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Sdružení STOP LETIŠTI VODOCHODY
Ve čtvrtek 17. září proběhla v KD
Vltava v Kralupech nad Vltavou veřejná
debata se zástupci politických stran
a s občany Středočeského kraje na
téma vzniku veřejného mezinárodního
letiště Vodochody, které zde chce
vybudovat společnost Penta.

P

roti tomuto záměru se však bouří nejen
občané, ale i obce, které jsou v bezprostřední blízkosti letiště a v koridoru plánované letecké dopravy.

Nesouhlas občanů byl důvodem, proč proběhlo setkání s politiky - Petrem Petržílkem
za ČSSD, Lenkou Melicharovou Ptáčkovou
za KDU-ČSL, Stanislavem Grospičem za
KSČM, Markem Šnajdrem za ODS, Jiřím
Janatou za SZ, Věslavem Michalíkem za
TOP 09 a Nezávislé starosty a Kateřinou
Klasnovou za Věci Veřejné. Debatu moderoval Jakub Železný.
Ve vzácné shodě se všichni politici vyjádřili proti záměru rozšířit stávající malé
neveřejné letiště na velké mezinárodní ve-

Seifertovy Kralupy str. 7 Filmové premiéry str. 13
Jak naše město oslavilo výročí
narození básníka Jaroslava Seiferta?
Jaké známé osobnosti navštívili
Kralupy?

Navštivte slavnostní filmové premiéry
v kině Vltava. Promítání se koná za
přítomnosti tvůrců filmů.

řejné. Například Marek Šnajdr, náměstek
ministryně zdravotnictví, vyjádřil své vysoce negativní stanovisko a je připraven
iniciovat vypracování nové nezávislé hlukové studie. Lenka Melicharová Ptáčková,
náměstkyně ministra vnitra, sdělila záporné
stanovisko za sebe i Středočeskou krajskou
organizaci KSDU-ČSL. Jiří Janata řekl, že
stanovisko k rozšíření letiště, rady středočeských zelených i bývalého ministra Bursíka, je negativní.
(Pokračování na str. 3)

Měření radarem str. 20
Chcete-li si ověřit svou rychlost,
nechte si ji vědomě změřit radarem
Městské policie.
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Dobrý den milí
spoluobčané,

Foto: zdena petrovičová

většina příspěvků v tomto čísle Zpravodaje
pojednává o tom, jak školy, kluby a jiné instituce
zahájily nový školní rok, novou sezonu, apod. I pro
mě začala 1. září nová etapa života. Ještě jsem ani
nestihla ukončit mateřskou
dovolenou a už jsem se ujala
redaktorské činnosti Kralupského Zpravodaje. Někteří z vás
mě znají z Kralupského televizního zpravodajství, kde ve
spolupráci s panem Krátkým již
zhruba 9 měsíců připravuji reportáže o dění v našem městě.
Píši „v našem městě“, přestože
nejsem kralupskou rodačkou.
Pocházím ze severu Čech, z malé vesnice v okrese
Česká Lípa. Přes Prahu jsem se oklikou dostala až
do Kralup a zde již více než 5 let bydlím a hlásím
se ke Kralupům jako k mému městu. Věřím, že ve
spolupráci s Vámi, se čtenáři i přispěvateli, budeme
nadále udržovat kvalitu Kralupského Zpravodaje
a Zpravodaj pro Vás bude nepostradatelným čtivem
na začátku každého nového měsíce.
Ráda bych rozšířila obsahovou část Zpravodaje
o 2 nové rubriky. Jednou rubrikou jsou fejetony.
První si můžete přečíst již v tomto vydání a věřím,
že se fejeton stane pravidelným článkem v každém
vydání. Kdokoli z vás by měl zájem o otištění svého
fejetonu, nechť jej bez váhání zašle na e-mail:
zpravodaj@mestokralupy.cz.
Druhá rubrika, kterou tímto otvírám,
bude mít název „Narodil se človíček“. Prosím
a vyzývám tímto všechny šťastné a pyšné maminky a tatínky, kterým se právě narodilo miminko,
a rádi by se o tuto radostnou životní událost podělili se čtenáři, aby prostřednictvím mailu zasílali
do redakce fotky svých malých zázraků. Předem
všem děkuji!
Emailové i telefonní spojení do redakce Kralupského Zpravodaje se nemění. Od prosince tohoto roku
budu všem kontaktu chtivým příznivcům Zpravodaje osobně k dispozici v redakci v KD Vltava.
Těším se na naši spolupráci a všem přeji příjemné strávení podzimních dnů, ať nás babí léto
provází svým přívětivým počasím minimálně ještě
celý říjen a vězte: s úsměvem jde všechno líp!
Radka Saláková,
šéfredaktorka

Uzávěrka INZERCE I ČLÁNKŮ
je ve středu 21. 10.

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Rada města Kralupy
nad Vltavou dne 8. září 2009 schválila vypsání
výběrového řízení na akci: „Adaptace obchodního domu Máj na Městský
úřad Kralupy nad Vltavou
– projektová dokumentace“
formou tzv. Soutěže o návrh podle ust. § 102 a násl. zák. č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
(dále jen Zákon) a následného Jednacího řízení bez
uveřejnění dle § 23 odst. 6
Zákona, za účasti jednoho
vybraného návrhu. Zajištění
zadavatelské činnosti provede společnost OTIDEA,
a. s., za celkovou cenu
102.340 Kč vč. DPH
◆ Město Kralupy nad Vltavou si ponechá ve svém

majetku mechanický hodinový stroj na věži kostela
Nanebevzetí Panny Marie
a Sv. Václava. Historický
mechanický hodinový stroj
je jedním z mála posledních
funkčních hodinových strojů,
které slouží široké veřejnosti. Rada města neschválila
digitalizaci a převedení majetku na Římskokatolickou
farnost Kralupy nad Vltavou.
◆ Dne 10. září 2009 bylo
vyhlášeno výběrové řízení
na vedoucího organizační
složky města Zimní stadion
Kralupy nad Vltavou. Bližší informace na úředních
deskách. Odbor kanceláře
tajemníka městského úřadu dostal za úkol připravit
podklady a informace k připravované transformaci
organizační složky města

Zimní stadion na společnost s ručením omezeným.
◆ Dne 24. září 2009 se
konalo mimořádné zasedání
zastupitelstva Města Kralupy
nad Vltavou. Jediným bodem
na programu bylo jednání
o fungování zimního stadionu
– malé ledové plochy.
◆ V mateřských školkách Dr. E. Beneše, Gen.
Klapálka, U Jeslí a ZŠ a MŠ
Třebízské je povolena výjimka z počtu dětí podle § 23.
odst. 3 školského zákona č.
561/2004 Sb., pro školní
rok 2009/2010 takto: MŠ
Gen. Klapálka: z 24 na 25,
MŠ Dr. E. Beneše: z 24 na
25, MŠ U Jeslí: 24 na 25
a MŠ a ZŠ Třebízského z 24
na 28. I po jednotlivých výjimkách nebude překročena
kapacita školek.

✱ Výzva ✱ Výzva ✱ Výzva ✱ Výzva
Do speciálně připravovaného listopadového čísla k 20 letům od Sametové revoluce
sháníme fotografické i textové materiály té doby.
Pokud vlastníte fotografie ze setkání s čelními představiteli tehdy nově vznikajícího
OF nebo vznikající politiky jako takové, prosíme Vás, abyste materiály zapůjčili na oskenování a uveřejnění. Sháníme také volební letáky, reklamy, výstřižky novin se zmínkou o návštěvě čelních představitelů v Kralupech.
Pokud nějaké materiály vlastníte a rádi byste se na jejich prezentaci podíleli, kontaktujte, prosím, Radku Salákovou na telefonu 777 798 211 nebo na mailu:
zpravodaj@mestokralupy.cz.

Veřejné zasedání zastupitelstva města
se koná dne 4. 11. 2009 od 17 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ
Termíny konání stánkových trhů v Lobečku: 14. 10., 28. 10.
Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041
27. 10. 2009

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník
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E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Mgr. Zuzana Brožová, Mgr. Šárka Drobná, Jindřich Havlík, DiS, Mgr. Lenka
Pavlíčková, Eva Bartošová, DiS a Antonín Seidel.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků.
Změna programu KaSS a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 1. 10. 2009.
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Sdružení STOP LETIŠTI VODOCHODY
(Dokončení ze str. 1)
Občané, kteří se přihlásili ke slovu, uváděli další a další argumenty, proč letiště nechtějí. Jedním
z nich byl i případný teroristický útok. Mezi diskutujícími se našlo i několik zastánců letiště, kteří
vidí v rozvoji mezinárodního letiště Vodochody
velký rozmach pro Středočeský kraj a nabídku
nových pracovních míst. Mezi hosty byla i Kateřina Špačková z oddělení metodiky a projektů EIA
z Ministerstva životního prostředí, která občanům
vysvětlila, že EIA = studie posouzení vlivu na životní prostředí, je pouze podklad pro další úřady
schvalující stavební záměr.
V červnu letošního roku založily obce Dolany,
Dřínov, Chvatěruby, Kozomín, Kralupy nad Vltavou, Líbeznice, Máslovice, Měšice, Nelahozeves, Panenské Břežany, Postřižín, Úžice, Veltrusy
a Zlončice Sdružení proti letišti Vodochody. Jejich
snahou je zabránit rozšíření stávajícího letiště ve
Vodochodech.
Občané těchto obcí se obávají negativního vlivu na jejich zdraví způsobené zvýšeným hlukem,
zvýšením emisí, snížení hodnoty jejich majetku,
ale i nebezpečí při případné havárii letadla, protože letadla by měla létat nad obydlenými částmi
obcí a navíc v nedalekých Kralupech nad Vltavou se nachází chemické provozy Synthosu Kralupy, a.s. a České rafinérské, a.s., kde se vyrábí
nebo skladují nebezpečné hořlavé látky. V září
byl také spuštěn web www.stopletistivodochody.
cz, kde zájemci najdou řadu informací o plánovaném letišti.

Občané a starostové obcí diskutují s politiky

Starosta Kralup Petr Holeček seznamuje
veřejnost s aktivitami sdružení

Kauza letiště

Proč je budoucí letiště
ve Vodochodech pro Kralupy
tak nebezpečné?

Foto: Zbyněk Krátký

A

Občané mohou svůj nesouhlas s výstavbou letiště
Vodochody dát najevo svým podpisem petice, která
je k dispozici na infocentru MěÚ, na infocentru
ČD, v kanceláři KD Vltava. Petici lze podepsat také
elektronicky na www.stopletistivodochody.cz

si již většina z nás v Kralupech ví,
že se ve Vodochodech připravuje
výstavba velkého mezinárodního letiště
srovnatelného svou kapacitou s Ruzyní.
Naštěstí se spousta z nás staví proti tomuto záměru a obrovskou měrou se celému problému věnují i zastupitelé města
v čele se starostou panem Holečkem.
Je i poměrně známo, že plánovaná
kapacita letiště je 141 letadel denně včetně celonočního provozu. Co mne ale
osobně překvapilo je, že spousta z nás
v Kralupech má pocit, že nízko startující
a přistávající letadla budou létat někde,
kde si jich ani nevšimneme. Realita je
bohužel úplně jiná. Kralupy leží přímo
v prodloužení startovací dráhy a vzdušnou čarou je to k letišti nějakých 5 km.
Letadlo při startu a přistání musí přitom
letět přímo. Není tedy bohužel jiné cesty,
než že všechna letadla budou létat ně-

kolik set metrů přímo kolmo nad námi,
nad školami, nad školkami a nad vším,
co máme v Kralupech rádi.
Obrovský hluk nás tedy bude obtěžovat po celý den a celou noc, což ostatně
vyplývá i ze zpracované oficiální hlukové studie EIA. Tato odborníky zpracovaná studie přitom přiznává i dopad
na naše zdraví a v některých případech
i jeho vážné poškození.
Co nám tedy zbývá? Situace vůbec
není ztracená, o letišti rozhodnuto není
a tlak nás všech občanů na relevantní
instituce začíná být nepřehlédnutelný.
V současné době jde zejména o petici
přístupnou na www.stopletistivodochody.cz, kde se snad již podepsal každý,
komu není vlastní zdraví a zdraví blízkých lhostejné. Pokud jste tak snad ještě neučinili, podívejte na zmiňovanou
www stránku, svůj hlas můžete dát najevo během několika sekund.
Držím nám všem palce!
Ing. Mgr. Petr Hantych
Občan Kralup
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JESLE v Kralupech nad Vltavou ANO či NE?
Vážení rodiče, máte zájem o fungování jeslí v Kralupech nad Vltavou?
ano

Lobeč –
Purkyňovo
náměstí

ne

Jste ochotni podílet se na finančních nákladech jeslí za poskytované služby?
ne

Jsou pro Vás 3.000,- Kč měsíčně přijatelná částka?
ano

Z

ne

Je pro Vás 5.000,- Kč měsíčně přijatelná částka?
ano

ne

Jméno:...................................................................................................................
Adresa:..................................................................................................................
...............................................................................................................................
Anketní lístek odevzdejte, prosím, na jednom z těchto sběrných míst:
✒ Informační centrum MÚ Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1087
✒ Dům dětí a mládeže, Smetanova 181, Kralupy nad Vltavou
✒ RC Neználek, budova KD Vltava, vchod zezadu z ulice Hakenova
✒ Městská knihovna, Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou
✒ Kulturní a společenské středisko Vltava, Seifertovo nám. 706, Kralupy n. Vlt.
✒ U každé lékařky pro děti a dorost

