
u Školy (mateřské, základní,
střední, vyšší a vysoké) jsou v České republice státní, soukromé nebo církevní.
Připravil Odbor sociálních
věcí, školství a kultury MěÚ
Kralupy nad Vltavou
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Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže

Zájmové útvary
Stejně jako každý školní rok, tak i letos nabízíme spoustu zájmových útvarů
pro vaše děti. Obsáhlý seznam byl otištěn již v červencovém čísle Zpravodaje.
Nabídka je opravdu pestrá: útvary výtvarné, taneční, sportovní, jazykové,
přírodovědné i počítačové. Zajímavý je Dramatický kroužek, který dětem nabízí
mnoho nevšedních zážitků. Pro váš velký zájem jsme rozšířili počet ZÚ o další
Krůček II, Rytmiku II a Keramiku III.

U

pozorňujeme vás na nové ZÚ Tvořivá
dívka a Paličkování. Dívky i chlapci
od 7 let se budou seznamovat s výrobou
oděvních doplňků a dekorací pod vedením
paní Řehákové, vždy ve čtvrtek od 15:30
hod. Útvar Paličkování je určen pro zájemce od 10 let až po dospělé. Paličkování,
klasická krajkářská technika, i dnes nabízí
mnoho možností využití. Přihlásit se mohou
zájemci o tuto techniku, jak začátečníci,
tak i krajkářky, které již paličkují. Schůzky budou ve středu od 18:00 hod. s paní
Junáškovou.
Ucelený seznam najdete na stránkách
www.ddmkralupy.webz.cz.

Volejbal
Pro dívky je určena i naše sportovní nabídka. Zveme dívky do volejbalové přípravky, která bude pracovat pod DDM Kralupy
nad Vltavou. Dívčí volejbal patří již řadu
let k nejlepším v kraji. Žákovská a dorostenecká liga dokonce k nejlepším v České
republice.
Vyzýváme dívky se zájmem o sport, narozené v letech 1998 - 2004, aby se dostavily
v pondělí 6. září v 16:00 hod. na hřiště TJ
Sokol ve sportovním oblečení a obuvi. Přiveďte, prosím, s sebou své rodiče.
Těší se na vás předseda volejbalového
oddílu Jan Kysela a trenéři Němec, Nový,
Fejt a Kubištová.

Malování hedvábí

10. 9. od 16:00 hodin. Představí se vám zde
nejlepší dětští recitátoři z Kralup nad Vltavou a okolí. Slavnostního odpoledne se zúčastní herci F. Kreuzmann a A.Procházka.

Den otevřených dveří
Stále váháte, jestli si vaše dítě dobře vybralo zájmový útvar, který chce navštěvovat?
Nevíte, jaká je činnost jednotlivých útvarů?
Chcete vidět děti při práci nebo mluvit s jejich vedoucím? Navštivte DDM v rámci Dne
otevřených dveří ve středu 29. 9. V budově
DDM ve Smetanově ulici vás rádi přivítáme
od 14:00 do 19:00 hod., v tělocvičně V Zátiší
od 15:00 do 17:00 hod.

Pohádkový les
Sobotní kurzy pro mládež a dospělé začínají 18. září malováním na hedvábí. Kurz
je určen pro začátečníky, kteří se zde naučí
používat barvu a poznají různé techniky,
které mohou využít při práci s hedvábím.
Pracovat budeme na vzorníku a malém šátečku. V ceně kurzu je základní materiál,
další šátky a šály lze zakoupit na místě.
Absolventky minulých kurzů mohou pracovat samostatně. Přihlášku a platbu je třeba
provést do 8. září. Cena: 390,- Kč.
Hlásit se můžete i na Keramické hrátky
dne 9. 10. a Hedvábí II. dne 6. 11.

Tradiční cesta pohádkovým Hostibejkem
je připravena pro děti 30. 9. od 15:30 hod.
Začátek cesty je v Přemyslově ulici u křižovatky na Lobeč.
Vstupné: děti 30,- Kč

Přehlídka vítězů dětské recitační
soutěže

Zveme vás na slavnostní odpoledne v rámci 15. ročníku Festivalu přednesu a poezie
Seifertovy Kralupy do Městského muzea

Malování „domečku“ DDM
Chcete si namalovat svého broučka, motýlka nebo kytičku přímo na fasádu DDM?
Máte možnost. Malovat se bude 14. září
od 14:00 hodin.

