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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

4

poslední
roky

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milí přátelé!

U

plynuly čtyři roky od posledních
komunálních voleb, čtyři roky
od zvolení stávajícího městského
zastupitelstva a vedení města. Chtěl bych
se trošku vyzpovídat nejen vám, kteří jste
mne a stranu nezávislých a apolitických
kandidátů volili, ale vám všem, kteří
ve městě žijete a s výsledky naší práce
a slibů jste se seznámili, vnímáte je anebo
je stále ještě očekáváte. I já, i moji spolukandidáti, i další zvolení zastupitelé,
jsme měli určité cíle, prezentovali je, stáli
si za nimi a pokoušeli se je zrealizovat.
Svou zprávu o „Stavu Unie“ začnu tím,
co se zatím ještě nezdařilo a pokusím se
vysvětlit proč.
Hlavní důraz naší kampaně a snah před
čtyřmi lety jsme kladli na přestavbu centra
města, obchvat Kralup n. Vlt. a restrukturalizaci Městského úřadu.
Zpočátku se příprava přestavby průmyslových podniků v centru města rozjela. Dle
zadání předcházejícím zastupitelstvem začal architekt Picek se svým kolektivem při-

pravovat projekt na přestavbu větší mlýnské budovy na knihovnu, výstavní prostoru
pro musejní sbírky a sál a druhou menší
budovu – tzv. Balírnu - na novou radnici.
Během příprav však byla změněna dotační
pravidla, a tak pominula možnost získat
evropské dotace na budovu první. Projekt
na Balírnu - radnici - jsme zastavili v době, kdy majitelka jediné nemovitosti, která
bránila přestavbě této budovy, svou absolutní neochotou k jednání se samosprávou
zablokovala možnost radnici zrealizovat.
Bohužel, v této době se projevily i důsledky ekonomické krize a o objekty v centru
města přestal být avizovaný zájem. Přesto
jsme nechtěli toto cenné území prodávat
pod cenou, či je nabízet jen ryze komerčním účelům. Myslím si, že jejich doba teprve přijde a že v následujících letech město k přestavbě najde prostředky - i třeba
po přehodnocení cílů, které v centru očekávalo. Ostatně život jde dál, a tak i té nové radnice se snad brzy dočkáme. Možná
v přestavěné budově obchodního domu Máj,

ŘÍJen / 2010

12,- Kč

Petr Holeček,
starosta města
Kralupy nad Vltavou

na který se teď připravuje nový projekt, jenž
vzešel z architektonické soutěže.
Dalším cílem a myslím si, že současnou
alfou a omegou města, je silniční obchvat.
Opět se v prvním, v druhém roce po volbách na přípravě projektu pracovalo. Podotýkám, že jediným realizátorem i investorem je Středočeský kraj. Město mu však
aktivně dodávalo podklady, zastupitelé i zaměstnanci úřadu se zúčastňovali jednání
a podařilo se tuto stavbu dostat mezi dvě
nejdůležitější připravované dopravní stavby kraje. Změnou ve vedení Středočeského
kraje, které nechce dopravní situaci v oblasti severně od Prahy řešit dle stávajícího
projektu, skončila i jeho aktivita na našem
obchvatu. Lze jen doufat, že se přípravné
projekční práce nezastaví úplně a současné
či nové krajské vedení vyslyší naše požadavky. Několikamiliardová výstavba je však
zatím v nedohlednu a já se v současnosti
snažím přes Středočeský kraj, Ministerstvo dopravy i parlament o přehodnocení
její významnosti pro celou oblast. Bohužel,
i čtyři roky jsou velmi krátké na dotažení
tak velkých cílů do konce.
Pokračování na str. 3
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Zprávy z radnice

Milí čtenáři Zpravodaje,

Foto: zdeňka petrovičová

ani jsme se nestačili vzpamatovat ze začátku nového školního roku a je tu měsíc říjen. Říjen, který
přináší nejen komunální a senátní volby, jichž se
jistě v hojném počtu zúčastníte, ale také podzim se
všemi svými kladnými i zápornými stránkami.
To, že podzim přišel, jsem já
osobně poznala v momentě,
kdy do naší čtyřčlenné domácnosti přibyli další podnájemníci. Nechtění podnájemníci.
Jedné noci jsem unavená ulehla do své postele v podkrovní
ložnici a snažila se usnout. Protože to bylo v době uzávěrky
tohoto čísla, honila se mi v hlavě spousta nedořešených věcí,
jak se vše do Zpravodaje vejde,
kolik bude mít říjnové vydání stran, co umístím
na titulní stránku, a podobně, takže se mi usnout
hned nedařilo. Když už jsem skoro spala, probral
mě z polospánku děsivý šramot a hluk, který jsem
už dlouho neslyšela (naposledy loňskou zimu).
Na půdu se nám totiž nastěhovaly myši. Kolik jich
je, to nevím, protože se neodvážím navštívit jejich
dočasné útočiště na naší půdě, ale sil mají po létě
evidentně dost, protože se do našich sádrokartonových stropů pustily opravdu s vervou. V tomhle
směru jsem typická ženská – z myší mám obrovský strach. Panika během chvilky zvítězila a budila
jsem manžela, aby problém vyřešil. Nevyřešil. Otočil
se na druhý bok s prohlášením: „To jsou myši, spi...“.
Snažila jsem se v nočním tichu hlučnou intenzivní
práci našich spolubydlících nevnímat, ale po několika minutách strachu a několikerého bušení do
stropu v domnění, že se myšky leknou a utečou,
jsem tento boj vzdala a přestěhovala se do dětského pokoje. Nesnesla jsem pocit, že se myši budou
snažit tak moc, až se prokoušou a spadnou mi na
hlavu ... :o( A vzhledem k tomu, že máme zvířátka
rádi, nenastražíme na ně ani pastičky a budeme
pravděpodobně noc co noc až do jara poslouchat,
jak na naší půdě hodují a postupně likvidují podlahy a stěny půdy.
Doufám, že vás tento příběh v napjaté předvolební
atmosféře alespoň na malou chviličku odpoutal
od reality všedních dnů a přeji nám všem hodně
štěstí v nadcházejících dnech.
V říjnových volbách rozhodneme o rozvoji našeho
města na další 4 roky. Věřím, že správně.
Radka Saláková, redaktorka
Kralupského Zpravodaje