Î

Î

Dětské hřiště v Mikovické ulici
P

oslední dny prázdnin byla dokončena
obnova dětského hřiště v Mikovické ulici, která byla započata již v loňském roce.
Za pomoci dotace Středočeského kraje (ve
výši 106.000,- Kč) byla vybudována zajímavá herní sestava sestávající se z lanového
mostu, oboustranné lezecké stěny a skluzavky ve svahu. Sestava byla doplněna ještě
dvoumístnou závěsnou houpačkou.
Tento rok byl vytvořen prostor s pískovištěm, malou herní sestavou se skluzavkou,
kolotočem a pružinovými houpadly, který
je určen malým dětem ve věku od 3 do 6
let. Starší děti uvítají lanovou dráhu, která
se jistě stane oblíbenou atrakcí.
U stávajícího sportovního hřiště byl poškozený povrch v celé ploše odstraněn a nahrazen novým umělým povrchem. Prozatím jsou odstraněny fotbalové brány, a to
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především z důvodu obnovy travnaté plochy. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu bude ještě třeba v některých místech
areál oplotit.
Poděkování patří Technickým službám
města Kralupy, které zhotovily dopadové
plochy z praného kačírku a nový přístupový chodník ze zámkové dlažby.
Martina Kučerová, odbor realizace investic

ejména rodiče malých dětí zajímá
situace a vývoj kolem plánované rekonstrukce Purkyňova náměstí v Lobči.
V úmyslu je i výstavba nového dětského hřiště. Přinášíme Vám tedy aktuální
informace:
Rada města dne 8.9.2009 schválila zpracování projektu na rekonstrukci Purkyňova náměstí v Lobči,
a to podle vítězné studie předložené
Ing. Milanem Jandou. Projekt má být
zhotoven do 10.10.2009. Celá akce je financována z rozpočtu odboru životního prostředí MěÚ Kralupy a z rozpočtu
Technických služeb Kralupy. Předpokládaná investice činí 400.000,- Kč. Konečný rozpočet bude sestaven až po zpracování projektu.
Započetí obnovy náměstí je plánováno
od 15.10.2009. Bude provedena rekonstrukce komunikací (vjezdu k domům
za parkem), vybudují se nové zámkové
chodníky k víceúčelovému hřišti a rovněž podél silnice od přechodu u odbočky na Hostibejk směrem k ulici Na Baště. Po ukončení výstavby komunikací
a chodníků, přibližně od 15.11.2009, dojde k úpravě (vyrovnání) terénu, výsadbě
stromů a keřů a k založení nové travnaté
plochy. Na jaře roku 2010 bude realizována výstavba nového dětského hřiště.
Oprava komunikací je v režii společnosti Inženýrské stavby s.r.o., chodníky a dětské hřiště vybudují Technické
služby Kralupy nad Vltavou, o zeleň se
postará Ing. Milan Janda. Při výstavbě
bude bohužel částečně omezen vchod na
víceúčelové hřiště za strany od parku.
Dbejte, prosím, v době provádění prací,
o zvýšenou péči vašich dětí. Všichni se
již těšíme na nové náměstí a přejeme si,
aby přeměna celého prostranství proběhla s hladkým průběhem.

foto: Radka Saláková
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Ochrana obyvatel před hrozícím nebezpečím
Město Kralupy nad Vltavou zaujímá v rámci České republiky jedno z prioritních postavení ve vztahu
k potenciálnímu ohrožení obyvatel, kumuluje se tu řada rizikových faktorů možného ohrožení, jako např.:
rozsáhlá chemická výroba, riziko povodní, průtah těžké silniční a vlakové dopravy s přepravou nebezpečných
chemických látek, atd. Připomeňme si, jak se v krizových situacích zachovat.

Z

ákladem ochrany obyvatel před hrozícím nebezpečím je včasné varování. Hlavními prvky varovacího systému
jsou elektronické sirény a bezdrátové hlásiče. Když zazní siréna kolísavým tónem,
znamená to vždy nějaké nebezpečí. Po odvysílání základního signálu budou s určitým časovým odstupem následovat přímé
informace o tom, co se stalo, jak jsou lidé
ohroženi a jak si mají počínat.

V případě chemické havárie a ohrožení
únikem škodlivin
by pravděpodobně prvotní informace lidem
zněla: „Opusťte okamžitě veřejné prostranství,
vstupte do nejbližšího domu!“ Budova pro vás
vytváří důležitou ochranu. Pokud je to možné, zdržte se na straně budovy odvrácené od
místa úniku a ve vyšších patrech (většina nebezpečných látek je těžší než vzduch). Zavřete
dveře, okna, vypněte ventilaci a klimatizaci.
Podle možností okna a dveře utěsněte.
Připravte si k použití ochranné masky
nebo improvizované ochranné prostředky.
Nemáte-li k dispozici ochrannou masku,
dýchejte přes navlhčený kapesník, ručník,
či jakékoliv textilní látky. Vlhčení se provádí vodou či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové (podle chemických
vlastností ohrožujícího plynu).
Pro amoniak – čpavek, u kterého se jedná o plyn zásaditého charakteru, se připravuje roztok pro navlhčení ochranné roušky
tak, že se důkladně rozmíchá 100 g kyseliny citrónové (což je asi 6 polévkových lžic)
v l litru vody.

Pro plyny kyselého charakteru (např.
chlór, kysličník siřičitý, kysličníky dusíku)
- se příprava ochranného roztoku provádí rozmícháním 50 g jedlé sody (to je asi
5 polévkových lžic) v 1 litru vody.
Naslouchejte dalším vyhlašovaným pokynům a informacím. Zachovejte klid a neopouštějte ochranné prostory do doby vydání
pokynu k jejich možnému opuštění.

V případě vzniku požáru platí tyto hlavní
zásady:
okamžitě volat linku 150 nebo 112, pokusit se uhasit požár vlastními silami, zastavit
přívod plynu a vypnout elektrický proud,
co nejrychleji opustit požárem zasažené
prostory, proti vdechnutí zplodin hoření se
chránit navlhčeným kapesníkem a sklonit
se co nejníže k zemi.
Zkontrolovat, zda se v ohroženém objektu
nenachází další osoby nebo zvířata, pokusit
se zabezpečit jejich vyvedení.
V případě, že nelze opustit ohrožený objekt, zavřít okna a dveře, vypnout větrání,
odsávání par a klimatizaci. Dveře utěsnit
mokrými ručníky či prostěradly a upozornit
na sebe hasiče máváním v okně.
Mé více než šestileté působení na úseku krizového řízení v Kralupech nad Vltavou se prozatím obešlo bez mimořádné
události, která by opravdu vážným způsobem ohrozila město a jeho obyvatele. Všem
nám přeji, aby tento stav zůstal zachován
i do budoucna.
Jiří Mácha,

»h
Nové Informační

Call Centrum
Středočeské záchranné služby

O

d pondělí  14. září mohou občané z okolí
Kralup, Kladna a Mělníka využívat služeb
CALL CENTRA záchranné služby na telefonním
čísle 800 888 155.
Call centrum je první poradenskou službou
při lince 155 v České republice.
Linka je určena všem, kteří potřebují poradit
v oblasti běžných chorob a onemocnění, potřebují psychickou podporu či radu týkající se spíše
sociální oblasti.
Uleví se tak běžnému provozu zdravotnických
operačních středisek linky 155, kde operátoři
často řeší tyto telefonáty s psychosociální urgencí, které nejsou vždy indikací pro výjezd záchranných složek.
Call centrum bude zatím v pilotní fázi provozu. Během této doby budou záchranáři hodnotit
jeho účelnost a rozsah využití v rámci zdravotnických operačních středisek. V případě, že se
Call centrum osvědčí, středočeští záchranáři
jeho provoz rozšíří pro celý Středočeský kraj.
Během pilotního provozu bude volání do Call
centra zdarma.

krizové řízení města

Dosažitelnost praktických lékařů
pro dospělé v pátek odpoledne
02.10........MUDr. Herber............. Nerudova 686


315 721 771

09.10........MUDr. Homolová........ Trojanova ul.


315 722 401

16.10........MUDr. Horák.............. Lobeček


315 726 221

23.10........MUDr. Málková........... Prokopova ul.


315 725 210

30.10........MUDr. Mikušová......... Kaučuk


315 718 016
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Informace z radnice

ROZPIS STANOVIŠŤ na rok 2009

odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem
Pondělí:................Stanoviště 1 – Lobeček - tenisové kurty.............................................................14.00-14.50 hod.
Stanoviště 2 – Lobeček - nábř. J. Holuba............................................................15.00-15.50 hod.
Úterý:....................Stanoviště 3 – Lobeček - před ZŠ Třebízského................................................14.00-14.50 hod.
Stanoviště 4 – Poděbradova.....................................................................................15.00-15.50 hod.
Stanoviště 5 – Cukrovar (hala) pouze 20.10. ....................................................16.00-16.50 hod.
		
Stanoviště 6 – Hostibejk kromě 20.10..................................................................16.00-16.30 hod.
		
Stanoviště 7 – Lobeč - Purkyňovo nám. kromě 20.10.................................16.35-16.50 hod.
Středa:..................Stanoviště 8 – U gymnázia.........................................................................................14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 9 – Mánesova ul.......................................................................................15.00-15.50 hod.
Čtvrtek:................Stanoviště 10 – Lidové nám.......................................................................................14.00-14.50 hod.
		
Stanoviště 11 – Mlýnská ul.........................................................................................15.00-15.50 hod.
Pátek:....................Stanoviště 12 – Minice - požární zbroj.................................................................14.00-14.50 hod.
Stanoviště 13 – Zeměchy............................................................................................15.00-15.50 hod.
ŘÍJEN:...................2. týden 05.10. - 09.10...................................................................................................bioodpad
4. týden 19.10. - 23.10....................................................................................................rozměrný odpad
LISTOPAD:.........2. týden 02.11. - 06.11....................................................................................................bioodpad
5. týden 23.11. - 27.11.....................................................................................................rozměrný odpad
PROSINEC:.........2. týden 07.12. - 11.12.....................................................................................................bioodpad
Rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. přístroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

28. říjen – Den

vzniku samostatného
československého
státu (1918)

Pietní vzpomínky k 91. výročí vzniku samostatného československého státu
se konají:
v úterý 27. října 2009 u památníků padlých:
v 10:00 hod. – na mostě TGM
v 10:10 hod. – u Sokolovny
v 10:20 hod. – u kostela sv. Václava
na Palackého náměstí
v 10:30 hod. – v Minicích
v 10:45 hod. – v Zeměchách

Akce se koná pod záštitou Odboru životního prostředí MÚ Kralupy
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Zajímavosti

Seifertovy Kralupy
F

Podvečerní páteční program moderoval
herec Jan Čenský, který vzbudil zejména
u dětí a jejich maminek obdivný zájem.
Druhý festivalový den proběhlo vyhlášení výsledků autorské literární soutěže.
Vítězové jsou tito: 1. místo - David Mareš,
2. Alice Hekrdlová, 3. Svatava Mášová. Cena za sonet - Jindra Lírová. Zvláštní cena
Města Kralupy nad Vltavou - Michaela Kovačková.
Sobotní odpoledne pokračovalo pietním
zastavením u hrobu Jaroslava Seiferta na
kralupském hřbitově. V podvečer závěrečného vzpomínání na básníka Seiferta se
za hojné účasti občanů uskutečnil komponovaný program z filmových ukázek,
které kdy byly o J. Seifertovi natočeny.

Jak jsme pekli narozeninový
dort aneb Pejsek a kočička

V průběhu večera zarecitovala Seifertovy
básně herečka paní Libuše Švormová. Hudební aranžmá bylo v rukou harfenistky
Jany Bouškové. Neodmyslitelným hostem
byla básníkova dcera paní Jana Seifertová,
která svým vyprávěním o otci zpestřila
celý program.

P

Z rozhovoru s paní
Libuší Švormovou
vybíráme:
Po kolikáté se účastníte
festivalu Seifertovy
Kralupy?
„Na tomto festivalu jsem
poprvé, ale v Kralupech
jsem již několikrát vystupovala. Setkala
jsem se zde s výjimečnými lidmi, např.
Adolfem Bornem. Jsem ráda, že jsem se
s tolika zajímavými lidmi vůbec mohla setkat,
a to právě tady v Kralupech“.
Jaký je Váš vztah
k poezii?
„Já sama jsem si vydala
ke svým 70. narozeninám desku veršů, které
mám ráda, a v ní ze 17
básní jsou 4 od Seiferta. Seifert je básníkem
mého srdce. V posledních letech ráda recituji básně z jeho pozdnější tvorby, které více konvenují s mým
životem“.
foto radka saláková

estival je pořádán k výročí narození básníka Jaroslava Seiferta (23.9.1901). On
sám se sice narodil na pražském Žižkově,
ale jeho rodina z matčiny strany pochází
z Kralup.
Festival zahájila tradičně přehlídka vítězů dětské recitační soutěže, kterou pořádal
Dům dětí a mládeže již v červnu tohoto roku. Soutěže se zúčastnilo 29 mladých recitátorů z Kralup i okolí. Za všechny uvádíme
vítěze jednotlivých kategorií:
1. – 3. třída ZŠ...............Kateřina Popová
4. – 5. třída ZŠ...............Martina Nedbalová
6. – 7. třída ZŠ...............Martin Nejedlý
8. – 9. třída ZŠ...............Jakub Tuček
střední školy..................Nela Süssmilchová