Tajenku zasílejte na e-mailovou adresu ddmkralupy@seznam.cz
Vítěznou řešitelkou minulé tajenky je MARTINA SEDLECKÁ. Gratulujeme!
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Dům dětí a mládeže

P

rvní ročník se konal ve slovenském Komárnu, druhý
v rumunském Sebes. Na tábor
se sjela mládež z Čech, Maďarska, Slovenska, Polska a Rumunska. První den pobytu si
účastníci prohlédli Kralupy nad
Vltavou, navštívili bazén a festival Zelený zákal. Druhý den
poznávali Prahu. Třetí den již
celá skupina odjela do Mokrosuk – odloučeného pracoviště
DDM. Zde zajišťovaly a organizovaly jejich pobyt paní ředitelka Marie Blažková a její zástupkyně Světlana Nováková.
Pobyt zahájili starosta Kralup
nad Vltavou pan Petr Holeček
a starosta Mokrosuk Ing. Václav
Matějka.
Celý cyklus táborů je zaměřen na výtvarné a řemeslné
techniky. Paní Gabriela Junášková společně s kolegyněmi Jaroslavou Merfaitovou a Miroslavou Pupíkovou přichystaly vše
proto, aby se každý účastník
naučil základy techniky tiffany, fussing, mozaiky, malování
na hedvábí, enkaustiky, smaltu
a linoritu.
Počasí bylo nádherné, a tak
tvorbou ožil nejen velký vojenský stan, ale i celé jeho okolí.
Vznikaly šperky, zrcadla, obrazy
plné barev a fantazie, duhové
šátky, hedvábné vitráže. Řada
účastníků prokázala velkou trpělivost, fantazii, zručnost, ale
i nadšení do práce, nad kterou
vydrželi řadu hodin.
Tábor navštívila Městská policie Kralupy nad Vltavou s ukázkami své práce a policejní techniky. Vzácným hostem byla paní
Danuše Netolická z Národního
institutu domů dětí a mládeže
z Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy České republiky.
Široká nabídka technik a kulturní program se mohly uskutečnit díky finanční podpoře
Města Kralupy nad Vltavou
a Krajského úřadu Středočes-

kého kraje.
Tábor byl ukončen výstavou,
na které bylo možné vidět, kolik opravdu krásných věcí zde
vzniklo.
Naplnila se hlavní myšlenka
tábora - Přátelství a poznávání mládeže, života a tradic různých zemí. Většina účastníků
se setkala již potřetí. Příští ročník se bude konat v maďarském
Komáromu.
Několik dalších týdnů se rekreovaly v Mokrosukách rodiny
s dětmi a 31. července začínal
první turnus dětského letního
tábora. Celkem se konaly tři.
Každý měl celotáborovou hru
na jiné téma a také své vedoucí.
Pro děti byly připraveny výlety,
noční hra, karneval, táborák,
různé hry a soutěže.
A závěrem nezbývá než říci:
„Letošní léto budiž pochváleno“.

Ohlédnutí
za létem

2

1

4x foto: Gabriela Junášková

Pro pracovnice DDM
začínal první letní tábor již
25. června. Byl výjimečný
mezinárodní účastí
mládeže. Pořádalo ho Město
Kralupy nad Vltavou jako
třetí v pořadí.

KZ

1/ Společné foto vedoucích a organizátorů
mezinárodního tábora
2/ Předávání dárků mezi starosty obcí
Kralupy a Mokrosuky
3/ Tiffany technika - práce se sklem;
tlumočník překládá správný postup při práci
4/ Závěrečné foto všech účastníků
mezinárodního tábora

3

4

Tak jako báseň i život se hodnotí ne podle délky, ale podle obsahu
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Sport