Sdružení zdravotně postižených,
Hůrka 1041
- schůzka se koná 26. 10. 2010
od 12:30 do 13:30 hod.
Termíny konání stánkových
trhů v Lobečku:
6. a 20. října
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StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města
◆ Město Kralupy nad Vltavou
poskytne příspěvek na opravu
a nátěr střechy kostela Panny Marie a sv. Václava v Kralupech nad
Vltavou v celkové maximální výši
185.000,- Kč.
◆ Stavebním dozorem a koordinátorem bezpečnosti práce se
v akci „Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická – 2. etapa“ stal
pan Evžen Geyer za celkovou cenu
27.600,- Kč vč. DPH / měsíčně.
◆ RM schválila zábor veřejného prostranství pro hostování cirkusu Humberto ve dnech 6. 10.
- 10. 10. 2010 a dále zábor pro
hostování Národního cirkusu JoJoo ve dnech 21. 3. - 27. 3. 2011.

Cirkusy budou stát jako vždy
na louce vedle budovy plaveckého bazénu.  
◆ Autobusová zastávka
Ke Hřbitovu se dočká výměny
poškozeného přístřešku za cenu
85.590,- Kč.
◆ RM schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí
ve třídách mateřských škol pro
školní rok 2010/2011 podle § 23
odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů:
MŠ Gen Klapálka: Počet tříd: 10
– ve všech třídách bude zvýšen

Rada města schválila
navýšení jízdného
s platností k 1. 1. 2011
Současná
cena

Nová
cena

u Žákovské
v předprodeji

3,- Kč

4,- Kč

u Žákovské
(u řidiče)

4,- Kč

5,- Kč

u Plné jízdné
v předprodeji

7,- Kč

8,- Kč

u Plné jízdné
(u řidiče)

9,- Kč

10,- Kč

u Měsíční jízdné
žákovské

110,- Kč

130,- Kč

u Měsíční jízdné
plné

220,- Kč

250,- Kč

počet dětí z 24 na 25.
ZŠ a MŠ Třebízského:
Počet tříd: 1 – ve třídě bude zvýšen počet dětí z 24 na 28.
MŠ Dr. E. Beneše: Počet tříd: 9
– ve třídách bude zvýšen počet
dětí z 24 na 25.
◆ Základní škola Revoluční
obdržela dar ve výši 10.000,- Kč
od firmy Arboreko, s.r.o. na podporu vzdělávacích aktivit a potřeb
školy.
◆ Zastupitelst vo města
na svém posledním jednání schválilo nové názvy ulic v lokalitě Mikovic: Pod Macalákem, Na Minickém
kopci, K Žebrům, Větrná a K Nové
silnici.

Naše město na starých pohlednicích
Sběratelé pozor! Máme novou reedici starých
pohlednic Kralup nad Vltavou.
Pohlednice si můžete zakoupit v Informačním
centru MěÚ za 5,-Kč / ks.

Dále budou zrušeny spoje č. 56 na lince 257101
a č. 18 na lince 257102.

ROZPIS STANOVIŠŤ mobilního odpadu
Po: Lobeček - tenisové kurty....................... 14:00 -14:50
Lobeček - nábř. J. Holuba...................... 15:00 -15:50
Út: Lobeček - u ZŠ Třebízského ................. 14:00 -14:50
Poděbradova ul. ................................... 15:00 -15:50
Hostibejk ............................................. 16:00 -16:30
Lobeč, Purkyňovo nám.......................... 16:35 -16:50
St: U gymnázia........................................... 14:00 -14:50
Mánesova ul......................................... 15:00 -15:50

Čt: Lidové nám........................................... 14:00 -14:50
Mlýnská ul............................................ 15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice..................... 14:00 -14:50
Zeměchy............................................... 15:00 -15:50
svoz odpadu v říjnu
4. 10. - 8. 10. . .................. bioodpad
18. 10. - 22. 10. . .............. rozměrný odpad z domácností

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706,
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3100 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí
v KaSS Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Jindřich Havlík, DiS,
Eva Bartošová, DiS, Mgr. Jiřina Hereinová, Lenka Moravcová, Světlana Nováková.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené
příspěvky – redakce. Vyšlo 1. 10. 2010. Uzávěrka inzerce i článků: 19. 10. 2010.

Slovo starosty

KZ

Co přinesly a odnesly poslední 4 roky

Plánovaný obchvat města

Dokončení ze str. 1
Přesto se vedení města i toto zastupitelstvo nemá jinak za co stydět. I s tenčícími
se rozpočty jsme, mimochodem, začali a dokončili jednu z největších investičních akcí
posledních let v Kralupech n. Vlt. – generální opravu koupaliště. Areál s bazény je
odborníky považován za jeden z nejpodařenějších v republice. Rekonstruujeme postupně školy, školky a sportovní zařízení – a to
z vlastních financí i z evropských grantů.
Rozšířili jsme po městě síť dětských hřišť,
postupně upravujeme park na Hostibejku
i oba vltavské břehy.
I některé chodníky a komunikace dostaly
nový povrch – například celá Podháj, část
Zeměch, několik komunikací v Lobči. Podařilo se vystavět chodník ke hřbitovu, který
byl tak potřebný. Na příští roky je hotovo
nebo se připravuje několik dalších projektů na opravu ulic, na cyklostezky spojující
Kralupy s okolními obcemi a rekonstrukci a přestavbu městských budov. Za čtyři
léta se ostatně povedlo zprivatizovat více
městských domů a bytů, než za předcházející dvě volební období dohromady. Radost
mám i z již téměř dokončeného projektu
na protipovodňové hráze a zábrany a naděje vkládám i do zastupitelstvem vytvořené
společnosti Kralupská sportovní spol. s r. o.,
která spravuje zimní stadion.
Ale nejen stavby a investice jsou vizitkou města. Myslím, že se během dvou
let podařilo předělat náš Městský úřad
na moderně fungující radnici. Vzniklo
zde Infocentrum – soustředěné pracoviště, kde občan vyřídí veškerou běžnou
agendu rychle a i ve večerních hodinách.