FEJETON

Chybí Vám „Nedělní chvilka poezie“, pořad
České Televize z doby minulé?
„Ano, chybí, chybí mi vůbec poezie na České televizi. Jistě by se tento pořad dal transformovat do dnešní doby.“
Jaká je Vaše oblíbená báseň?
„To se dá těžko specifikovat, ale mám ráda například Skácelovu báseň Jaký bych
chtěl míti dům, Ovžena Oněgina od Puškina a konkrétně od Seiferta například Tvář
nad mou tváří“.
Děkuji za rozhovor, R.Sal.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Ivaně Šustové a Haně Svobodové z odboru cestovní doklady, za velmi ochotné a příjemné jednání a perfektní spolupráci při vyřizování pasů pro mé děti.
Děkuji moc a přeji více tak velmi ochotných a příjemných pracovnic. 
Petra Seidlová

foto Lenka Moravcová

Ve dnech 18. a 19. září 2009 se konal již
14. ročník Festivalu poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy 2009.
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rvní narozeniny našich dvojčat již buší na dveře a já
s manželkou jsme se rozhodli, že narozeninový dort
nebudeme objednávat, ale upečeme ho sami. V minulosti jsme již několik dortů ukuchtili, takže nejsme
v této činnosti zelenáči, ale tenhle dort měl být něco
extra. Proto jsme začali s přípravami den předem. Byli
jsme trochu nervózní, avšak nečekali jsme žádné větší
komplikace. Bohužel opak byl pravdou.
Žena vybrala zajímavý recept na potahovaný dort.
Všechny ingredience byly připraveny, alespoň jsme si
to mysleli, a tak jsme mohli začít. Věc první: příprava
marcipánové hmoty. A ejhle - první problém, nemáme
mandlové aroma. Co teď? Riskneme to, obejdeme se
bez něj. A obešli... vzniklý marcipán byl úžasný, perfektně
se s ním pracovalo, byl prostě skoro bez chyby. Až na
to, že vůbec jako marcipán nechutnal. Spíše to chuťově
připomínalo nějaké pamlsky pro psy. A pracovat se s ním
dalo jen do té doby, než začal hrudkovatět. No nic, čas
kvapí, a tak druhý pokus o marcipán odložíme na později,
teď je na řadě korpus. Poučeni z předchozí chyby jsme
provedli rychlou kontrolu surovin. Uff, máme vše. Příprava
těsta probíhá úžasně bez problémů …. tedy až do chvíle,
kdy jej nalijeme na plech. Je ho málo. A tak jsme rychle dodělávali další. Po nějaké té půl hodince bylo těsto
hotové, dolito na plech a peklo se v troubě. Výsledek byl
uspokojivý. Takže korpus byl hotov. Bohužel jsme s jeho
přípravou a neúspěšným pokusem o marcipán strávili
celkem dost času, tedy přesněji 4 hodiny, teď je 22:00,
a tak pro dnešek přípravu dortu ukončíme.
Den druhý = narozeninový den. Dokončení dortu jsme
nechali až na poslední chvíli, ale vzhledem k tomu, že naše dvojčata jsou ranní ptáčata (budíček již v 6:00), jsme
počítali s tím, že vše krásně stihneme. Korpus je hotov,
druhý pokus o marcipán dopadl lépe než předchozí den.
Pokud tušíte nějakou zradu, tak tušíte správně. Na řadě
je náplň. Vypadá dobře. Šup s ní na korpus. Ale po chvíli
zjišťujeme, že tu něco nehraje. Nevím přesně, kde jsme
udělali chybu, ale jistě všichni znáte pohádku o Pejskovi
a kočičce, jak pekli dort, a v podobném duchu se odvíjelo
naše další konání. Netuhne to, všechna náplň pozvolna
vytéká ven z korpusu. Do příchodu prvních hostů zbývají
už jen asi tři hodiny. Začínáme panikařit, drahá polovička
navrhla přimíchat do náplně želatinu. Smůla, náplň stále
netuhne. Ani další porce zakysané smetany nepřinesla
kýžený výsledek. V záchvatu zoufalosti obaluji dort pečícím papírem a lepenkou. Ale ani to nepomáhá, lepenka
netěsní a dort se stále roztéká jak sněhulák z jara. Možná
by pomohlo ho zchladit v lednici. Fungovalo to, ovšem
podávat ho můžeme až tak příští rok, netuhne totiž dost
rychle. Je konec, dort už neteče, už se totiž roztekl a teď
zaplňuje celý podnos, na kterém byl uložen v lednici.
Skepticky se na něj dívám, manželka propadá zoufalství.
Hosté mají za hodinu přijít. Co teď?
No co byste asi řekli, skočil jsem do auta a uháněl
do první otevřené cukrárny, abych koupil dort. Sehnal
jsem medovník, nic jiného neměli, ale bylo to lepší než
nic, ne? Doma mě žena vítá jako spasitele. Katastrofa
byla odvrácena, na oslavě jsme se tomu už jen smáli.
Plyne z toho poučení, nenechávat přípravy na poslední
chvíli a důvěřovat ověřené klasice. 	
M.M.
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Cyklisté a cyklostezky
V současné době patří cyklistika mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější sporty. Zvláště rekreační cykloturistika, vhodná
pro mladé i starší, umožňuje zdolat za den třikrát až čtyřikrát větší vzdálenost než pěší cestování aniž by cyklista ztrácel
kontakt s přírodou. A tak se nelze divit, že se v České republice prodá ročně až 300 000 kol.

V

roce 1883 byl v Praze založen „Český
svaz cyklistický“ a nový sport se začal rychle šířit. V Kralupech uvedla cyklistiku do života Sokolská jednota. V roce 1898 pro své členy zveřejnila patnáct
pravidel pro jízdu na kole, která by měl
cyklista dodržovat. Dnes tyto zásady působí úsměvně. V těchto pravidlech se nehovoří o ostatních účastnících silničního provozu, zejména automobilech. Na
tehdejších silnicích žádná auta nejezdila.
Všechny vozovky byly vlastně cyklostezky, na kterých cyklistům nehrozilo žádné
nebezpečí. Bylo by škoda naše čtenáře
s těmito více než sto let starými pravidly
neseznámit.
Bratře !
Na kolo než vsedneš následující dobře v paměti měj:
1. Na cestu bez brzdy se nevydávej.
2. Hovítek neužívej.
3. Jezdi toliko po dráze jízdní.
4. Když použiješ pěšiny chodcům vyhražené, seskoč, když na požádání dobrovolně
nutného místa k projetí se ti neposkytne.
5. Zvonek není k tomu, by se ti kdo vyhýbal mimo dráhu jízdní a i zde považuj
znamení zvonku pouze za upozornění,by
Ti náhodou do kola nevlez.
6. Vyhýbej se vždy na levo, předjížděj vždy
na pravo.
7. Při jakémkoli porušení klidné jízdy,

zvykni vždy stiskati brzdu.
8. Přejížděj vždy ruchem zmírněným a pokud možno v oblouku velkém.
9. Není-li směr cesty na větší vzdálenosť
dohledným, jeď ruchem mírným.
10. Podél obydlí a v místnostech obydlených jezdi ruchem jen velmi mírným.
11. Stihnuv kdekoli zástup lidí, jeď ruchem
velmi mírným po případě seskoč.
12. Zvykni seskakovat na všechny strany.
13. Po zvlhlé cestě užívej vždy ruchu mírného.
14. V zástupu nejezdi těsně za popředníkem. Čím větší rychlostí jedeš, tím větší
mezeru udržuj.
15. Při jízdě dvojstupem atd. uhýbej kolo
vždy zevnitř.
V Kralupech v květnu 1898.
O některá slova užitá v textu je již dnešní slovník českého jazyka ochuzen. Popředník byl zřejmě ten, kdo jede před
vámi, ruch znamená rychlost a význam
slova hovítka nechám na čtenářích. Ze
šestého bodu, který nařizuje předjíždění
vpravo, vyplývá, že se jezdilo po levé straně cesty. Levostranný provoz na silnicích
ostatně platil až do roku 1939.
Cyklostezky a cyklotrasy mají své speciální turistické označení. Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace vyhrazená
dopravní značkou jen pro jízdu na jízdním kole. Automobilová a motocyklová

doprava je na ní vyloučena. Cyklotrasa
může být vedena nejen po cyklostezkách,
ale i po jiných komunikacích společných
pro silniční dopravu. Kralupy mají obojí.
Kralupské cyklostezky jsou na obou stranách Vltavy. V plánu je výstavba cyklo
stezek do Zeměch a Olovnice, do Otvovic
a Zákolan a do Lešan.
Ing. Josef Stupka

Cyklistické stezky a trasy jsou značeny
speciálním turistickým značením. Na obrázku
je značení u Vltavy.

ZVEME VÁS DO

V KRALUPECH – LOBČI,
PURKYŇOVO NÁMĚSTÍ 228
12. 10. 2009
V 17.00 HODIN
VERNISÁŽ
VÝTVARNÝCH PRACÍ
STUDENTŮ DVOŘÁKOVA
GYMNÁZIA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
EKONOMICKÉ
HUDEBNÍ DOPROVOD
STUDENTI DG

V roce 1933 si vyjel cyklistický odbor na kolech na propagaci okresní živnostenské výstavy.
Na obrázku je silnice spojující dolní část Jungmannovy ulice s ulicí Riegrovou. Dnes již neexistuje.



www.mestok ralupy.cz

VÝSTAVA POTRVÁ DO 17. 10. 2009
GALERIE OTEVŘENA:
PO-PÁ OD 15:00 DO 18:00
TEL.: 315 721 877 NEBO 724 250 190
KLARA.KLOUCKOVA@SEZNAM.CZ

Pozvánka
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou

KZ

Obec Máslovice srdečně zve na

5. - 10. října 2009

T Ý D E N K N I H O V E N
s letošním mottem

Knihovna mého srdce,
které koresponduje s celostátní anketou Kniha mého srdce,
na níž se aktivně podílely knihovny ČR.

5. - 10. října
REGISTRACE PRO SENIORY ZDARMA
AMNESTIE - PROMINUTÍ POPLATKŮ Z PRODLENÍ

6. října
Studovna 8.00 - 11.00 hod.
MALÁ ŠKOLA INTERNETU PRO SENIORY
Studovna 17.00 hod.
SETKÁNÍ S... S ANNOU JOHANOU NYKLOVOU,
autorkou cestopisu BABKA ŤAPKA NA KRAJI SVĚTA ANEB
NOVÝ ZÉLAND OČIMA ČESKÉ BABIČKY

SOUTĚŽ

Pro všechny ilustrátory, profesionály i amatéry vyhlašujeme soutěž, ve které si připomeneme
knihy, které byly nominovány do finále celorepublikové ankety Kniha mého srdce. V TOP 12
se umístily: Paulo Coelho: Alchymista, Božena Němcová: Babička, Betty MacDonaldová: Co
život dal a vzal, Astrid Lindgrenová: Děti z Bullerbynu, Mika Waltari: Egypťan Sinuhet, J. K.
Rowling: Harry Potter, Antoine de Saint-Exupéry: Malý Princ, Jaroslav Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, J.R.R. Tolkien: Pán prstenů, Jaroslav Foglar: Rychlé šípy,
Zdeněk Jirotka: Saturnin, Stephenie Meyer: Stmívání.
Na vás nyní je, vybrat si jednu knihu a zapojit svou fantazii. Namalujte ilustraci jakoukoli
technikou k jednomu vybranému titulu a doručte na adresu knihovny (Jodlova 111, Kralupy
n. Vlt). Nezapomeňte uvést jméno, věk a kontakt.
UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE V PODNĚLÍ 26. 10. 2009.
VYBRANÉ PRÁCE ODMĚNÍME.
Všechny doručené ilustrace budou vystaveny v prostorách knihovny
od počátku listopadu.

VÝSTAVA

V říjnu budete mít možnost si v prostorách knihovny prohlédnout putovní výstavu kresleného ekologického humoru ze soutěže EKOFÓR, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus,
tentokrát na téma STROM.

MÁSLOVICKÉ
DÝŇOVÁNÍ
v sobotu 24. října od 14 do 20 hodin

Program:

C Zdobení dýní
C Výroba dýňových strašidýlek
a skřítků

C Ozdobné vyřezávání dýní
C Soutěž o nejzajímavější dýni
C Soutěž Miss Dýně
C Dýňové občerstvení, ukázky,
recepty

C Dýňové suvenýry, prodej dýní
různých druhů

C Zábava a soutěže pro děti
i dospělé

Strašidelný les pro nebojácné děti
(mladší od 17 hod., starší po setmění)

S sebou vzít:

C kostým na soutěž Miss Dýně
C ostrý nůž na vyřezávání dýní
a prkénko!

C Dýně vlastní nebo možno
zakoupit na místě

Vstupné: 40 Kč

Městská knihovna Kralupy n. Vlt.
Vás zve na setkání ... s Annou Johanou Nyklovou
Autorské čtení cestopisu

Babka Ťapka
na kraji světa aneb Nový Zéland
očima české babičky
uskuteční se ve studovně Městské knihovny

v úterý 6. října 2009 od 17 hodin.
Autorka, původním povoláním prodavačka, si ve svých 72 letech splnila dávný sen z mládí a vypravila se úplně sama na 3 měsíce na
Nový Zéland. Ve své knížce nám, díky jejímu vyprávění i četným fotografiím, nevšedním způsobem dává možnost prožít tuto dobrodružnou cestu. Její věk a životní zkušenosti jsou pramenem osobitého pohledu, kterým zkoumá život v pro nás tak exotické zemi.
Knihu, kterou paní Nyklová vydala vlastním nákladem, lze na místě zakoupit za 520,-Kč.



KZ

Zajímavosti

Městské muzeum – program na ŘÍJEN 2009
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
8.10. čtvrtek 18:00

do 10.10.