Mistrovství republiky opět v Kralupech
N

a startu očekáváme kolem
stovky účastníků. Do Kralup se chystá kompletní česká
inline slalomová špička. Na startu by neměl chybět Petr Brandtner, 8. muž světového žebříčku,
ani Gabriela Kudělásková, která
v současné době drží 10. místo
na světě mezi ženami. Oba dva
závodníci letos budou obhajovat
svá loňská vítězství z Poháru
starosty města Kralup. Pořadatelé doufají, že do Kralup dorazí i
kvalitní zahraniční účast.
Kralupské závody, které jsou
každoročním vyvrcholením celé inline slalomové sezóny, jsou
vždy hodnoceny pro svou vysokou pořadatelskou úroveň.
Vzhledem k bezpečné trati jsou
velmi oblíbené i mezi začínajícími adepty jak tohoto sportu, tak

i sjezdového lyžování, jehož je
inline slalom v mnoha směrech
věrnou letní kopií.
Z kralupských závodníků
doufáme ve start Jakuba Kružíka. Ten měl v jarní části zdravotní problémy a nemohl trénovat ani závodit. Do zářijových
závodů by však měl být v pořádku. Inline slalomu se začali
věnovat též nejmladší členové
SKI klubu Kralupy z družstva
předžáků. Jejich účast v závodech závisí na tom, jestli se podaří je připravit tak, aby jejich
účast na závodech negenerovala
zbytečná rizika.
SKI klub Kralupy může tyto
prestižní závody pořádat především díky finanční i organizační podpoře města Kralupy
nad Vltavou a jeho organizací

foto: Pavel Směšný

Rok se s rokem sešel a kralupští lyžaři budou již po osmé
pořádat inline slalomové závody. Tyto závody, mající po roční
přestávce opět status Mistrovství České republiky, jsou
jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí pořádaných
v Kralupech. Závody se budou konat o víkendu 18. - 19. září
2010 na tradiční trati v Hálkově ulici v Lobči.

Gabriela Kudělásková
na trati loňského závodu

(Technické služby, Městská policie). Starosta města Petr Holeček převzal nad závody záštitu,
celkové výsledky pak rozhodnou o vítězích Poháru starosty
města. Podporu dále poskytl též
hejtman Středočeského kraje a
soukromé firmy, z nichž jmenujme především firmy K+H
bezpečnostní systémy, Aspekt
HM-účetní a daňová kancelář,
Heckl s.r.o. a Kros s.r.o.
Závěrem bychom chtěli upo-

zornit, že pořádání závodů sebou přinese nutnost úplné uzavírky Hálkovy ulice, a to od
křižovatky s Hostivítovou ul. na
spodním konci, až po pravotočivou zatáčku na jejím horním
konci (tj. nad křižovatkou s ulicí Ježkovou), a to po celou dobu
konání akce. Po oba dva dny
je proto s tímto potřeba počítat.
Děkujeme za pochopení.
Martin Štěpán
SKI klub Kralupy

Rugby Club Kralupy nad Vltavou

Posvícenské
vinobraní
v Máslovicích

pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v rámci přátelského turnaje družstev v kategoriích U7 – U9

v sobotu 11. září 2010
na návsi od 11 hodin do noci

v sobotu 4. 9. 2010 od 10 do 13 hod.
na hřišti v Kralupech - Mikovicích

Pravidelný program od září 2010:
u Tréninky dětí a mládeže úterý a čtvrtek od 17 hod.

Stloukání másla
Pečení posvícenských koláčů
Ochutnávka čajů a čokolády
Degustace vín ve sklípku

Hudební vystoupení skupiny YO YO Band
Běh s máslem na trakaři do vrchu o ceny
Divadlo MYŠ a MAŠ pro děti
Aerobik FIT FOR YOU
Máslovické drnkačky
Cimbálová muzika s tanečníky
Taneční skupina Villanella
Bakchus a jeho věrní
Diskotéka na návsi

u Trénink muži neděle od 19 hod.
u Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5
do 3 let úterý 17 – 17:45 hod.