Kralupské
koupaliště
po rekonstrukci

Z úředníků jsme, doufám, vybrali a utvořili dobrý tým, který si je vědom nejen důležitosti své práce pro město, ale který se
umí ke slušným občanům slušně chovat
a pomáhat jim. A to byl náš další velký
cíl. Máme přehledné internetové stránky
a vkusný a kvalitní měsíčník Zpravodaj,
který mi kolegové starostové závidí. Město začalo více žít i díky naší grantové
podpoře občanských, sportovních a kulturních spolků a klubů. Rozvinuli jsme
některé tradiční městské akce, například
Dny Kralup či Adventní slavnosti - a dali
jim novou tvář se zaměřením na tradice
a šikovné lidi z našeho města. Ty špičkové
a svým způsobem významné a zasloužilé
občany oceňuji nově Cenou starosty nebo vyhlášením Sportovce roku. Aktivně
spolupracujeme i s našimi partnerskými
městy na několika projektech, které umožňují hlavně výměnu mezi školami a sportovními oddíly. Pěkně funguje i Dům dětí

a mládeže se spoustou zájmových kroužků a aktivit i Dům s pečovatelskou službou pro naše seniory.
Změnila se i koncepce programové
tvorby ve Vltavě, která se konečně stala opravdu „kulturním a společenským
střediskem“. Na mnohých kvalitních akcích tu ostatně najdete i diváky z Prahy
a z našeho okolí. Vltava jistě hodně získala i tím, že toto zastupitelstvo uvolnilo
finance na přestavbu kina v 3D kvalitě. Spolu s vynikajícím výběrem špičkových a premiérových filmů se – na rozdíl
od jiných českých kin – těší stoupajícímu
diváckému zájmu. Peníze se investovaly
i do obměny a rozšíření kamerového systému naší Městské policie.
Když takto vzpomínám na předešlé roky,
je toho opravdu hodně, do čeho jsme se pustili, hodně, co jsme – s větším či menším
úspěchem - dokončili (a co jsem nestihl popsat) a co ještě nové zastupitelstvo dokončit
čeká. Ne vždy se vše povedlo, to přiznávám.
Nikdy se nic nelíbí všem – a to už také vím.
Ale to, co jsme pro město udělali a o čem
jsme rozhodovali, dělali jsme s nejlepším
vědomím a svědomím. (A vždy i s omezenými finančními prostředky a s věčnými
kritiky v zádech).
Vážení spoluobčané!
Za několik dnů budete volit své nové zastupitele. Neříkám koho, neradím proč, jen
říkám: Jděte volit! Vezměte na svou zodpovědnost, kdo vás bude v kralupské samosprávě zastupovat a komu dáte na další
čtyři roky svou důvěru.
Zdraví vás váš
Petr Holeček, starosta města
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Xxxxxxx města
Centrum

Centrum města včera, dnes a zítra
Motto: „Pro lepší pochopení současnosti je třeba znát vývoj celého území s jeho milníky.“
Navážeme-li na 1. část
publikovanou před měsícem,
můžeme přeskočit cca 15 let.
Dalším zásadním vlivem je
dostavba Lobečku po rozhodnutí
vybudovat továrnu Kaučuk.
Pedagogové ČVUT navrhli
na tehdejší dobu poměrně
nadčasovou blokovou strukturu
s vnitřní zelení. Bohužel z ekonomických důvodů
je původní koncept s různými výškami domů
v zárodku potlačen na jednotnou výšku dosažitelnou
technologií kozových jeřábů. Viz obr. 5.

Hlavní
zásahy
od 60. let
20. století

Obrázek 5

část 2.

N

ásledující zásahy do rostlé struktury města již tak
šťastné nebyly. Ještě se dají zavřít oči nad sídlištěm Kochmanka, které leží stranou u trati, ale
již následující Hůrka je klasickým
„zločinem“, který zrušil původní
systém ulic, zasáhl nepříznivě
do ekologie města a přerušil přirozené „korzo“ z náměstí
do Nerudovy ulice až ke gymnáziu,
ve kterém navíc zanikly hodnotné budovy z 19. a počátku
20. století. Viz obr. 6.
Ani železnice, která kdysi přinesla pokrok a rozvoj, nakonec
nepřispěla dál ničím pozitivním.
Narovnání estakády, které umožňuje vyšší rychlosti při průjezdu
vlaku městem, znamenalo zboření jižní části náměstí a přilehlých
ulic. S tím je spojena i změna křižovatky u trati a například demolice secesního pavlačového domu nad Jízkem. Viz obr. 7.
Posledním necitlivým zásahem, který měl z ideologických
důvodů zakrýt neogotický kostel, je realizace obchodních center Máj a Perla na místě původního statku a následně parku.
Viz obr. 8.
V centru tak máme zachované zbytky středověké struktury
původního osídlení, kdy statky
a domy vznikaly kolmo na ose
nynějšího Palackého náměstí,
které zastávalo funkci tržiště,