Kralupy pro Jaroslava Seiferta. Literárně hudební pořad k 25. výročí udělení Nobelovy
ceny za literaturu. Zhudebněná Seifertova poezie. Účinkují: Miloš Hlavica, recitace; Věra Likérová – soprán, Jiří Brückler – baryton, Markéta Baranová - klavír.
Vstupné 50,- Kč.

trvá výstava – Luboš Tesař – Sonety
16.10. čtvrtek 17:00
– Vernisáž výstavy – Současný Egypt ve fotografii

Kralupy pro
Jaroslava Seiferta
Literárně hudební pořad
k 25. výročí udělení
Nobelovy ceny Jaroslavu
Seifertovi v Městském
muzeu v Kralupech nad
Vltavou
„Život mě už dávno naučil,
že hudba a poezie jsou to nejkrásnější, co nám život může
dát. Kromě lásky, ovšem.“ Těmito slovy vyzdvihuje básník
Jaroslav Seifert dva sice různé,
ale na druhé straně velmi sobě
blízké, obory umění: literaturu
– konkrétně poezii a hudbu. Tak
jako poezie k nám promlouvá
slovy, verši, melodičností textu,
hudba nám svými prostředky
může sdělovat i to, co je slovy
nesdělitelné. Dojde-li ke spojení
slova a hudby obdobně cítících
umělců, může vzniknout dílo,
které dokresluje a umocňuje

původní básnický text a zvyšuje jeho celkovou působivost.
Takovýmto hudebním útvarem
je píseň.
Básníkem, jehož texty byly
zhudebňovány několika tvůrčími generacemi hudebních skladatelů, byl Jaroslav Seifert.
Koncert v Městském muzeu
v Kralupech může být proto
pouze ukázkou z bohaté písňové literatury, která není dnešním
posluchačům běžně dostupná.
Kromě písní zazní v průběhu
koncertu i mluvené slovo, kdy
některé ze zhudebněných textů
budou recitovány. Právě i ve formě přednesu bude patrná jejich
melodičnost a zpěvnost.
V úvodu koncertu zazní v písních patrně nejčastěji uplatňovaný Seifertův text básně „Bílým
šátkem mává, kdo se loučí…“
Jitka Lísková

V den státního svátku 28.10.
je muzeum

uzavřeno

Spolek leteckých modelářů
a kroužek leteckých modelářů
si vás dovolují pozvat na

DRAKIÁDU

která se bude konat v sobotu
dne 3. října 2009 od 10:00 hodin
na modelářském letišti v Kralupech nad Vltavou
(bývalá vodárna u koupaliště v Lobečku). Soutěž je
určena pro děti a jejich rodiče. Větší šanci na vítězství
budou mít draci vyrobení dětmi za pomocí rodičů.
Součástí Drakiády bude letecký den modelářů s ukázkou
létání modelů letadel, vrtulníku a vlekání větroně.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá
na následující sobotu.
Informace:
p. Dvořák: tel.603 753 017
Email: dvorva@email.cz
p. Vosáhlo tel.731 569 023
http://www.revolucni.kralupynv.indos.cz/modelar/modelar.html
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Společnost
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se dožívají
v říjnu 2009
významných životních jubileí.
95 let		 Havlíčková Vlasta
		 Adámková Božena
94 let		 Hottmarová Božena
91 let 		 Petříček Jaroslav
90 let		Červená Božena
		Bílková Růžena
85 let		 Štěpánek Karel
		 Vidimová Jiřina
80 let		 Polák Václav
		 Jiráková Věra
		 Kačírek Zdeněk
		Binder Ervín

KZ

Sdružení rodáků a příznivců města
V

příjemném počasí babího léta jsme ve
středu 16. září navštívili Plzeňsko. Ve
Žluticích jsme byli očekáváni nadšenou
kustodkou muzea paní Neckářovou a po
výkladu o historii unikátního žlutického
kancionálu, který se loni dočkal výročí 450
let, nás provedla i rozsáhlými sklepy někdejšího pivovaru. Zámek Chyše nám ukázala
jeho spolumajitelka paní Marcela Lažanská.
Mohli jsme se přesvědčit, že nynější vlastníci vykonali velkolepé dílo, když se jim
podařilo z rozvalin navrátit stavbě nynější
skvostnou tvář, s úmyslem provozovat ji jako historickou památku. Z původní vodní
tvrze přebudovaný zámek v Manětíně nás

překvapil svou polohou. Na rozdíl od předchozích staveb tento zámek rozhodně nedominuje městu. Ve spojení s městem však
vytváří půvabný barokní komplex.
Poslední z letošních zájezdů směřuje 14.
října na zámky Březnici a Blatnou. Renesanční zámek Březnice uchovává nejstarší
zámeckou knihovnu v Čechách, zvanou
Lokšanská. Vodní zámek Blatná je spojen se
jménem Lva z Rožmitálu, švagra, diplomata
a vyslance krále Jiřího z Poděbrad. Na zájezd se můžete přihlásit v pondělí 5. října od
13 h. v salonku ve 2. poschodí kralupského
penzionu. Cena zájezdu: 180,- Kč.
Zdeněk Šafrata

Městský klub důchodců

Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

V

VZPOMÍNKY
Dne 22.10.2009 uplyne smutný rok od
úmrtí mého milovaného manžela Václava Štorka z Kralup – Lobečku. Kdo jste
ho znali, měli rádi, věnujte tichou vzpomínku. Děkuji. Stále vzpomíná manželka
Helena, r. Kinterova a r. Švecova.

minulém Zpravodaji jsme Vám slíbili,
že napíšeme vše, co jsme zažili na našem zájezdu do Krušnohoří. Naše první zastavení bylo v Třebenicích, kde se nachází
Muzeum českého granátu. Vedle v Třebívlicích je pamětní síň Ulriky von Lewetzov,
která byla poslední Goethovou láskou a je
pochována na zdejším hřbitově. Dál vedla
naše cesta do Bíliny. Tady nás čekalo velké
zklamání. Chtěli jsme si prohlédnout lázeňský areál, ale lázně byly zavřené. Budovy
jsou v dezolátním stavu. Mezi námi byli
i pamětníci, kteří lázně dříve navštěvovali
a byli z toho velmi smutní. Rovněž jsme

33. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2009
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy
na prohlídku Tyršova domu, Praha 1 - Malá Strana, Újezd 40

Kdy? V sobotu 24. října 2009
Odjezd z kralupského nádraží v 8:44 hod.
Dále tramvají č. 9 od Jindřišské věže do
zastávky Újezd. Ostatní se mohou připojit
v 10:00 hod. na dvoře Tyršova domu.
Historie Tyršova domu sahá až do
středověku. Tato stavba, zejména v části
obrácené do zahrady, je jednou z nejlepších
staveb raného baroka v českých zemích.
Stejně ušlechtilé jsou i její sálové prostory
zdobené bohatými štukaturami. Po roce
1989 získala celý areál v restituci Česká obec
sokolská. Dosud zde sídlí také Fakulta tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy.
Akci připravila Jaroslava Šestáková
Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy na divadelní představení Carmen
do Hudebního divadla Karlín. Platí vstupenky objednané a zakoupené v lednu.
Nezapomeňte, představení začíná v 15 hodin 24. října 2009.
Akci připravila Ing. Věra Závodská

navštívili turistické a rekreační středisko
Fláje, které je součástí Českého Jiřetína. Ve
Flájích byla vybudována přehrada s pitnou
vodou pro Mostecko a Teplicko. Přehrada
je vysoká 47,5m a dlouhá 459m. Je to jediná pilířová přehrada v ČR. Funguje zde
i meteorologická stanice. Podle hráze jsme
pokračovali na Moldavu. V nádražní stanici
jsme si prohlédli železniční muzeum, a poté celé nádraží, které se tak trochu podobá
bývalému kralupskému. Roku 1998 bylo
toto nádraží vyhlášeno kulturní památkou.
Další naše zastávka měla být na Bouřňáku
v Krušných horách, ale protože zde nebylo
žádné parkoviště pro autobusy, prohlédli
jsme si vrch vysoký 869 m s jeho sjezdovkami a lyžařskými vleky jen z autobusu.
Dále jsme si prohlédli lázeňský areál Teplice a na závěr ochutnali v několika cukrárnách dobrou kávičku a zákusky. Na podzim nás čeká poslední letošní výlet. Během
zimy se budeme věnovat ručním pracím,
které budeme připravovat na výstavu v Lysé nad Labem.
členové MKD

blahopřání
Dne 25. října se plný svěžesti, veselí a životního optimismu dožívá 85 let pan Karel Štěpánek.  
Další báječná léta, pevné zdraví a nekonečný humor přeje syn Ivan s manželkou a dcerami.

PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkuji zastupitelstvu města a sociálnímu odboru při Městském úřadu v Kralupech
za blahopřání k životnímu jubileu.
Eva Viktorová
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Dění v KD Vltava

Kino Vltava Kralupy – říjen 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2,
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101
pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
Jánošík. Pravdivá historie
1. – 6. čt-út 
SR/Pol/ČR/Hu, 140 min., 15, 90,-Kč

Hodinu nevíš
20.00

12. po 
ČR, 95 min., 12, 100,-Kč

Romantická komedie Marie Poledňákové s plejádou
známých herců – Jiřím Bartoškou, Oldřichem Kaiserem, Evou Holubovou, Naďou Konvalinkovou.....
Projekce nejen pro starší a pokročilé....

20.00

Slavnostní premiéra za účasti tvůrců filmu
13. – 14. út-st 
ČR, 95 min., 12, 90,-Kč

Gamer

20.00

22. – 23. čt-pá 
USA, 95 min., 15, T, 80,-Kč

20.00

Foto: Bioscop

Blízká budoucnost přináší nové zdroje zábavy. Lidé
se sejdou na síti, budou přihlížet a hrát simulační hry.
Revoluční hra SPOLEČNOST účastníkům dovoluje
kontrolovat a manipulovat se skutečnými lidskými tvory
skrz nanotechnologii. Akční nářez s Geraldem Butlerem v hlavní roli(300: Bitva u Thermopyl).
G - Force
Foto: Bioscop

Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral
a chudým dával. Stal se symbolem lidového odporu
proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila
přímo pohádkovými vlastnostmi. Zázračnou silou, neobyčejnou chytrostí a odvážnými činy.

Ne tak docela fiktivní příběh člověka, který ve skutečnosti dostal označení „heparinový vrah“. Co bylo
příčinou a co se odehrává v mysli mladíka, který se
rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší zločiny a mít
přitom často pocit, že vlastně dělá dobrou věc?

Nezvaný host – Filmový klub Vltava
7. st 
20.00
The Visitor, USA, 104 min., T, 70/55,- pro členy FK Vltava
Film o lásce, afrických bubnech a přátelství napříč
rozdílnými kulturami.... Richard Jenkins byl za roli
Waltera nominovaný na Oscara za nejlepší herecký
výkon v hlavní roli.

23. – 28. pá-st 
SA, 89 min., ŠÚ, D, 80,-Kč

17.30

25. ne 
80/65,-Kč pro členy FK Vltava

17.30

Ulovit miliardáře
15. – 21. čt-st 
ČR, 95 min., ŠÚ, 90,-Kč

20.00

Muži v říji
20.00

Foto: Falcon

8. čt 
ČR, 119 min., 100,- Kč

Slavnostní premiéra za účasti tvůrců filmu
Foto: Bioscop

20.00

Foto: Bontonfilm

9. – 11. pá-ne 

ČR, 119 min., 90,- Kč
Režisér Robert Sedláček k filmu říká: „Veselá komedie o velkých věcech na malém místě, o velké politice,
velkých citech a velkém umění. S prvotřídními herci
i v epizodních rolích. Každý vábí každého na svoje cíle,
na své ego, pro svoje potěšení; to vše uprostřed velkolepého Mistrovství Evropy ve vábení jelenů...“

Miliardáře touží ulovit každý i každá. Policisté, novináři, politici, umělci, dámy i chlápci od náboženství. Na
úspěšného podnikatele je navlečena vykonstruovaná
reportáž a je obviněn z rasismu. Média proti němu
rozjedou kampaň. Atmosféra zhoustne natolik, že si do
něho může každý kopnout, a tím demonstrovat svou
morálnost. Zdálo by se, že musí přijít Grossmannův
nezastavitelný pád, když se dostaví spásný nápad:
Koupit soukromou televizi a veřejné mínění obrátit na
svou stranu. Komedie může začít.
Kinečko pro nejmenší
Krtkova pohádková dobrodružství
18. ne 
ČR, 66 min., 25,-Kč

Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky

Vzhůru do oblak
9. – 11. pá-ne 
Up, USA, 102 min., D, 80,-Kč

17.30

Repríza nejlepšího animovaného filmu tohoto roku
pro celou rodinu.

12

www.mestok ralupy.cz

15.00

Mary a Max
24. so 
Mary and Max, Austrálie, 92 min., 12, T, 80,-Kč

20.00

25. ne 
80/65,-Kč pro členy FK Vltava

20.00

Dvě rozdílné povahy, dva rozdílné osudy a půlka světa spojuje tento animovaný film pro dospělé, který
vypráví o přátelství dvou osamělých duší - malé holčičky Mary a osamělého Maxe.
Tento snímek byl zahajovacím filmem festivalu
Sundance.
Veni, Vidi, Vici

Kino senior

26. – 28.po-st 
ČR, 105 min., ŠÚ, 12, 90,-Kč

Líbáš jako Bůh
21. st 
ČR, 115 min., 40,-Kč

Dobrodružná rodinná komedie je strhující podívanou
vyprávějící o tajném programu americké výzvědné
služby zaměřeném na výcvik zvířat pro armádní
a špionážní účely. Jejími hrdiny jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která
během filmu zjistí, že mají osud světa ve svých
packách.

15.00

20.00

Romantická komedie z golfu aneb jak český Honza
skrze protivenství ke slávě a štěstí přišel.

Dění v KD Vltava
Bronson
29.čt 
20.00
VB, 92 min., ŠÚ, 18!, T, 80/60,-Kč pro členy FK Vltava
Roku 1974 se Michael Peterson s hlavou plnou snů
vydal vyloupit poštu. Od té doby si odseděl 34 let,
162...3...4...dní, 14...15...16...hodin, 28...29...30 minut, 45...46...47...vteřin. Toto je příběh nejslavnějšího
vězně Velké Británie.
District 9
30. – 31.pá-so 
USA, 112 min., 15, T, 80,-Kč

20.00

Nad Jižní Afrikou se vznáší mimozemská loď. Uvnitř
lodě sídlí hmyzí vetřelci, kteří nejsou na Zemi vítáni.

Děj filmu se odehrává 30 let po přistání mimozemšťanů, a vypráví o agentovi Wikusovi, který se nakazí
mimozemskou biotechnologií. Film je natočený dokumentárním stylem. NEJLEPŠÍ SCI-FI ROKU!!
Rozervaná objetí
1. – 11. ne 
20.00
Los Abrazos Rotos, Španělsko, 128 min., ŠÚ, 12, T, 80,- Kč
2. – 11. po 
80/65,-Kč pro členy FK Vltava

20.00

Drama slavného španělského režiséra Pedra Almodóvara o muži s rozdvojenou osobností, z nichž
jedna je spisovatelem a druhá režisérem, je natočeno
ve slavném noir stylu.

KZ

Vysvětlivky:
15............mládeži do 15 let nepřístupno
12............mládeži do 12 let nepřístupno
T.............české titulky
D.............dabing
ŠÚP........širokoúhlý film

Změna programu vyhrazena.

PŘIPRAVUJEME NA listopad 2009:
Lištičky, Protektor, Číslo 9, Všude dobře, proč
být doma, Zataženo, občas trakaře, Noc oživlých
mrtvol 3D, Antichrist, Admirál, Náhradníci,
Imaginárium Dr. Parnasse, FK Vltava – Dům
k pověšení + Na sever + Sin Nombre

Slavnostní
premiéry
v kině Vltava
Kino Vltava si vás dovoluje v říjnu pozvat na dvě
slavnostní premiéry:
8. 10. 2009 ve 20:00 h. režisér Robert Sedláček
uvede svou hřejivou komedii Muži v říji. Odehrává se v jihomoravské vsi Mouřínov, která se chystá na mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Robert
Sedláček je odbornou veřejností považován po své
prvotině, mrazivém dramatu Pravidla lži, za nadějný
talent českého filmu.