Srdečně zveme

na TURNAJ DĚTÍ
A MLÁDEŽE

Vstupné: 100 Kč, důchodci a studenti 80 Kč, děti 5-15 let 40 Kč
Vstupné po 18 hodině: 50 Kč

V muzeu výstava Trpaslíci v Máslovicích

v neděli 3. 10. 2010 od 10 hod.
na hřišti v Kralupech – Mikovicích
www.rckralupy.com

Bližší informace o programu s časovým harmonogramem
najdete na webových stránkách www.maslovice.cz
Sponzorsky přispěli: AGROSSYN, farma Klíčany, AVON Cosmetics

vinobr-plakat-maly-bezCB.indd 1
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Velký výběr dobrých vín
Burčák z vína i medoviny
Korková dílna se špunty
Atrakce pro děti

31.7.2010 7:15:53
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Basketbalistky reprezentovaly ve Francii
Družstvo dorostenek (ročník
1994-96) se zúčastnilo
koncem června za podpory
Města Kralupy, i za účasti
starosty Petra Holečka
a předsedy sportovní komise
Jana Špačka, opět sportovně
- družebního zájezdu do
města Banyulus (Francie),
spolu s muži a ženami.
aše družstva sehrála zápasy, kde přesvědčivě zvítězila nad domácími soupeři. Poté
relaxovala a též se společensky
představila na družebních večerech. Vše proběhlo k plné spokojenosti všech zúčastněných.
Přejeme všem hodně úspěchů
a sil do dalších bojů na poli
školním i sportovním. Doufá-

foto: Ing. Hana Hurtíková

N

me, že nás opět budou fanoušci chodit podporovat na zápasy
v sezóně 2010-2011.
 JUDr. Ivana Šlehoferová

Veškeré informace naleznete na našich
internetových stránkách
www.bkkralupyjunior.estranky.cz

Basketbalový klub Kralupy junior
Sportovní hala, Cukrovar 1089, 278 01 Kralupy n/Vlt.
IČ: 70129941,
Kontaktní tel.: 775 339 287, e-mail: radana.hnilickova@post.cz

Pozvánka pro všechny příznivce a sponzory basketbalu
na turnaj mladších dorostenek (ročník 94/96)
Kategorie
Termín turnaje
Místo konání

mladší dorostenky
18. - 19. 9. 2010
Sportovní hala,
sídliště Cukrovar,
Kralupy nad Vltavou

Prezidentka BK Kralupy Junior - Radana Hniličková
Organizační pracovník - Renáta Procházková

Detailní informace o turnaji budou umístěny na stránkách www.bkkralupyjunior.estranky.cz

POZVÁNKA NA ZÁŘIJOVÝ VOLEJBAL
4. 9........... Ženy „B“..................Slaný..............................................Sokolák........... 10:00, 14:00
11. 9......... Mladší žákyně..........Kpy A, B, Benešov, Benátky..........Sokolák........... 10:00
18. 9......... Ženy „B“..................Nové Strašecí.................................Sokolák........... 10:00, 14:00
Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve, změny vyhrazeny!
V případě nepříznivého počasí se bude hrát v ZŠ Gen. Klapálka

Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe

Někdo si to
v Kralupech
pěkně odskáče
Sportovní klub FIT FOR YOU, o.s.
otevírá od 1. 9. 2010 Aerobic centrum v prostorách areálu Zimního
stadionu v Kralupech nad Vltavou.
Nabízíme pro Vaše aktivity dva nově zrekonstruované zrcadlové sály.
V Aerobic centru FIT FOR YOU
budou probíhat nejenom tradiční
aktivity, které provozujeme v Kralupech už několik let – například
aerobic, step aerobic, posilování
a různé formy dětského rekreačního, ale i závodního aerobiku. Nově nabízíme také Zumbu, kondiční
cvičení na trampolínkách pro děti
i dospělé, dance aerobic, jógu, pilates, kalanetiku, cvičení pro maminky s dětmi a další. Srdečně se
na Vás těšíme na hodinách cvičení. Více informací najdete na:
www.fitforyou.cz a nebo na Facebooku pod skupinou Aerobic centrum FIT FOR YOU.Václav Bělík

Nový hokejový klub
HC Kralupské Pumy
startuje sezónu 1. září. Současně
probíhá nábor dětí ročníků 2003
a 2004, a to v rámci tréninků: vždy
v Po, Út a Čt od 13 h.
Bližší info: 734 37 55 49.
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Kralupští florbalisté vstupují do nové sezóny
V

uplynulé sezóně se A-týmu
kralupských florbalistů podařilo díky prvenství v Pražské
soutěži postoupit do Středočeského přeboru. První turnaj se
bude hrát 18. 9. v hale TJ Ruzyně, kde soupeři budou rezervy
Wizards Praha a FBC Panthers.
S jakými cíly vstupují florbalisté do nové sezóny, odpověděl

kapitán A-mužstva Filip Prantl:
„Úkol pro letošní sezónu je jasný - udržet tuto soutěž. Soupe-