Obrázek 6

ostatně jako obdobně velká náměstí např. v Praze. Zůstávají tu
i areály opuštěných průmyslových objektů z 19. století a prostor na jihu ohraničený estakádou trati. Z náměstí tedy dnes
zbylo pouze torzo.
Závěrem
Centrum je nyní vybydlené, průmyslové provozy opuštěny, ale
většina objektů a pozemků je
v majetku města. Tento nevábný prostor se vyprazdňuje od
lidí. V zásadě je nepříznivá doba z pohledu získání investorů
pro složitější záměry, ale pozitivní z pohledu cen stavebních
prací.
Původní soutěžené koncepty
přinesly samy o sobě řadu zajímavých podnětů, ale bez reálného investora není možno s dalšími kroky počítat. Zastupitelstvo
a úřad však může začít vytvářet
potřebné kroky k tomu, aby centrum města dostalo nový smysl
a získalo pro tyto projekty investory, kteří dokážou potřebné
prostředky postupně přinést.
Soutěž o Adaptaci Máje a následný projekt a realizace mohou
pomoci městu udělat první krok,
který by měl přivést další spoluinvestory a kterým jim město
sděluje, že myslí přestavbu svého centra vážně.

www.mestok ralupy.cz

Ing. Ivan Lipovský, CSc.

Obrázek 7

Obrázek 8

Aktuality
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Spalovně – NE

foto: redakce
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Zákaz odbočení z tř. Legií do Hakenovy ulice

Jednosměrky
kam se podíváš!
Z

hruba v polovině září došlo
ke zjednosměrnění následujících ulic: Horymírova - v úseku od ul. Přemyslova po ul. Čechova; Šafaříkova - v úseku od
ul. Přemyslova po ul. Čechova;
Hakenova - v úseku od ul. Dr. E.
Beneše po ul. tř. Legií; U Jeslí v úseku od ul. tř. Legií po ul.

Dr. E. Beneše; Tylova - v úseku
od ul. Makarenkova po ul. Krakovská; Krakovská - v úseku od
ul. Alšova po ul. Makarenkova.
Sledujte tedy nově nainstalované dopravní značky a nejen
v těchto místech věnujte řízení
zvýšenou pozornost!
Radka Saláková

červnu letošního roku došlo bez jakékoliv informace občanům Kralup k prodeji
většinového podílu spalovny
nebezpečného odpadu v areálu SYNTHOSu soukromé firmě
s rakouským majitelem - společnosti AVE CZ. Tato společnost nikde v Evropě spalovnu
nebezpečných odpadů neprovozuje. Na českém trhu se snažila zprovoznit spalovnu v Rybitví u Pardubic, ale pro velký
tlak úřadů i veřejnosti od tohoto úmyslu zatím upustila. Zdá
se, že správnou lokalitu našla
v našem městě. Lokalitu, kde se
bude spalovat nebezpečný odpad, zvyšovat dopravní zatížení
města a množství vypouštěných
škodlivin do ovzduší.
Spalovna SYNTHOSu, dnes
tedy AVE, sloužila v minulosti
k odstraňování odpadů z vlastního provozu. Její současnou kapacitu 6.000 tun nebezpečných
odpadů spálených za rok lze poměrně jednoduše navýšit až na
10.000 tun. Zároveň zde hrozí

reálná skutečnost, že AVE požádá i o rozšíření druhů odpadů, které by bylo na spalovně
povoleno odstraňovat. Jak a kdo
bude posuzovat a monitorovat,
zda jsou tyto odpady vhodné
pro stávající technologii a nezvyšují tedy riziko havárie a
dalšího zamoření již tak zatíženého kralupského ovzduší?
Ani krajská koncepce odpadového hospodářství nepočítá
s kralupskou spalovnou jako
koncovkou pro odstraňování
jiných odpadů než těch, které
v současnosti spaluje. Není tedy
ani v zájmu kraje likvidovat zde
odpady pocházející z jeho zařízení – např. zdravotnický odpad. Pro tyto účely je dostatečná
kapacita např. ve spalovně benešovské nemocnice, motolské nemocnice či jiných komerčních
zařízeních.
Na Pardubicku podepsalo petici proti spalovně přes 50.000
občanů v čele s představiteli
města a kraje.
M. A. Josef Majrych

Parkování v centru města zpřísněno

Nevyměníte edete!
Nepoj

foto: redakce

Mezi frekventovaná parkoviště v centru Kralup patří parkoviště u Penny ve Chmelově ulici. Bohužel jej nevyužívají jen zákazníci Penny a obchodů v 1. patře budovy, ale také tací, kteří zde auto pouze odstaví,
mnohdy na celý den a blokují tak volná místa pro nakupující.
Protože parkoviště je primárně určeno zákazníkům Penny, byl zde
nastaven parkovací limit na 1 hodinu parkování.
Každý, kdo je pravidelným zákazníkem Penny, si musí na pokladně
vyzvednout papírové parkovací hodiny, které si nechá nejlépe ve vozidle, a vždy při použití tohoto parkoviště nastaví svědomitě na svých
papírových parkovacích hodinách čas příjezdu. Hodiny umístí na viditelné místo na palubní desku automobilu a může tak využít hodinu
parkování zdarma.
V případě nedovoleného parkování a překročení časového limitu bude
vůz odtažen. Prostor parkoviště je sledován kamerovým systémem.
Radka Saláková
Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané:
u od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jste povinni je vyměnit do konce roku 2010
u od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, jste povinni je vyměnit do konce roku 2013

!! Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku !!
Co k výměně potřebujete?
_ platný doklad totožnosti (OP, pas)
_ jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
_ řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Výměna se provádí na odboru dopravy, v Přemyslově ulici (nad
čerpací stanicí). Úřední hodiny:
Po + St............................................8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Čt....................................................8:00 – 11:00; 12:00 – 15:00
Nový ŘP Vám bude vystaven nejpozději do 20 dnů ode dne
podání žádosti, popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního
poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

Více informací naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb. a na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
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Stop letišti
STOP LETIŠTI VODOCHODY  ❑ STOP LETIŠTI VODOCHODY

Starostové vzkazují: „Nevzdáme to!“
Už skoro 2 roky intenzivně bojuje 14 obcí Středočeského kraje proti záměru investiční
skupiny Penta Investments, která chce bývalé vojenské letiště v Odolena Vodě
proměnit na velkokapacitní mezinárodní letiště.