12. 10. 2009 ve 20:00 h. navštíví kino Vltava režisér Dan Svátek při uvedení svého nejnovějšího snímku Hodinu nevíš. Film se snaží o určitou výpověď
v případu nemocničního tzv. „heparinového“ vraha:
„Co bylo příčinou a co se odehrává v mysli mladíka,
který se rozhodne vykonat a vykonávat ty nejtěžší
zločiny a mít přitom často pocit,
že vlastně dělá
dobrou věc?“
Film vychází
z brilantně, chytře
a napínavě napsaného knižního thrilleru Miroslava
Skačániho Vraždy ze závisti.

KaSS Vltava informuje:
Od 1. října 2009 zakoupíte vstupenky na veškerá představení (kino, divadlo, atd.) v nové pokladně, kterou najdete vpravo od vstupních
dveří do kulturního střediska (někteří zde pamatují bankomat). Prodejní hodiny: denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny: 315 726 101.
Počítačový prodej vstupenek urychlí a zkvalitní úroveň prodeje a rezervací. Zároveň upozorňujeme, že oblíbená předprodejní místa
v Městské knihovně a prodejně Kopretinka, kde prodáváme vstupenky na vybrané akce, zůstávají v platnosti.
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Dění v KD Vltava

KD Vltava Kralupy – program na říjen 2009
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel. 315 727 827,
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, telefon do pokladny 315 726 101

čtvrtek 1. 10. v 19.30

středa 14. v 16.30 – malý sál

JOSEF KLÍMA V POŘADU „MŮJ ŽIVOT REPORTÉRA“
J. Klíma v pořadu vypráví o konkrétních a skutečných událostech, které se staly při natáčení
pořadu „Na vlastní oči“. V závěru odpoví na Vaše
dotazy a součástí je i prodej knih a autogramiá120,da.

O KOBLÍŽKOVI
Pohádku pro naše nejmenší děti nastudovalo
Sváťovo dividlo Litoměřice.
V případě velkého zájmu se uskuteční ještě druhé představení od 17.30 hod. 
40,-

MAJDA S FRANTIŠKEM NA CESTÁCH
licenční pořad ČT Kouzelná školka
Zbylé vstupenky v prodeji 1 hodinu před začátkem pořadu.
Účinkují : Majda – Magdalena Reifová, František
- Jaroslav Vidlař/ Tomáš Juřička
135,-/145,
neděle 4.a 11. v 17.00 a 20.00
LEKCE TANEČNÍCH KURZŮ
Vyučuje taneční mistr Tomáš Mikulský.  50,pondělí 5. v 18.00
JAMAJKA
Vydejme se s cestovatelkou Hanou Tomsovou
na vandr po jamajském venkově, do míst, kam
běžní turisté nejezdí. Čekají na nás vrcholky
Modrých hor porostlé bujnou džunglí, opuštěné
pláže Karibiku, kaktusové lesy, vodopády a také
svérázní domorodci. Doplněno promítáním fotografií. 
50,středa 7. ve 20.00
LESNÍ ZVĚŘ - koncert netradičního hudebního uskupení, které propojuje živý drum´n´bass
s nu-jazzem a psychedelií. Předkapela akusticko-elektrické duo DVA. Koncert se uskuteční
na zahradě KD Vltava, v případě nepříznivého
počasí v prostorách KD. 
120,čtvrtek 8. v 19.30
NEZMAŘI
Koncert folkové skupiny, patřící ke stálicím naší hudební scény. Skupina hraje nejen vlastní
skladby, ale i zahraniční a to i včetně country
a trampských písní.
100,sobota 10. v 15.00
„Z pohádky do pohádky“
PEKELNÝ MARIÁŠ aneb JAK HONZA PŘEKAZIL LUCIFEROVI SVATBU
Účinkují herci Branického divadla Praha.
Pozor, zahajujeme podzimní cyklus pohádek pro
rodiče a děti. Nenechte si ujít pět krásných představení, které vám zpříjemní sobotní odpoledne. Děti se pobaví, ale i poučí a ještě se mohou
v prosinci zúčastnit slosování skládaček o ceny.
Do skládaček dětem zaznamenáme účast na
pohádkách. 
50,-
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TANČÍRNA
Oblíbený večer pro všechny tancechtivé.
Slovem provází Tomáš Mikulský

60,-/100,- pár
pátek 16. od 20.00
MANDRAGE/ RYBIČKY48
Rockový koncert 

RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ „JÁ JSEM JÁ“
u piána PETR MALÁSEK, slovem provází
MILAN HEIN 
290,Do 15. října trvá výstava OTAKAR ČEMUS
– OBRAZY (malé ohlédnutí) Výstava bude
otevřena denně po – pá v pracovní době KaSS,
soboty a neděle od 14 do 17 hodin a při všech
akcích v KD.

150,-

neděle 18. a 25. 18.30-22.00
I. PRODLOUŽENÁ „Kotiliónová“ KURZŮ TANCE
(odpolední kurz)
I. PRODLOUŽENÁ „Kotiliónová“ KURZŮ TANCE
(večerní kurz) 80,úterý 20. v 18.00
Vernisáž výstavy
ODKAZ LADISLAVA KUNTOŠE V OBRAZECH
KRALUPSKA
Výstava bude otevřena v pracovní době KaSS
na požádání, v sobotu a v neděli od 14.00 do
17.00 hod.
čtvrtek 22. v 19.30
BALET PRAHA uvádí PRAŽSKÝ KOMORNÍ
BALET PAVLA ŠMOKA
„ZJASNĚNÁ NOC“ – A. Dvořák : Stabat, A.
Schönberg: Zjasněná noc, J. Nohavica: Divocí koně. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost
200,shlédnout tato unikátní vystoupení! 

Marta Kubišová

sobota 24. v 15.00
Z pohádky do pohádky
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasickou, výpravnou pohádku uvádí DS Mladá
scéna Ústí n.Lab.
Děti, nezapomeňte, dostanete další razítko do
skládačky! 
50,-

Petr Malásek

pondělí 26. v 19.30
Ken Ludwig:
LO STUPENDO aneb Tenor na roztrhání
Převzaté představení Divadla na Vinohradech.
Skvělá komedie z prostředí amerického Clevelandu 30. let minulého století.
Hrají: Václav Vydra, Simona Postlerová,
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Zlata
Adamovská/Jana Boušková, Jana Malá/
Eva Janoušková, Gabriela Vránová, Michal
Novotný/Ladislav Hampl Režie: Jan Novák

280,-/důchodci 190,-

neděle 1.11. 9-16 hod.
DVOŘÁKŮV POHÁR – 20. ročník
postupová soutěž ve sportovním tanci v kategoriích
děti, junioři, dospělí – standardní a latinské tance.
Soutěž je přístupná v průběhu celého dne. 60,úterý 3.11. – malý sál v 18.00
NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KOLE
Nenechte si ujít nejnovější digitální besedu cestovatelů Martina Stillera a Renáty Lorišové z jejich pětiměsíčního putování po Austrálii.  50,-

Foto: M. a T. Salabovi

sobota 3. 10. v 15.00

středa 14. v 19.30

čtvrtek 29. v 19.30

Dění v KD Vltava
Ken Ludwig:

LO STUPENDO aneb Tenor
na roztrhání
převzaté představeni Divadla na Vinohradech je úspěšnou fraškou, napsanou v duchu feydeauovských situačních komedií.
Bláznivý příběh talentovaného, ale nesmělého a opomíjeného človíčka, který čeká na svoji životní příležitost.
Příběh je zasazen do prostředí amerického Clevelandu 30.
let minulého století. Ředitel místní opery netrpělivě očekává příjezd slavné hvězdy, která má vystoupit ve Verdiho
Othellovi. Tenor na poslední chvíli přijede, ale v hotelovém
pokoji se zhroutí a není schopen zpívat. Impresário začne
nutit svého nenápadného tajemníka Maxe, přehlíženou děvečku pro všechno, ale se slibnými pěveckými ambicemi,
aby zastoupil na jevišti indisponovaného tenora.

CYKLUS POHÁDEK
„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
– PODZIM 2009
u sobota 10. října v 15.00 hodin
Pekelný mariáš aneb Jak Honza překazil Luciferovi
svatbu
u sobota 24. října v 15.00 hodin
Dlouhý, Široký a Bystrozraký  
u sobota 7. listopadu v 15.00 hodin
Kubovo štěstí
u sobota 28. listopadu v 15.00 hodin
Budulínek Mandelinka
u sobota 12. prosince v 10.00!! hodin
Pohádka o Vánocích a zakleté čepičářce

KZ

Loutkový soubor
Rolnička
s politováním oznamuje svým malým
divákům, že pravděpodobně delší
dobu neuvidí oblíbené pohádky. Před
prázdninami navštívili naše divadélko
zloději a odcizili nám veškerou zvukovou aparaturu.
Pokud by naše situace oslovila případné sponzory, soubor předem děkuje za
každou poskytnutou částku.
Těšíme se, že se problém brzy vyřeší
a my se s dětmi zase sejdeme.

LS Rolnička

Připravujeme na listopad:
6. Tleskač a Timudej - koncert

18. Jaroslav Hutka – koncert

26. Musica viva - J. Škrdlík- violoncello, Š. Besperátová – klavír

7. Z pohádky do pohádky – Kubovo štěstí

20. Vypsaná fixa – koncert

28. Z pohádky do pohádky – Budulínek Mandelinka

12. Koncert skupiny Javory

24. Studio Ypsilon – Praha stověžatá

30. Expedice Viento Blanco – přednáška

DEN PRO ZDRAVÍ
úterý 20.10.2009

od 8:00 do 12:00 v Kulturním domě Vltava
Kralupy nad Vltavou (předsálí divadla)
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,
odbor sociálních věcí, školství a kultury
ve spolupráci:
Hygienická stanice Středočeského kraje
se sídlem v Praze, pobočka Mělník
u Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, pobočka Mělník
u Sociálně zdravotní komise RM Kralupy n. Vlt.
u Lékárna „Vltava“ Kralupy n. Vlt.
u Lékárna „U Nádraží“ Kralupy n. Vlt.
u Sdružení diabetiků ČR

Program:

1. Zjištění glykemie a tuku v krvi
2. Měření krevního tlaku
3. BMI
4. Zjištění skrytého tuku
5. Poradna ohledně vhodné výživy
6. Poradenské činnosti v oblasti zdravotní a sociální činnosti
7. Ukázky pekařských výrobků firmy „Pekařství u Hrdinů“

a za sponzorské účasti: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ZP Metal - Aliance, ZP Ministerstva vnitra

Evropský týden mobility
V

rámci Evropského týdne mobility byla na jedno
páteční dopoledne uzavřena ulice gen. Klapálka.
Na 800 dětí z kralupských škol zde čekalo zábavné
dopoledne a bohatý program, který měl společné
jedno: ochranu životního prostředí a „zdravé“ cestování. Všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
akce, patří velký dík.
Za Ekologickou komisi J. Havlík
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DDM, Školy

Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže zahájil činnost
svých zájmových útvarů, ale noví
členové a zájemci mají stále možnost
vyplnit přihlášku a začít navštěvovat
zvolený zájmový útvar. Rádi je mezi
sebou uvítáme.

Plán akcí
pořádaných DDM
Drakiáda
Postavili jste si doma draka a chcete ho nechat proletět s ostatními? Koupili jste si draka a chcete zkusit, jak létá? Máme pro Vás
jedinečnou příležitost: „D R A K I Á D U“.
Vítáni jsou draci všech tvarů a velikostí.
Sejdeme se na vrchu Hostibejk u restaurace v sobotu 2.10. v 15:00 hodin.

Nocovka
A je to tady. Zase nás čeká noční dobrodružství. N O C O V K A v Domě dětí
a mládeže se bude konat od pátku 16.10.
od 18:00 hod. do soboty 9:00 hod.
Tentokrát nás budou celou nocí provázet světlušky a nebude chybět ani noční
překvapení.
Přihlášky na nocovku si můžete vyzvednout v kanceláři DDM a odevzdat do
9. října.

Hip-hop z DDM v Oranienburgu
Město Kralupy nad Vltavou obdrželo
pozvání k účasti na 6. ročníku
mezinárodního kulturního setkání
mládeže v německém Oranienburgu.
Byl vybrán zájmový útvar Hip-hopu z
DDM, který již získal několik cen na
tanečních soutěžích.

Jaký je Váš nejsilnější zážitek?
„Na všechny nejemotivněji zapůsobila návštěva v ústavu pro mentálně postižené děti a
mládež. Nejdříve jsme jim zatančili, a pak přišlo na řadu osobní setkání. Všichni se začali
společně spontánně bavit a hrát si. Smích a
radost provázely celé naše setkání.“

J

ak setkání probíhalo, jsme se zeptali ve- Co byste řekl závěrem?
doucího taneční skupiny Petra Krbce:
„Překvapilo nás, jak byly všichni účastníci,
„Jednalo se o kulturní setkání mládeže od bez ohledu na národnost, vstřícní a přátel15 do 20 let. Přijely děti z několika zemí. Čes- ští. Naše skupina stmelovala všechny země
kou republiku reprezentovala pouze skupina pro svoji bezprostřednost a spontánnost.
tanečníků z KraLoučení s ostatlup. Setkání byními účastníky
lo zahájeno pesbylo slzavé. Netrým průvodem.
chyběla ani výPoté následovala
měna kontaktů.
jednotlivá vystouA tak navázaná
pení, kdy se kažpřátelství pokradý mohl předstačují i po návratu
vit tím nejlepším.
domů. Na závěr
V příštích dnech DDM - setkání v ústavu mentálně postižených dětí a mládeže bych rád vysloprobíhaly workshopy, a to nejen taneční, ale vil jedno přání: rádi bychom za 2 roky opět
i rukodělné. I další program byl pestrý: výlet jeli na toto setkání, proto se budeme na trédo Berlína, do aquaparku, návštěva koncent- nincích snažit, abychom měli co ukázat.
račního tábora. Zajímavé bylo setkání se stuDěkujeme DDM Kralupy a Městu Kradenty německých gymnázií. Diskutovali jsme lupy nad Vltavou, že nám toto setkání
o životě a problémech mladých, o rasismu, umožnily.“
alkoholu, drogách.