ře jsem si přečetl v rozlosování
a soudím, že soutěž bude velice
vyrovnaná a o konečném pořadí může rozhodovat každý bod.“
Ostrý start čeká i B-mužstvo.
Jejich první zápasy v Pražské
soutěži se odehrají také 18. 9. ve
Dvoře Králové. Soupeřem zde
bude tým VŠŠK z Brandýsa n.
L. Ambice v aktuální sezóně

nám přiblížil vedoucí a hráč Btýmu Vojtěch Pohl: „Náš cíl je
stejný jako vloni, umístit se co
nejvýše. Abych řekl pravdu, tak
hodně týmu z rozlosování neznám, takže těžko odhadovat
nějaké ambice na umístění nebo případný postup.“
Za FBC Kralupy Jiří Cimler,
manažer a hráč klubu

Start Regionální florbalové ligy se blíží
V

minulém čísle Zpravodaje jsme
veřejnost informovali o vzniku unikátního projektu Regionální florbalové
ligy 3+1 v Kralupech. Její start je naplánován na začátek října.
Hrát se bude systémem tří hráčů
v poli + brankář, na hřišti o rozměrech
cca 25 x 12 m. Zápasy budou rozhodovat rozhodčí vyškolení Českou florbalovou unií. Hracími termíny zápasů
budou všední dny v podvečer. Pořadatelé tak chtějí vyhovět co možná nejširšímu spektru hráčů. Nutná není ani

registrace hráčů, jedinou podmínkou
startu je věková hranice účastníků,
starší 16 let. Z vybavení je třeba mít
sportovní obuv a vlastní florbalovou
hůl. Brankář musí být chráněn minimálně maskou, kterou si bude moci
zapůjčit u pořadatelů ligy.
Pro zájemce o start v lize, ale i pro
ty, kteří si budou chtít florbal pouze
vyzkoušet, pořádá vedení RFL premiérový ročník Kralupského poháru
ve florbale 3+1. Turnaj se uskuteční
3. října. Jeho součástí bude i infor-

mační schůzka florbalové ligy. Jsme
velice rádi, že je o tento projekt zájem.
Pakliže máte chuť se do ligy také zapojit, neváhejte a posílejte své dotazy či přihlášky na mail rfl.kralupy@
centrum.cz nebo nás kontaktujte na
telefonu 720 56 55 56.

Uzávěrka přihlášek je 24. 9. 2010.
Za RFL Jiří Cimler
a Daniel Knopp, vedoucí projektu

MISTROVSTVÍ UNIE AMATÉRSKÝCH ZÁVODŮ EKOR CUP
u závod horských kol - se koná 28. října 2010
u start na Lidovém nám. ve 13:00 hodin

INZERCE

C Domácí pomocník C
Drobné opravy, údržba bytu, domu, zahrady a vozidel.
Odvoz odpadu, starých vysloužilých el. spotřebičů
a sutí do sběrných dvorů.

Tel: 605 178 957 

http://sikuladomu.osoba.cz

18. 9. 2010

DATUM:
START a CÍL:

ZKO KRALUPY NAD VLTAVOU STRACHOV

POPIS AKCE: turistická procházka okolím Kralu p s úkoly pro psa
i jeho doprovod (cca 10km)
PROGRAM:

8:00 – 8:30
8:45 – 9:30
14:00

prezentace a veterinární přejímka
start účastníků
předpokládaný čas ukončení akce

HODNOCENÍ: rozhodující je dodržení časového limitu a splnění
úkolů
STARTOVNÉ: 200,- Kč za prvního psa
100,- Kč za každého dalšího psa
PŘIHLÁŠKY: ke stáhnutí na www.zkokralupy.cz
UZÁVĚRKA: 15. 9. 2010
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno.
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Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

Inzerce
TEXTIL ELEGO

KZ

(původně Přemyslova ul.)