P

enta však nebere ohledy na život
v okolí. V případě uskutečnění tohoto záměru čeká téměř 30 tisíc občanů
soustavné poškozování jejich zdraví neustálou a neúnosnou hlukovou zátěží ze
140 plánovaných pohybů letadel denně.
V okolních obcích a městech, která jsou
již nyní velmi zatížena, bude kolabovat
doprava a především životní úroveň bude nenahraditelně poškozena.
Reálným nebezpečím je i letecký provoz nad zásobníky pohonných hmot
a chemikálií, nad trativody i továrnami, které v blízkosti letiště Vodochody
jsou.
Obce se brání! V průběhu roku 2010
proběhla ve většině dotčených obcí
referenda, kde občané vyslovili své

jednoznačné NE pro rozšíření letiště
ve Vodochodech.
Výsledky na http://www.stopletistivodochody.cz/index.php/category/referenda/
K Iniciativě, která se skládá z představitelů obcí a měst, jenž budou v případě
neúspěchu nejvíce postiženy záměrem
skupiny Penta, se i nyní přidávají obce další.
Ani zdlouhavý proces s vypracováním
„Studie posuzování vlivů na životní prostředí“ (EIA), která se společnosti Penta nedaří již několik let dokončit, obce
neodrazuje a bojují. Svědčí o tom právě i referendum z minulého měsíce konané v obci Klecany, kdy se opět většina
občanů vyslovila proti rozšíření letiště.
INZERCE
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Občané se tak neustále ptají, kdy
bude konečně tento megalomanský
projekt zastaven? Na obecní úrovni
je situace jasná. Stávající zastupitelstva dělají maximum. A ta nová, která
z komunálních voleb vzejdou, budou
výsledky referend vázána ve svém dalším konání.
Ale i na vyšší politické úrovni se blýská na lepší časy. Proti letišti se jasně
vyjádřil Radek John a další zástupci
politických stran. Dvě politické strany
dokonce delegovali 2 zástupce z Iniciativy STOP LETIŠTI VODOCHODY
na místa senátorů v letošních říjnových
volbách.
Lenka Procházková
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2010
Dvoudenní Festival poezie a přednesu
Seifertovy Kralupy, který se konal
10. – 11. září, přinesl několik milých
překvapení.

V

pátek to byl křest nového dokumentu o J. Seifertovi, který vzešel z pera dvojice I. Bendíková – J. Racek. Pokud jste jej v rámci festivalu neviděli,
nenechte si ujít reprízové promítaní
v Městském muzeu, protože dokument je
opravdu velice zajímavý, nenudí a poučí. Promítání pro veřejnost je plánováno
na čtvrtek na sv. Martina = 11. 11. 2010
od 18.00hod.

Vítězové jednotlivých kategorií jsou tito:
I. kategorie: (1. - 3. ročník)
1. místo – Štětková Anna, ZŠ Libčice
2. místo – Prosecká Kateřina, ZŠ Revoluční
a Kříž Stanislav, ZŠ Gen. Klapálka

Kladný ohlas vzbudilo i čtení Seifertova díla, kdy dobrovolníci z řad zastupitelů
a kralupské kulturní veřejnosti četli nebo
recitovali pasáže Seifertových básní. Učitelé
z kralupského gymnázia, v čele s ředitelem
Andrejem Plecháčkem, dokonce Seiferta
zhudebnili a originálně zpestřili páteční
večer. Dále recitovali: malíř Otakar Čemus,
výtvarník Martin Patřičný, starosta Petr Holeček, zastupitel Jindřich Havlík, ředitelka
ZŠ Jiřina Hereinová a členka Sociálně zdravotní komise Jindřiška Holeková.
V rámci festivalu proběhla přehlídka vítězů dětské recitační soutěže. Zúčastnili se
jí žáci z Kralup i okolí.

II. kategorie: (4. - 5. ročník)
1. místo – Nedbalová Martina,
Gymnázium J. Palacha Mělník
2. místo - Popová Tereza, ZŠ Třebízského
III. kategorie: (6. - 7. ročník)
1. místo – Nejedlý Martin,
Gymnázium J. Palacha Mělník
2. místo – Turková Karolína, DG a SOŠE Kralupy
IV. kategorie: (8. - 9. ročník)
1. místo – Magdaléna Tydrichová,
Gymnázium J. Palacha Mělník

Ocenění recitátoři
s dcerou básníka paní Janou
Seifertovou – Plichtovou.