ZŠ gen. klapálka

Zimní tábor
Nabízíme dětem v době jarních prázdnin od
30.1.2010 do 6.2.2010 Z I M N Í T Á B O R
v krásném prostředí Jiřetína pod Jedlovou.
Příjemné ubytování, domácí strava, pitný
režim. Děti mohou lyžovat, bobovat, jezdit
na snowboardu, sáňkách nebo si jen užívat
zábavy na sněhu. Dětem budou k dispozici
celkem 3 vleky a 4 sjezdovky různé obtížnosti Připraveny jsou také hry a soutěže,
karneval a jiné. Cena: 3.500,- Kč
Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři DDM. Neváhejte, protože počet míst
je omezen !!!
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Galerie ve škole
P

řed několika lety jsme začali řešit otázku našich chodeb, které „zdobily“ staré
reprodukce obrazů. Prostředí to bylo spíše
pesimistické, málokdo okem zavadil o nahodile rozmístěné krajinky či zátiší, které postupně ztrácely barvy. Začali jsme je
nahrazovat výtvarnými pracemi dětí. Paní
učitelka Blanka Fuková vybírala skupiny
obrázků podle témat a postupně vytváře-

la malé expozice na jednotlivých chodbách. Za několik let se podařilo výzdobu
dokončit a začala chybět výstavní plocha.
V rámci projektu Rozvíjíme školní vzdělávací program, který je spolufinancován
z prostředků Evropského sociálního fondu
– PO Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a rozpočtem ČR, vznikla další výstavní plocha. Ve čtvrtek 1. října 2009 zahajujeme
trochu netradičně vernisáží výstavy prací
učitelů. Zveme Vás tedy na tuto výstavu.
Dagmar Knöpfelmacherová, ředitelka školy

Školy
ZŠ REVOLUČNÍ

ZŠ komenského

Školní družina
a skauti

Velcí malým
a malí velkým

aše školní družina již několik let spolupracuje s organizací místních skautů z oddílu
Střelka. Téměř každoročně pro
nás jejich vedoucí a děti připravují zajímavé soutěže a hry.
V dřívějších setkáních to byly
akce pod názvem „Pojďme spolu do Afriky“ a letos jsme se
vydali „Indiánskou stezkou“.
Pro děti byly opět připraveny soutěže, malování obličejů,

letošním školním roce se
prvním zářijovým dnem
rozběhl projekt s názvem „Velcí
malým a malí velkým“. V rámci tohoto projektu budou žáci 9.
tříd pomáhat prvňáčkům.
A co by tento projekt měl oběma skupinám přinést? Posílit
sebevědomí dětí, pomoci vybudovat správné a opravdové kamarádství mezi žáky (na první
pohled rozdílných věků a potřeb), pomoci vybudovat vzájemnou úctu a snahu pomáhat jiným, vychovávat k cílevědomé
práci, trpělivosti, toleranci a odpovědnosti. K tomu patří i výchova k rodičovství, výchova ke
slušnému chování a správnému
vyjadřování.
Prvňáčkům by mohl projekt
přinést větší pocit jistoty ve
škole, možná i mimo ni, kde je
mu kamarád vzorem, může ho
ochránit, vyslechnout a případně řešit jeho radosti i starosti.
Na tento projekt se žáci současných 9. tříd těšili a začali se
připravovat již na konci minulého školního roku, kdy přicházeli

N

tkaní, hlavolamy, střelba z luků
a samozřejmě i hry na postřeh
a hbitost. Odpoledne se nám
opravdu vydařilo a všichni jsme
odcházeli plni zážitků. Naše poděkování patří všem vedoucím
– paní Dymáčkové, paní Váňové, paní Šatavové a dětem, které pro nás krásné odpoledne
připravily.

e školním roce 2009 - 2010
se žáci naší školy zapojí
do projektu „Kralupy - čisté
město“. Rozhodli jsme se monitorovat tzv. Zelené místo
od hřiště PYRAMIDA k ulici
I. Olbrachta. Toto místo bylo
zvoleno vzhledem k blízkosti
školy. V průběhu školního roku proběhnou různé aktivity
– např. sledování druhové roz-

V

manitosti v dané lokalitě, kontrola čistoty, sledování zdravotního stavu stromů, výskyt
invazních druhů rostlin, výroba ptačích budek a krmítek
pro ptáky, sledování opeřenců
atd. Závěry monitoringu budou
zasílány Ekologickému centru
v Kralupech nad Vltavou.

za svými třídními učiteli s nápady, jak by spolupráce mohla
vypadat. A mnoho z těchto nápadů se již začalo realizovat. Na
celý školní rok jsou naplánovány
společné akce: čtení a vypravování pohádek, společné cvičení,
nacvičování různých veřejných
vystoupení, výpravy do přírody
s programem, výroba drobných
dárků, pomoc při učení, řešení
případných problémů, vyplnění
volného času o přestávkách.
1. září, po slavnostním přivítání, provedli žáci 9. tříd rodiče
„malých“ po celé škole. Ukázali
jim odborné pracovny, počítačové učebny, knihovnu, tělocvičnu, školní družinu a jídelnu,
cvičnou kuchyňku a další….
Rodiče se tak mohli seznámit
s každým koutem školy, aby je
v budoucnosti už nic nepřekvapilo, a aby také věděli, jaké možnosti vzdělání mají jejich děti.
2. září se všechny děti vzájemně seznámily. „Velcí“ předali
„malým“ drobné dárečky, ukázali jim školní budovu a také
své třídy, aby je prvňáčci v případě potřeby mohli
najít.
Nyní se kamarádi navštěvují a těší
se z každého, třeba
i krátkého, setkání.
Jak bude náš celoroční projekt pokračovat, vás seznámíme v některém
dalším vydání Zpravodaje.

Mgr. Olga Hanušová,

třídní učitelé

Ing. Lenka Hánlová

1. a 9. tříd

	Eva Klepetková,
vedoucí školní družiny

KRALUPY – čisté město
V

KZ

ZŠ REVOLUČNÍ

MŠ Libčice nad Vltavou přijme

Kralupy nad Vltavou

UČITELKU MATEŘSKÉ ŠKOLY

přijme učitele / učitelku anglického jazyka
od 1. 12. 2009
Kontakt: Ing. Bednářová, tel: 315 726 192

Požadované vzdělání: úplné střední odborné.
Bližší informace u ředitelky MŠ
Telefon: 233 930 804
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Školy

ZŠ praktická

Začátek školního roku
P

o nezbytných přípravách, které probíhaly po celý poslední týden prázdnin,
jsme mohli 1. září přivítat naše žáky ve vyzdobených třídách, kde to ještě vonělo čerstvou malbou. Oproti minulému roku čekalo
některé naše žáky příjemné překvapení ve
formě nové interaktivní tabule. S touto moderní vyučovací pomůckou bude vyučování
nejen názornější a zábavnější, ale zároveň
umožní žákům se specifickými poruchami
učení, osvojit si poznatky a získat vědomosti, které se klasickou formou výuky osvojují
mnohem obtížněji. Už se všichni společně
těšíme na první hodiny.
Tak jako každý rok, patří i letos první
dny ke společnému seznámení s novými

spolužáky i paní učitelkou. Některé třídy
k tomu využily návštěvu botanické zahrady
v Praze Na Slupi, kde se konala jubilejní
70. výstava cizokrajného ptactva. Pestrobarevné Andulky, Rýžovníci, papoušci Ara,
Kakadu a mnoho dalších druhů v krásném
prostředí botanické zahrady, vyvolaly u dětí
nejen vzpomínku na prázdniny, ale zároveň
nám to dalo možnost seznámit se s rozmanitostí přírody nejen té okolo nás, ale i té
vzdálenější.
V nejbližších dnech proběhne ve spolupráci s Policií ČR projektový týden, který je
zaměřen na bezpečnou cestu našich žáků
do školy. 			
Mgr. Běla Lauermannová

ZŠ TŘEBÍZSKÉHO

Co u nás nového?
1. září 2009 zahájili žáci a učitelé naší
školy školní rok 2009/10 pod novým názvem: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA KRALUPY NAD VLTAVOU TŘEBÍZSKÉHO.
Zahájen byl současně provoz školní
jídelny a zejména školní družiny, která
byla během letních měsíců nově vymalována a vybavena moderním nábytkem.
Přejeme dětem i paním vychovatelkám,
aby se v tomto vkusném prostředí cítily
co nejlépe.
18.9. se děti 3. a 4. tříd zúčastnily již
tradiční akce „Den bez aut“, která se letos
konala v ZŠ Gen.Klapálka. Díky příznivému
počasí se u každého stánku tísnily desítky
dětí plnících různé úkoly související s ekologií a ochranou přírody.
23.9. navštívila třída 2.A filmové představení O Zoufálkovi a zahájila tímto pravidelná setkání našich žáků s filmy a pohádkami promítanými v KD Vltava.
25.9. vyrazili žáci i pedagogové v rámci
„Branného dne“ do okolí Kralup a úspěšně
plnili úkoly spojené s fyzickou, zdravotní

a teoretickou přípravou člověka na pobyt
ve ztížených podmínkách. Další projektový den, na nějž se žáci i učitelé naší školy
tradičně velmi těší, nese název „Den pro
volbu povolání“ a proběhne 15.10.2009,
kdy se děti budou mít možnost prakticky
seznámit s chodem a posláním různých
pracovišť a profesních skupin působících
na těchto pracovištích.
Od 1.10.2009 zahájí činnost dramatický, taneční a šachový kroužek. Všechny
kroužky povedou ve svém volném čase
pedagogové naší školy, takže maminky
a otcové nemusí mít obavy o bezpečnost
a kvalitní vedení svých ratolestí. Přejeme
všem žákům, aby se jim práce v kroužcích
líbila a pomohla jim kvalitněji trávit volný
čas. Mnohé z členů jednotlivých kroužků
určitě oceníme potleskem při kulturních
akcích školy či při soutěžních kláních, která budou probíhat zejména na jaře 2010.
	Za kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ
Kralupy .Vlt. Třebízského
Mgr. Iveta Jirasová

Sbírka pro školy v Etiopii
Sbírka se koná po celé republice ve dnech 6. - 10. října, v Kralupech můžete přispět ve čtvrtek 8. 10. a v pátek 9. 10. na Palackého náměstí. A nebojte se, že kromě
vhození peněz do kasiček, vás nic nečeká. Skauti pro vás mají připraven pestrý program, informační panely i promítání DVD. Dospělí mohou ochutnat etiopskou Fair
Trade kávu, děti místní specialitu a všichni si mohou vyzkoušet, jaké to v té Africe vlastně je. Rovněž si můžete prohlédnout pohlednici, kterou nám školáci z Etiopie
poslali. Těšíme se na vás.
Bližší informace na www.strelka.cz/afrika. Markéta Sochorová
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dvořákovo gymnázium a SOŠE

Zájmové kluby na DG a SOŠE
P

odobně jako v minulých letech, také v tomto školním
roce si mohou mladí lidé v Kralupech vybírat ze široké nabídky
zájmových klubů, které se pravidelně otvírají počátkem podzimu na Dvořákově gymnáziu.
Tyto kluby jsou místem k setkání se zajímavými lidmi, je možné v nich relaxovat a zároveň se
„jen tak mimochodem“ něčemu
přiučit. Otevření klubů a jejich
činnost závisí především na záj
mu studentů, chuti a časových
možnostech vedoucích klubů.
Do většiny klubů je vstup zdarma nebo za velice příznivý poplatek – a to nejen pro studenty
DG a SOŠE. Bližší informace
www.kralupy.cz/dg.
Ve školním roce 2009/2010
byly otevřeny následující
kluby (v závorce jméno ve-

doucího k lubu):
Gymnázium - výtvarný workshop
Klub keramiky (Na„Pletení z pedigu“
děžda Bartáková),
Dramatický kruh pro
teenegery (Blanka Vrzáčková), Kurs Tai-či
(Blanka Vrzáčková),
Klub programování
- php (Eva Popová),
Výtvarná dílna (Klára Vondrová), Klub
florbalu a míčových
her (Michal Mára),
Šachový klub (Boris
Kubíček), Fotoklub (Zora Knop- který letos slaví 10. narozeniny
pová), Čajový klub (Filip Volák), (pod vedením Markéty HrdinoDivadelní klub (Vlasta Honická), vé). Dále výtvarné workshopy
e-Twinning (Petra Svobodová) (pletení z přírodního ratanu
nově i kroužek Linuxu a pod apod.), cestovatelské besedy aj.
vedením studentů se opět rozZájmové kluby probíhají pod
jíždí Filmový klub.
záštitou Společnosti pro rozvoj
Dalšími volnočasovou aktivi- DG, o.p.s., která ve spolupráci se
tou je např. Pěvecký sbor DG, studentským klubem DoGa již

teď připravuje 8. ročník
multižánrového hudebního festivalu Lednový
Underground. Vzhledem
k předchozím úspěšným ročníkům by se
nadcházející ročník LU
měl uskutečnit rovněž
ve dvou dnech - v pátek 15. a v sobotu 16.
ledna 2010, program se
již rýsuje, sledujte festivalové stránky – www.
kralupy.cz/lu.
za Společnost pro rozvoj
Dvořákova gymnázia, o.p.s.
Filip Volák

Společnost pro rozvoj DG,
o.p.s. děkuje touto cestou městu
Kralupy nad Vltavou za podporu zájmových klubů a festivalu
LEDNOVÝ UNDERGROUND
v roce 2009.

základní umělecká škola

Vítání žáků PHV
K

aždoročně v září přichází do naší školy
několik desítek nových žáků do všech
čtyř oborů. Mezi nimi je i téměř 40 nových
předškoláků a prvňáčků, kteří vstupují do
tak zvané „přípravky“ hudebního oboru. Tito
budoucí muzikanti se nejprve učí naprosté
hudební základy a v převážné většině se poprvé setkávají s hudebními nástroji zblízka.
Děti mají příležitost během prvního pololetí
poznat jak možnosti školy, tak možnosti své,
a ve spolupráci s vyučující a svými rodiči
se co nejlépe rozhodnout, kterému hudebnímu nástroji se budou od druhého pololetí
věnovat. Nejde zdaleka jen o finanční investici rodičů do koupě nástroje, ale zejména
o investici do času a zájmu budoucích malých hudebníků, bez které se zvládnutí hry
na hudební nástroj zkrátka neobejde. Proto
je nutno vybírat dobře. A právě k dobrému
výběru by měl přispět i pořad, ve kterém se
tito žáci a jejich rodiče setkají s učiteli školy,
společně si zahrají a zazpívají, poznají hudební nástroje a své budoucí učitele takříkajíc v akci. Tento pořad se jmenuje „Vítání
žáků PHV“ a má ve škole již dlouholetou

tradici. „Vítání žáků PHV“ proběhne 20. října od 17:00 h. v sále školy v Máji. Srdečně
zveme jak nové žáky s rodiči, tak všechny
ty, kteří o studiu na kralupské ZUŠ teprve
do budoucna uvažují.
V neděli 20. září měli zpěváci ze školního
komorního sboru pod vedením Ing. Pavly
Kšicové možnost zazpívat si v Katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Dostali se tak do prostor, kam se běžně
nepodívají. Nejprve na kůr a k varhanám,
poté měli za odměnu prohlídku Svatováclavské kaple a krypty s poutavým výkladem.
Nutno podotknout, že to bylo opravdu výjimečně a za odměnu, neboť zvědaví turisté
mohli jen závistivě přihlížet z povzdálí. Do
těchto prostor se již nyní nechodí.
V letošním školním roce nás opět čeká celá řada koncertů v sále školy v Máji
i v Městském muzeu, dále koncerty Adventní a Tříkrálový. Rozpis pravidelných koncertů a pozvánky na další akce najdete na
našich internetových stránkách na adrese
www.zuskralupy.cz.
Mgr. Dušana Vojnová, zástupce ředitele školy
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Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE informuje
Oblast PREVENCE – slovo, které se
musí vyplatit.