od 1. září přemístěn do 1. patra OD na Hůrce
– nad masnu – Hennigsdorfská ul.
NABÍZÍME:
‹ pánské a dámské společenské oblečení
‹ slavnostní manžetové košile
‹ kravaty, motýlky, manžetové sponky, pánské rukavičky
‹ kabelky, psaníčka
‹ pánské a dámské kabáty, bundy, svetry, mikiny
a další zajímavé zboží
NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA:
Po – Pá: 8:00 – 17:30, So – 8:30 – 11:00
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

U lékárny 316, Odolena Voda, 250 70, 1.patro
Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření,
krizovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění) i dopravně psychologické vyšetření
řidičů
objednávky na telefonu:

773533777
PhDr. Erika Gerlová
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Jazyková škola EASY ENGLISH®
pořádá
v centru Kralup od října 2010
do června 2011
jazykové kurzy s plně
kvalifikovanými českými
i zahraničními lektory
a malými skupinkami pro
každý stupeň pokročilosti

V ZÁŘÍ VÁM NABÍZÍME :
✓ cibuloviny - tulipány,
narcisy, hyacinty aj.
✓ sadbu jahod
✓ vřesy, chryzantémy,
borůvky
✓ rhododendrony, azalky
✓ rostliny na živé ploty
např. Thuja occ.
Brabant 80-100 cm
109,- Kč
✓ kontejnerované
ovocné stromky
Nově přijímáme platební karty.

❏ odpolední/večerní kurzy
angličtiny – 1x týdně 120
minut
❏ víkendové kurzy angličtiny
– jednou za měsíc, celkem 9 x
(sobota celý den + neděle
dopoledne)
❏ výuka na objednávku
– jednotlivci, dvojice i malé
skupiny
(čas a rozsah podle přání)

Kontakt a bližší informace:

Otevřeno:

pondělí-pátek.............................................8.00 - 17.30
sobota..........................................................8.00 - 16.00
neděle..........................................................9.00 - 13.00
28.9. - státní svátek otevřeno....................8.30 - 16.00

www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎

EASY ENGLISH®-jazyková škola
www.easyenglish.cz
telefon 315 727 581
mobil 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Kancelář: Lutovítova 810, Kralupy n. Vlt.
Učebny: Nerudova ul. (budova Telefónica O2 – vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně si
můžete vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou

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

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
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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Slušný sběratel zakoupí
pro soukromou galerii obraz (obrazy)
– oleje Josefa Holuba.
Za prodej obrazu získáte svoje peníze a Vaše
obrazy zůstanou zachovány i pro příští generace –
neplatíte žádné zprostředkovatelské provize!
Zakoupím za nejvyšší ceny dále rakousko –
uherské a československé (1. republika) medaile,
vyznamenání, šavle, kordy, bodáky, opasky
a přezky, helmy, zlaté a stříbrné mince.

✆ Volejte 602 392 379, p. Rychtář

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

DOSTUPNOST PRAHY - Na metro KOBYLISY: 30 min.
Nový RD 2+kk (55 m2), cena: 2,4 mil. Kč
Užitnou plochu je možné zvětšit vybudováním dalších
dvou pokojů v podkroví za 300 tis. Kč
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.
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KOSMETICKÉ SLUŽBY
HELENA VEVERKOVÁ

t e l: 6 0 2 2
6 06 67

najdete od září na nové adrese: ul. Gen. Klapálka 863
(na stezce mezi ZŠ a MŠ Gen. Klapálka).

Rozšiřujeme služby!
Kadeřnictví........Andrea Králová...................tel: 602 161 320
Masáže...................Gábina Horáková...............tel: 734 330 468

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

! VÝKUP AUT – Autobazar TREFA !
Pražská 140, Neratovice – Byškovice 277 11
é Zprostředkování prodeje – komisní prodej.
é Úvěr, leasing.
é Povinné ručení, havarijní pojištění.

✆ 608 284 821

MALOSTRANSKÉ
STAROŽITNICTVÍ
se sídlem v atraktivní turistické zóně

Královské cesty –
na MALOSTRANSKÉM
NÁMĚSTÍ 28/5,
PRAHA 1 - MALÁ STRANA,

koupí obrazy
JOSEFA HOLUBA
za zajímavé ceny.
Tel.: 257 530 430,602 290 907

!
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Máme zájem i o další
starožitnosti a obrazy.

!

Inzerce
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Webové stránky
Kralupské ODS

www.odskralupy.cz
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