Užitečné informace pro vás

mateřská ŠKOLA
u mateřskou školu navštěvují děti ve věku
od 3 do 6 let (zpravidla),
u předškolní vzdělávání má 3 ročníky,
u o přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje
ředitel mateřské školy. Ten také rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce,
u k předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti před zahájením povinné školní
docházky. Tento rok je zdarma. Nehradí se tzv.
úplata za předškolní vzdělávání,
u pokud dítě není tzv. předškolák, mateřská
škola nemá povinnost ho přijmout. Pokud je
dítě do MŠ přijato, hradí se poplatek za předškolní vzdělávání,
u všechny děti, které navštěvují mateřskou
školu, hradí poplatek za stravování,

u školní rok v mateřské škole začíná 1. září
a končí 31. srpna následujícího roku,
u provoz mateřské školy lze podle místních
podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popř. v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel
mateřské školy po projednání se zřizovatelem.
Ředitel ve spolupráci se zřizovatelem zároveň
projedná s řediteli jiných mateřských škol v obci
možnosti a podmínky předškolního vzdělávání
dětí mateřské školy v jiných mateřských školách
v obci v tomto období,
u mateřské školy jsou státní, soukromé a církevní
připravil Odbor sociálních věcí,
školství a kultury
MěÚ Kralupy nad Vltavou

foto: Lenka Moravcová

V. kategorie – střední školy
1. místo – Tuček Jakub, DG a SOŠE Kralupy
a Benešová Veronika, Gymnázium Jana Palacha
V sobotu byly předány ceny výhercům
autorské literární soutěže.
Porota, ve složení: Jiřina Axmanová, Jana
Pohanková a Jiří Žáček určila vítězem pana
Luboše Tesaře z Jemnice. Radka Saláková

Vítání občánků
V pondělí 20. 9. a ve středu 22. 9. se Městské
muzeum proměnilo v parkoviště dětských
kočárků, protože zde starosta našeho města
přivítal celkem 101 malých občánků, kteří se narodili v období od 1. ledna do 30. června tohoto roku. Jde o děti, jejichž maminky
mají trvalé bydliště v Kralupech n. Vlt.
Jako dárek dostaly dětičky upomínkový
bryndák s nápisem „Občánek města Kralupy
nad Vltavou“ a maminky květinu. Největším
dárkem však je bezedná láska jejich rodičů!
Vítání občánků se v Kralupech koná 2x
ročně, na jaře a na podzim. Děti narozené
ve druhé polovině tohoto roku budou přivítány v roce 2011 v měsíci květnu.
„Přestože měří jen pár centimetrů a váží
jen pár kilo, jsou pro každého tím největším
pokladem na světě“. Přejeme vám, ať je váš
dům stále plný lásky!
Radka Saláková
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Zimní stadion

ROZHOVOR s...

Vladimírem Lánským, jednatelem společnosti Kralupská sportovní spol. s r.o.

Na zimním stadionu je opět živo
V

únoru jsme vám přinesli rozhovor s nově jmenovaným
manažerem zimního stadionu,
bývalým hokejistou, Vladimírem
Lánským. Jeho hlavním úkolem
bylo dostat zimní stadion z hospodaření v záporných číslech,
protože přebíral stadion v době, kdy byl v hluboké finanční
ztrátě. K 1. 2. 2010 tak vznikla
společnost Kralupská sportovní
spol. s r.o. Již po půl roce fungování stadionu s novým vedením se projevily pozitivní změny. Tento areál zahrnuje mimo
jiného: jednu ledovou plochu, víceúčelovou sportovní halu a hotel – 3 hlavní subjekty, které by
měly tvořit základ podnikání.

Oddíl krasobruslení bude v letošní sezóně pokračovat stejně
tak, jako v loňské. Dále bude
od 1. října fungovat půjčovna
bruslí pro veřejnost a již jsme
avizovali školám „Bruslařskou
školičku“, kdy děti mohou v rámci tělesné výchovy navštěvovat
zimní stadion a naši instruktoři
budou učit děti základům bruslařského sportu.
Od 1. října také opětovně
startuje veřejné bruslení. Změnou oproti loňské sezóně jsou
pevně stanovené hodiny pro veřejnost, které se nebudou, pokud
nenastanou vážné okolnosti, během roku vůbec měnit. Rovněž
pro veřejnost bude fungovat půj-

a účelně a podařilo se nám tak
naplnit její plnou kapacitu. Jediným problémem je vytápění
této haly v zimních měsících,
protože nebylo technicky ani
finančně možné v tomto roce
rekonstrukci provést.
Jak je naplněna kapacita ledové
plochy?
Led je využíván oddílem krasobruslení, hokejisty z HK Kralupy a také nově vzniklým hokejovým klubem Kralupské pumy.
Současně se zvýšilo komerční
využití, tedy pronájem ledu pro
širokou hokejovou veřejnost
z Kralup i okolí (i směrem do
pozdějších nočních hodin).

Kdy byla dokončena
rekonstrukce hotelu?
Rekonstrukce hotelu byla dokončena v dubnu tohoto roku,
a zejména díky manažerce hotelu, paní Roubíkové, hotel funguje a je naplněna jeho kapacita.
Již po rekonstrukci, v průběhu
dubna a května tohoto roku,
byla jeho vytíženost kolem 75
– 80 % kapacity.

foto: redakce

Ledové plochy byly původně
dvě, jedna hala však byla
z ekonomických důvodů
přeměněna na víceúčelovou
sportovní halu. Jak se Vám
podařilo naplnit kapacitu
a využít možnosti dříve tak
diskutované haly?
Víceúčelová hala je nyní rozdělena na 3 sekce – 1/3 pro badminton, střední část je přizpůsobena florbalu a sálové kopané,
třetí část bude celoročně využívat hokejbal (AHL). Hala vypadá atypicky, ale zcela prakticky

čovna bruslí za symbolický poplatek 50,- Kč, ovšem s vratnou
zálohou 500,- Kč.

Co dalšího se ještě podařilo
na stadionu vybudovat?
Otevřeli jsme nové provozy komerčního rázu, kdy z původní
velké restaurace vznikly 3 nové
jednotky, a to restaurace jihoamerického stylu, grafické studio
a biliardové centrum. Původní
prostory posilovny nyní po rekonstrukci slouží studiu Fit For
You, které zde provozuje převážně aerobní cvičení pro širokou
veřejnost, včetně dětí.
Se současným provozem Zimního stadionu tedy můžeme být
spokojeni, protože na jednom
místě najde nejen sportovní vyžití celá rodina.
Děkuji za rozhovor!