Z

ačal nový školní rok a tak tedy strážníci
zdejšího oddělení Městské policie pokračují v preventivní akci „Bezpečná cesta
do školy“. Spočívá v hlídání vybraných přechodů pro chodce. V této souvislosti bych
Vás chtěla upozornit na vhodnost používat
reflexní prvky, které zajistí lepší viditelnost
Vašeho dítka. Můžete si zakoupit různé reflexní přívěsky, které se připnou např. na

školní tašku. Dále lze jednoduše na oblečení
připevnit reflexní pásky s ozdobou či reflexní blikající pásky. Vhodné jsou i dětské
kšiltovky s reflexními prvky, reflexní
taháčky na zip, reflexní klíčenky apod.
Současně s akcí „Bezpečná cesta do školy“
bude nadále pokračováno v pilotním projektu, který je realizován na ZŠ Komenského,
a to ve formě aktivní přednáškové činnosti
se samotným zapojením žáků této základní
školy do uvedené problematiky.
Mgr. Eva Kostlivá

Co nového u Městské policie Kralupy?

§
Z linky 156:

☛ dne 03.09.2009 v 10:08 hodin oznámil na linku
156 pan M.O., že na sídlišti Cukrovar před Sport ba-

rem „odvrtávají dva mladíci kasičku z telefonního au-

tomatu“. Dozorčí službou (DS) MP byla ihned na místo
vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o pracovníky f. Telefónica O2 Czech Republic, a. s., kteří zde

provádí výměnu poškozené části telefonního automatu.
Toto bylo následně ověřeno u zodpovědného pracov-

níka f. Telefónica O2 Czech Republic, a. s. pana Z.Š.;

☛ dne 07.09.2009 ve 13:15 hodin bylo na lin-

ku 156 oznámeno paní I.T (38 let), že před domem

v Přemyslově ulici nalezla štěně psa, které bylo zřejmě sraženo projíždějícím vozidlem. Na místo byla

ihned vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná

o štěně psa nezj. rasy, které má poraněné obě přední nohy. Pes byl hlídkou MP převezen do veterinární ordinace Lobeček (MVDr. Zajíčková), kde bylo
štěně ošetřeno a následně převezeno do útulku;

☛ dne 15.09.2009 ve 14:25 hodin bylo telefonic-

ky zdejší oddělení MP požádáno o spolupráci a to DS
OO PČR Kralupy nad Vltavou o prověření, že v do-

mě v ulici nám. Mládežníků č. 677 je ve třetím pat-

ře cítit plyn. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP,

Dne 16.09.2009 pod vedením CZ team s.r.o. se sídlem Kralupy nad Vltavou, U Cukrovaru 1063 proběhl
s výborným výsledkem speciální výcvik strážníků zdejšího oddělení MP v areálu bývalého Aera. Výcvik
byl zaměřen na prověření fyzické kondice jednotlivých strážníků a proškolení v taktice zákroku v různých
modelových situacích.

Oznámení pro občany
Dne 16.10.2009 bude Městská policie ve spolupráci s firmou Synthos Kralupy a.s. a Česká rafinérská a.s. provádět kontrolní měření
rychlosti vozidel. Tato akce bude pořádána pro všechny řidiče,
kteří si budou chtít ověřit přesnost svého tachometru ve vozidle
s atestovaným zařízením pro měření rychlosti (radarem) Městské
policie Kralupy nad Vltavou.
Akce se uskuteční dne 16.10.2009 ve dvou etapách, a to od
11:00 hod. do 13:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod. na parkovišti firmy Synthos a.s., které se nachází mezi ulicí Veltruská
a ul. Wichterlleho.
Michal Císler
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která zjistila, že plyn je cítit z bytu p. B.H. (94 let)

a nikdo z tohoto bytu na zvukové podněty nereaguje. Na místo byla DS MP přivolána PČR OO Kralupy
nad Vltavou spolu s hasiči a ve 14:55 hodin při po-

kusu o otevření uvedeného bytu sama nájemnice

otevřela byt a bylo zjištěno, že zapomněla uzavřít hořák. Byt byl vyvětrán a pracovníkem z plynárenské
společnosti byla naměřena nulová koncentrace;

☛ dne 15.09.2009 ve 23:58 hodin oznámil na linku
156 pan V.M. (56 let), že u sběrných surovin je muž,

který „má kárku plnou mědi“. Na místo byli ihned vysláni strážníci MP, kteří uvedeného muže ztotožnili

a následnou lustrací na OO PČR Kralupy nad Vltavou
bylo zjištěno, že uvedená osoba je v celostátním pátrání. Na místě byla následně celá věc předána OO

PČR Kralupy nad Vltavou pro podezření z trestné činnosti. O celé události byl sepsán úřední záznam.

Sport
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Přijďte si zacvičit s ASPV TJ Kaučuk
CENA: 30,-Kč / 1 hod. Permanentka: 600,- Kč/pololetí nebo 400,- /rok pro žactvo
Cvičení vedou zkušené a školené cvičitelky Asociace sportu pro všechny TJ Kaučuk.

Gymnázium Kralupy
Pondělí........19 – 20 h..........Aerobic klasik
Úterý ..........19 – 20 h..........Step aerobik
Středa.........18 – 19 h..........Zdravotní cvičení
Čtvrtek........20 – 21 h..........Cvičení na formování postavy, posilování

ZŠ Mikovice
Pondělí........16 – 17 h.......... Předškoláci
....................17 – 18 h.......... Žactvo

ZŠ Gen. Klapálka

ZŠ Revoluční, Lobeček

Úterý...........19 – 20:30 h............. Rekreační volejbal pro muže i ženy

Pondělí........17 – 18 h................... Rodiče a děti

Veřejné bruslení
– rozvrh hodin říjen 2009
3.10. sobota.............17:30 – 19:30
4.10. neděle..............13:00 – 15:00
10.10. sobota...........14:30 – 16:30
11.10. neděle............13:00 – 15:00
17.10. sobota...........17:30 – 19:30
18.10. neděle............13:00 – 15:00
24.10. sobota...........14:30 – 16:30
25.10. neděle............12:30 – 14:30
Vstupné:
��������� 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč
Informace:����������tel: 315 741 689
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Úspěšný začátek volejbalové sezóny
Volejbalová sezóna 2009/2010 se
letos rozběhla netradičně brzy. Ženy B
začínaly soutěž Krajského přeboru II
již koncem srpna, po čtrnácti dnech
zahájily svá utkání Krajského přeboru
i mladší a starší žákyně a také kadetky.

Letos po dvouleté odmlce hrají krajskou
soutěž i kadetky. V sobotu 12.9. hostily doma Benátky nad Jizerou. Dvakrát s přehledem vyhrály 3:0. V sobotu 19.9. pokračovaly
v Rakovníku, kde opět dvakrát zvítězily 3:0.

I kadetky prozatím před předposledními
koly vedou tabulku.
Juniorkám (1. liga), ženám „A“ (Krajský
přebor I) a mužům (Krajský přebor I) začínají mistrovské soutěže v říjnu.

Ž

eny B hrály v sobotu 29. srpna v Nymburce. Na zkušené domácí hráčky nestačily a prohrály dvakrát 1:3. O týden později 4.9. pokračovaly doma proti družstvu
z Odolene Vody. V prvním zápase otáčely
za nepříznivého stavu 0:2 a podařilo se jim
zvítězit 3:2, druhý zápas už vyhrály 3:0.
12.9. v Čelákovicích dokázaly volejbalistky 2x vyhrát, tentokrát 3:0.
Další sobotu 19.9. vyhrály volejbalistky
ženy B v Roztokách u Prahy a v průběžném
pořadí jsou tedy na 2. místě.
Mladší žákyně se vydaly obhajovat loňské prvenství 12.9. na turnaj pořádaný
v Mělníce. Za soupeřky měly Benátky nad
Jizerou, Neratovice a Mělník. Dokázaly
2x vyhrát, pouze mělnickým hráčkám
podlehly po boji v tie-breaku 1:2. V dalším turnaji, který mladší hráčky pořádaly
19.9. doma na Sokolišti, porazily Neratovice, Roztoky i Mladou Boleslav a až do
příštího kola jsou na 1. místě průběžného pořadí.
Také starší žákyně v loňské sezoně získaly titul přeborníka kraje. Teď mají za sebou první mistrovský turnaj nové sezony.
Pořádaly ho doma v neděli 13.9. Postupně
porazily Dobřichovice, Komárov, Příbram
i Mladou Boleslav a usadily se na čele průběžného pořadí.

„Juniorky/ženy B na letním soustředění 2009“,

Domácí volejbalové zápasy v říjnu:
10.10.09...........Ženy „B“.................... Roztoky u Prahy „A“...............Sokoliště..................................10.00,14.00 */
Ženy „A“..................... Benešov .................................ZŠ Gen. Klapálka.....................10.00,14.00 */
11.10.09...........Juniorky..................... Žižkov......................................ZŠ Gen. Klapálka.....................10.00,14.00 */
17.10.09............Muži........................... Český Brod..............................ZŠ Gen. Klapálka.....................10.00,14.00 */
24.10.09...........Ženy „A“..................... Rakovník..................................ZŠ Gen. Klapálka.....................10.00,14.00 */
*/ druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve

Nová sezóna florbalistů Kralup
S

e začátkem školního roku začíná florbalistům Kralup nová sezóna. V té minulé
vystřídalo euforii z účasti ve vyšší soutěži
rozčarování z následného nečekaného sestupu zpátky o soutěž níže. Celek Kralup
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sice skončil z 11 týmů na 8. místě, avšak
díky nemilosrdnému sestupovému klíči to
nakonec na udržení nestačilo. Nově vzniklý B-tým si vedl o poznání lépe a ve své
lize obsadil z 11 účastníků velmi dobré
5. místo.
V létě florbalisté absolvovali soustředění
ve Smržovce, kde sehráli dvě přátelská utkání s druholigovým Campus Jablonec nad
Nisou. Vrcholem letní přípravy byla účast
na CZECH OPEN 2009, největším florbalovém turnaji na světě (hrálo zde 260 týmů
ze 17 zemí). Kralupáci si změřili síly s Táborem, pražským Start98 a týmem Wolver
ze země letošních mistrů světa z Finska.
Cesta Kralup skončila bohužel již v 1. kole

play-off, kde florbalisté podlehli až v 9. sérii
nájezdům týmu FBS Olomouc.
Na CZECH OPEN 2009 se florbalisté ve
své krátké historii podívali poprvé, a to
ještě se štěstím, tudíž bylo jasné, že spíše
než o výsledcích bude celý turnaj o sběru
cenných zkušeností. Proti o třídu silnějším
soupeřům se hráči drželi se ctí a zejména
poslední zápas se jim nadmíru povedl. Pro
většinu hráčů to navíc byla i první zkušenost s mezinárodním florbalem.
Do letošní sezony vstupují florbalisté
se dvěma mužskými týmy a nově i s týmem
starších žáků FBC Lhokamo pod vedením
zkušeného trenéra pana Jestříbka.
Jiří Cimler

Sport
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Vydařené finále
O

víkendu 19. a 20. září proběhly v Kralupech nad
Vltavou finálové závody Českého poháru v inline slalomu
CILA cup 2009. Jednalo se již
o VII. ročník těchto závodů,
které tradičně pořádá Ski klub
Kralupy.
Krásné počasí, hladký průběh
závodů i velmi kvalitní výkony
špičkových závodníků z Česka,
Slovenska i Německa, potěšily
nejednoho z diváků. Nejmladším závodníkům bylo 6 let, nejstaršímu účastníkovi 47 let.
V sobotním závodě žen, který
se jel na součet časů ze dvou
rozdílně postavených kol, vyhrála Gabriela Kudělásková
(Helia Team Brno). Obhájkyně
loňského vítězství Barbora Procházková (MODA LK Jirkov) si
pádem v posledních brankách
1. kola přivodila lehčí zranění
a do 2. kola závodu již nenastoupila.
Sobotní závod mužů vyhrál
překvapivě teprve sedmnáctiletý Jan Möller (KL Turnov). Ani
závod mužů se neobešel bez zra-

nění, kdy Radovan Syrotiuk (KL
Turnov) poté, co neprojel jednu z posledních branek 2. kola,
neudržel nervy na uzdě, upadl
a zlomil si zápěstí pravé ruky.
V neděli se jelo na lepší čas
ze dvou identických závodních
jízd. Pro pořadatele bylo potěšující, že se na start postavili i oba
zranění závodníci z předcházejícího dne. Mezi ženami vyhrála díky jednoznačně nejlepším
jízdám v obou kolech Claudia
Witmann (FC Chammunster,
Německo), toho času 5. žena
světového žebříčku.
Mezi muži vyhrál 1. kolo Jan
Möller před Sebastianem Gruberem (FC Chammunster), který je
momentálně 6. mužem současného světového žebříčku, Möller
si tak připsal cenný skalp. Do 2.
kola vystartoval první z favoritů
Petr Brandtner (SK Písek) a zajel čas, kterým překonal čas německého závodníka a rázem se
posunul na 2. místo. Sebastian
Gruber se však nevzdal, svou
druhou jízdou zajel nejlepší čas
a tím se dostal na průběžné 1.

komerční INZERCE

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

BEZ POPLATKU
Kontakt: BARSINI s.r.o., Žižkova 141, Kralupy n. Vltavou
Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:
smenarna@barsini.cz, GSM: +420 725 111 722

Jakub Kružík ze SKI
klubu Kralupy
na trati závodu

místo. Poslední se na trať vydal Möller. Nechtěl se spokojit se svým 2. místem, jel svou
jízdu naplno, ale zhruba deset
branek před cílem vyjel z trati.
Zvítězil tak Gruber před Möllerem a Brandtnerem.
Všechny čtyři jízdy závodního víkendu se počítaly do
závodu o Pohár Starosty města Kralup pana Petra Holečka.
Mezi ženami zvítězila Gabriela
Kudělásková, která po čtyřech
jízdách překonala Sandru Musilovou, druhou v pořadí, o pou-

Fa. KASTEN NET s.r.o.,
ISP na okrese Mělník hledá do svého týmu nového člena na
pozici: sítového specialisty. Požadujeme: znalost TCP/IP a principů komunikace na L2, L3, základní znalost VLAN,    řidičský
průkaz B, SŠ nebo VŠ vzdělání.Nabízíme: zázemí prosperující
firmy s dlouholetou tradicí, dobré mzdové ohodnocení.