Veřejné bruslení
rozvrh hodin platný po celou sezónu 2010 / 2011

foto: redakce

Pondělí - Pátek:.........................10:00 – 12:00 hod.
Sobota:......................................14:30 – 16:30 hod.
Neděle:......................................13:00 – 15:00 hod.
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Vstupné: 40,- Kč
Doprovod: 10,- Kč
Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč)
Kralupská sportovní, spol. s r.o.
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.sportkralupy.cz
tel: +420 734 375 591

Týden mobility

KZ



TJ Sokol Kralupy

Tři ženy v tělocvičně
V Městském muzeu se 9. září 2010
uskutečnil slavnostní večer věnovaný
TJ Sokol Kralupy a křtu almanachu
s názvem: ŽIVOT KRALUPSKÉHO
SOKOLA ANEB TŘI ŽENY
V TĚLOCVIČNĚ.

V

ečer byl uspořádán k letošnímu životnímu jubileu dvou sester: Věry Schottenové a Ivany Hurdíkové a jako milá
vzpomínka na zesnulou sestru Aničku
Lipšovou. Všechny tři jmenované ženy
zasvětily velký kus svého života sokolské
myšlence a dovedly ji uplatňovat výtečně
v praxi nejen v tělocvičně.

Almanach za cenu 100,- Kč lze koupit
na těchto místech: Knihkupectví U Vlachů; Městské muzeum v Kralupech;
TJ Sokol Kralupy - u Alice Hakenové
a FOTOATELIER J+V TYLŠAROVI.
Za finanční podporu patří velké poděkování Městu Kralupy nad Vltavou,
TJ Sokolu Kralupy i dalším osobnostem. Je třeba poděkovat všem, kteří se
na vzniku almanachu podíleli bez nároku
na honorář.

Sokolského večera se zúčastnilo mnoho významných hostů, zástupců Města
Kralupy a příznivců a přátel kralupského Sokola.
Křtu almanachu se ujali kmotři: sestra Jarina Žitná a pan starosta Petr Holeček.
První část almanachu je věnovaná již
zmíněným třem ženám – jejich působení
v Sokole, vzpomínkám kamarádů, spolužáků i kolegů na
společné zážitky nejen sportovní. Část druhá – patří historii kralupského sokolského
dění až do r. 2010.

Iveta Bendíková,
vzdělavatelka jednoty

Starosta Petr Holeček a paní
Jarina Žitná při křtu Almanachu

FOTO: REDAKCE

Ivana Hurdíková a Věra Schottenová,
přední dámy kralupského Sokola

pozvánka
Srdečně Vás zveme

dne 7. 10. 2010 v 15 hodin
na slavností žehnání
Centra sociálních služeb
v Kralupech nad Vltavou
pražským arcibiskupem
Mons. Dominikem Dukou.
Adresa:
Farní charita Kralupy nad Vltavou
Sokolská 139,
Kralupy nad Vltavou.
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Knihovna, Rodáci
Svaz knihovníků a informačních pracovníků
vyhlašuje již
14. ročník celostátní akce

TÝDEN KNIHOVEN

s mottem KNIHOVNA PRO VŠECHNY
4. - 10. října 2010
Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je
nabídnout využití volného času nejen novým čtenářům,
ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.
Pondělí 4. října
Knihovna pro seniory
8:00 – 11:00 - studovna
u internet pro seniory - rezervace na tel. čísle
315 729 544
Úterý 5. října
Knihovna pro rodiče na mateřské dovolené
8:00 – 11:00 - studovna, oddělení pro dospělé, oddělení
pro děti
u mimořádný provoz pro rodiče na mateřské dovolené
Středa 6. října
Knihovna pro děti
8:00 – 11:30 12:30 – 17:00 - oddělení pro děti
u vyhlášení výsledků kvízu k 130. výročí knihovny

„Křížem krážem historií kralupské knihovny“
u registrace zdarma
u přístup na internet i pro neregistrované děti
Čtvrtek 7. října
Knihovna pro handicapované uživatele
9:00 – 10:00 - oddělení pro dospělé
u beseda o službách knihovny (nabídka zvukových knih
pro slabozraké a nevidomé, nabídka audioknih na CD,
donášková služba, rezervace knih atd.) spojená s prohlídkou knihovny
Sobota 9. října
Knihovna pro celou rodinu
8:00 – 11:00 - oddělení pro dospělé
u přiveď své rodiče nebo prarodiče do knihovny, čeká
na tebe malý dárek a tvé blízké bezplatná roční registrace
Po celý týden je pro čtenáře připravena AMNESTIE
poplatků z prodlení.

KZ

Sdružení rodáků
a příznivců Kralup
nad Vltavou
Ve středu 15. září jsme absolvovali poslední zájezd roku do
Lysé nad Labem a nedaleké
Ostré. S jeho průběhem Vás
seznámíme v listopadovém
Zpravodaji.

POSLEDNÍ PŘEDNÁŠKA
NAŠEHO CYKLU
Těšíme se na Vaši účast
na poslední přednášce našeho
cyklu „Právo, zdraví a bezpečnost pro seniory“. Pořádáme ji
ve středu 6. října od 16 hodin
v Městském muzeu. Vystoupení pracovníka Policie ČR doplní
projekce diapozitivů a učiní tak
zajímavou přednášku ještě názornější. Závěrem přednášející
zodpoví všechny Vaše dotazy
k této problematice. Pro členy
Sdružení i veřejnost je vstup
zdarma.
Jan Kolátor

INZERCE
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Muzeum, VK37

Městské muzeum
Plán akcí na říjen
Kralupy nad Vltavou, Vrchlického 590, tel., fax: 315 723 035
do 14. 11.
trvá výstava – Georga Karse – Obrazy a kresby

10. 10., neděle, 15:00
komentovaná prohlídka výstavy G.Karse – Obrazy a kresby

6. 10., středa, 16:00
Sdružení rodáků a přátel města - přednáška na téma bezpečnosti
seniorů
Tajemná historie Kralupska