Kontakt: 777 821 524
NABÍZÍM VÁM
MODEL STAVEBNÍHO SPOŘENÍ NA MÍRU
UZAVŘENÍ SMLOUVY O STAV. SPOŘENÍ
STÁTNÍ PODPORA AŽ 3 000,- KČ ROČNĚ

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM
– ANGLICKÝ RESORT

Martin Štěpán, SK Kralupy

komerční INZERCE

ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚVĚR A MEZIÚVĚR

PRODÁM

hých 6 (!) setin. Mezi muži se
vítězem stal po vypadnutí Jana
Möllera v posledním kole Petr Brandtner. Kralupský Jakub
Kružík obsadil 11. místo.
Jelikož kralupské závody byly tradičně vyvrcholením inline slalomové sezony v České
republice, proběhlo zde i vyhlášení celkových vítězů českého poháru CILA cupu 2009.
V hlavních kategoriích zvítězili Gabriela Kudělásková a Petr
Brandtner.

ÚVĚR S VÝHODNÝM ÚROKEM 3,7 % ROČNĚ
MEZIÚVĚR S ÚROK. SAZBOU JIŽ OD 4,3 % ROČNĚ
DALŠÍ VÝHODNÉ FINANČNÍ PRODUKTY

JANA VALENTOVÁ, finanční poradce ČMSS
KANCELÁŘ: KRALUPY NAD VLTAVOU,
Chmelova 1173 (1.p nad Penny)
NERATOVICE, Smetanova 1471 (1.p. vedle FÚ)
TEL: 606 57 57 51,
E-MAIL: jana.valentova@cmss-oz.cz

Pronajmeme kanceláře

V OBCI LEŠANY, V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ
„HOLODŮM“.

v objektu „BARSINI - Bowling“ o velikosti 34,8 m2,  
17,4 m2   a  12,8 m2  v centru Kralup nad Vltavou.
Internet, PCO ostraha, parkování v místě zajištěno.

Cena 2,9 mil. Kontakt: 777 156 844

Kontakt: Ing. Míchalová, telefon 602616122.
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Nabízíme na prodej 4 nové byty /3 x byt 2+kk a 1x 3+kk/

do osobního vlastnictví v novostavbě domu v Kralupech nad Vltavou. K nastě
hování  září 2009. Dispozice bytů jsou : obývací pokoj + kuchyňský kout,
kouplena, samostatné WC, chodba, pokoj /u bytu 3+kk 2 pokoje/,úložný prostor (místnost).V ceně
„možnost pronájmu
dokončený byt včetně
obchodu v přízemí“
podlahových krytin,
(plovoucí podlaha, dlažba, koberec),vnitřních
dveří, obkladů, sanity,
plynové topení (kotel).
Parkování možné před
domem.

Kontakt:
602 271 672

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

UŽ ŽÁDNÉ STAROSTI!
Ještě Vás nezačaly trápit daně? Ani nemusí...
ZDARMA vám vypracujeme cenovou nabídku
na zpracování Vašeho účetnictví.
Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

ANGLIČTINA

Doučím angličtinu žáky ZŠ, studenty SŠ,
začátečníky i pokročilé.

Nově otevřená kancelář
UNIQA pojišťovna, a.s.
Pojištění staveb a rodinných domků, pojištění domácností, obecné odpovědnosti z občanského života, pojištění vozidel, havarijní pojištění,
cestovní pojištění, pojištění dětí a studentů, pojištění podnikatelských
rizik, úrazové pojištění, soukromé zdravotní pojištění, pojištění úvěru.

Připravím na maturitu.
Cena dohodou.

Kontakt: 777 156 845

Stavební spoření, překlenovací úvěr ze stavebního spoření, úvěr na bydlení
Zdeňka Žáková, Seifertovo nám.698, Kralupy n. Vlt. (býv.klub ROH, vedle lékárny VLTAVA)
Po 8,00 – 16,30.................................St 8,00 – 16,30.........................................Čt 8,00 – 16,30
Nebo dle potřeb po telefonické dohodě tel. 602 169 421

V ŘÍjnu NABÍZÍME :
✓ široký sortiment ovocných stromků - od 16. října
Toužíte po krásném bílém
úsměvu nebo po změně
životního a stravovacího
stylu? Navštivte naši
moderně vybavenou
kliniku ve Slaném.

Stomatologie:

Dietologie:

✓ keramické fazety,
    plomby a korunky Cerec
✓ zirkonové korunky
✓ bělení zubů
✓ dentální kosmetika
✓ prostředky dentální hygieny
✓ stomatochirurgie

✓ sestavení individuálního
    jídelníčku
✓ měření na Bodystatu
✓ zvyšování fyzické kondice
✓ výběr vhodných sportovních
    aktivit
✓ optimalizace stravovacích
    návyků
✓ ...a mnohem více !
Kontakt: Audacia klinik, Hemerkův
statek, Ouvalova 390, 27401 Slaný
Telefon: 312 523 649, 737 537 627
e-mail: recepce@audaciaklinik.cz
www.audaciaklinik.cz
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jabloně, hrušně, meruňky, broskvoně, nektarinky, třešně, višně, švestky, renklódy, mandloně, kumoi, ořešák, rybíz, angrešt,
ostružiny, maliny, lísky, réva, kiwi, borůvky

✓ široký sortiment růží - od 10. října
velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, stromkové, deštníkové

✓ rostliny na živé ploty - více jak 20 druhů
✓ dušičkové zboží - věnce, koše, misky, kytice,
chryzantémy v květináčích i řezané
Nabízíme nejširší sortiment stromů v kontejnerech v ČR

Otevřeno:
pondělí-pátek............... 8.00 - 17.30
sobota............................ 8.00 - 16.00
neděle............................ 9.00 - 13.00
28.10. - státní svátek otevřeno
....................................... 8.30 - 16.30

Přijďte si pro odborné
rady našich zahradníků.

www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎

Inzerce
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Škoda OCTAVIA Tour Trumf od 269 900,- Kč
Základní výbava:
ABS, 2xairbag, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, posilovač řízení, nastavitelný
volant, tónovaná skla, ISOFIX
Akční paket TOUR plus
za příplatek 10 000,- Kč:
klimatizace, el. ovládaná a vyhřívaná vnější
zpětná zrcátka, centrální zamykání, kliky
a zrcátka v barvě vozu
Model

Motor

Cena

Tour Trumf

1.6 MPI/75 kW
1.9 TDI/74 kW

269 900,- Kč
299 900,- Kč

Tour Trumf Combi

1.6 MPI/75 kW
1.9 TDI/74 kW

289 900,- Kč
319 900,- Kč

Auto Kralupy a.s.
V Růžovém údolí 554, 27801 Kralupy nad Vltavou
Tel: 315 723 056, 775 554 029, www.autokralupy.cz
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pasáž u kostela, Jungmannova ul.75
pondělí –pátek 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.00

návrhy + dodávky + montáže kuchyní
na: www.nabytek-kuchyne.wgz.cz
Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení
i čalounění.
Nábytek do celého bytu z masivního smrku, buku a dubu firmy GAZEL
Jelínek, ROALHOLZ, Domestav
MATRACE již od 1 700,- Kč, KUCHYŇ 1,95m JIŽ ZA 10 900,- vč.
DPH A DOPRAVY
ZDRAVOTNÍ matrace, vestavné skříně, proutěné zboží

==ÚKLIDOVÝ SERVIS==
Už Vás nebaví za ostatní uklízet společné prostory ve Vašem
činžovním domě?
Přesto chcete mít čistý dům?
Kontaktujte nás a my Váš úklid vyřešíme.

garážová a průmyslová VRATA, BRÁNY, POHONY
předokenní ROLETY, vjezdové ZÁVORY dodává

JNV – Kompletní úklidový servis

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

Kontakt: +420 777 282 843, +420 722 571 004
e-mail: jnv-service@centrum.cz

Kvalita x cena ve správném poměru, doprava „gratis“

Kontejnery Kyllar

Firma Procházka

odvoz odpadu, suti, dovoz písku

AVIA, LIAZ, SCANIA až 16 tun.
Telefon, fax, záznamník 315 727 053

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

KONTAKTUJTE NÁS

Tel: 603 246 037

TJ Sokol Kpy
pronajme
prostory v bývalém kině Střed,
možnost odkoupení restauračního zařízení,
není podmínkou.

Mob: 731 469 471
Mgr. Olga Holcová

SOUDNÍ ZNALEC
– OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
J.Wolkera čp. 177
Kralupy nad Vltavou, Lobeček
tel. 602 464 901,
email: olgaholcova@seznam.cz
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PURTEX s.r.o.,
český výrobce matrací, Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy,

přijme:
✘ pracovníka na obsluhu prošívacího NC stroje se znalostí šicích strojů nebo strojů
pro výrobu matrací.
Požadujeme: vyučení ve strojním oboru, nebo SŠ v technickém oboru (není podmínkou), znalost PC.
Nabízíme: nástupní plat 25.000,-Kč, obědy, 25 dní dovolená. Dvousměnný provoz,
pracoviště Klecany, Parkerova 617.
Nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: korinek@purtex.cz, (p.Kořínek),
tel: 724 344 090, 284 021 823.
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Soukromá inzerce
➥ Ráda poznám kamarádku na
pokec i na procházky. Vdova, 70 let.
Tel: 721 751 831
➥ Žena, 63 let, střední postavy,  
rozv., nekuř., všestr. zájmy,  ráda
pozná muže, nekuř., optimistu,  který rád vymění samotu za
upřímný trvalý vztah.
Tel: 773 582 399
➥ Pohlídám Vaši holčičku nebo
chlapečka. Jsem zdravotní sestra. Jsem spolehlivá a zodpovědná. Mám pětiletou praxi.  
Tel: 607 227 516, Veltrusy
➥ Pohlídám Vaše dítě v době
Vašeho zaměstnání.
Tel: 777 293 013
➥ Nabízím úklid v domácnosti 1x
týdně. Jsem na mateřské dovolené. Uklidím i ve vietnamské nebo
čínské rodině. Cena dohodou.
Tel: 724 537 696
➥ Problémy s matematikou
pomůže vyřešit aprobovaný učitel
s dlouholetou praxí. Učivo ZŠ a
příprava na studium SŠ.  
Tel: 723 607 667
➥ Pronajmu garáž – Na Žebrech,
cena dle dohody. Tel: 731 830 220
➥ Pronajmu garáž v Lobečku U
Svobodárny, cena dohodou.
Tel: 732 373 922
➥ Pronajmu byt 1+1 (42m2) s balkonem, sklepem. Kralupy n.Vlt.
– Hůrka, nekuřák.
Email: kkloky@seznam.cz

➥ Pronajmu dvougenerační dům
na nábřeží s krásným výhledem na
řeku. Jen pro nekuřáky. K dispozici zahrádka, krb, bazén s osvětlením, garáž pro 2 aut + dílna.
Tel: 602 615 223
➥ Nabízím chalupu v Krkonoších
na týdenní zimní pobyty, plně
vybavenou, vhodná pro 2 rodiny,
lyžařské vleky v dosahu 300m.
Silvestrovský týden zatím volný.
Cenová dohoda.
Tel: 481 593 213, 607 791 082
➥ Prodám cihlový byt 2+1 v Kralupech. Rozměry 60m2 + sklep, dvorek, kumbál. Cena: 189.0000,- Kč.
Tel: 777 876 677
➥ Prodám byt 2+kk/lodžie, sklep,komora,garáže v domě, 2.patro
ze 4, původní stav, PV, klidný
dům, cena: 1.350.000,- Kč.
Tel: 723 759 808
➥ Prodám zahradu v kolonii v Zeměchách, OV, 400m2, chata 30m2,
elektřina, užitková voda, samostatný vchod, cena 350.000,- Kč.
Tel: 723 759 808
➥ Prodám nové dveře, masiv,
norský vzor, 1x lakované (kaštan).
1x P,L – 60cm, 1x P,L – 80cm. .
I jednotlivě. Původní cena 1900,- Kč,
nyní 1000,-Kč/ks.
Tel: 315 784 104, 607 254 010
➥ Prodám levně posilovací přístroj King-gym.
Tel: 731 313 953
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