Upozorňujeme návštěvníky, že ve dnech 16. 10. – 17. 10., 23. 10.
– 24. 10. a 28.10. bude muzeum uzavřeno.
Pojďte s námi do pravěku

Vánoce s betlémy

Přehled akcí

v Městském muzeu v Kralupech n. Vlt.
podzim 2010
Zaměřeno nejen na školní mládež, ale také na rodiny s dětmi i širokou veřejnost

CELOROČNÍ PROJEKTY:
POJĎTE S NÁMI DO PRAVĚKU – vhodné pro děti
od 3. třídy ZŠ, pro SŠ i VŠ; vstupné: 40,- Kč
SEIFERTOVA POEZIE HROU – vhodné pro děti od
3. třídy ZŠ, pro SŠ i VŠ; vstupné: 50,- Kč
TAJEMNÁ HISTORIE KRALUPSKA - od 1. třídy ZŠ,
pro SŠ; vstupné: 40,- Kč

PODZIM – ZIMA 2010:
11. 9. – 14. 11.
VÝSTAVA OBRAZŮ EVROPSKÉHO MALÍŘE
GEORGA KARSE
Nápadité pracovní listy pro žáky 2. stupně ZŠ. V jednání jsou i „výtvarné dílny“ pro studenty SŠ vedené současnými malíři např. Otakarem Čemusem,
Johnnem Novotným aj.
(30,-Kč; beseda s malířem: 40,-Kč)
2. 12. – 2. 1. 2011:
VÁNOCE S BETLÉMY
výstava a dílničky pro šk.skupiny i veřejnost
(50,- Kč)
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Zveme Vás do galerie VK 37 v Kralupech n. Vlt. – Lobči:
1. listopadu připravujeme výstavu dětských prací ZŠ Komenského;
11. listopadu vernisáž výstavy Olgy Vychodilové od 18 hodin
Po třech letech se zde opět uskuteční výstava akademické malířky
a grafičky, mělnické rodačky Olgy Vychodilové, členky Sdružení
českých umělců grafiků HOLLAR Praha
Olga Vychodilová vystudovala SOŠ výtvarnou Praha a poté Vysokou školu umělecko průmyslovou v Praze u prof. Sklenáře a Mikuly, obor ilustrace a grafika.
Dále studovala u význačné české grafičky Ludmily Jiřincové, která
ji ovlivnila svou poetičností. Věnuje se volné grafice, Exlibris a ilustraci. V jejích dílech nalezneme figurální a přírodní motivy.
Je zastoupena v soukromých galeriích a sbírkách sběratelů Exlibris po celém světě i v ČR. Účastní se na kolektivních výstavách
tvůrců Exlibris a členů Hollaru. Olga Vychodilová měla na 30 samostatných výstav po celé ČR. Různá ocenění získává autorka
již od studentských let, také v oblasti ilustrace.
Prodejní výstava potrvá do 10. 12. 2010.
23. listopadu koncert kapely Swing Cheek od 19:30 hod.
Otevřeno Út - Pá 15 – 18 hod., tel. 315 721 877, e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2010.

KZ
34. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok 2010

Letohrádek Hvězda

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy
zve své členy na vycházku
PO OBOŘE HVĚZDA 
A NA PROHLÍDKU LETOHRÁDKU
Kdy? V sobotu 9. října 2010
Renesanční Letohrádek Hvězda stojí ve stejnojmenné oboře v Praze – Liboci.
Hvězdu nechal postavit Ferdinand Tyrolský, syn císaře Ferdinanda, v roce
1555. Stavba probíhala velmi rychle, renesanční letohrádek byl dokončen
rok od položení základního kamene. V následujících 4 letech pak vznikala
štuková výzdoba.
Letohrádek v současnosti plní zejména funkce výstavní a reprezentační.
Památník národního písemnictví v něm odhaluje část svého kulturního
bohatství.

Pojedeme z kralupského nádraží v 8:41 hod. na Masarykovo nádraží. Odtud
tramvají číslo 3 do stanice Vltavská, kde přestoupíme na tramvaj číslo 1
a budeme pokračovat do stanice Petřiny. Oborou nás provedou informační
tabule naučné stezky a navštívíme Letohrádek. Vstupné pro důchodce je
15,- Kč, pro ostatní 30,- Kč. 
Akci připravila: Milena Vovsová

Den zdraví

Dárci krve budou odměněni

Dne 21. října tohoto roku proběhne v KD Vltava
slavnostní akt, při kterém budou čestným
dobrovolným dárcům krve předány medaile
prof. MUDr. Janského.

se bude konat ve čtvrtek 4. 11. 2010 v KD Vltava.
Podrobnější informace najdete v listopadovém
vydání Kralupského Zpravodaje.
INZERCE

13

KZ

Aktuality

Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří v říjnu letošního roku
oslaví významná životní jubilea.

95 let Hottmarová Božena
92 let	Petříček Jaroslav
91 let Bílková Růžena
85 let Ing. Kalev Valko
	Pospíšilová Růžena
80 let	Mocová Věra
Brož Jan
		Novák Jaroslav
Přejeme jim hodně zdraví,
radosti a spokojenosti

„Narodil se človíček”

Sabinka Kepková

Eliška Hajná

se narodila mamince Simoně a tatínkovi
Lukášovi 10. 7. 2010 v 18:40 hod. v porodnici
Podolí. Míry: 52 cm a 3,90 kg.

se narodila mamince Jarce a tatínkovi
Vaškovi 14. 8. 2010 ve Slánské porodnici.
Vážila 3 400 g a měřila 50 cm.

Dne 17. října oslaví manželé
Vendula a Václav Šultysovi
30. výročí společného života.
Není bez zajímavosti, že matka
nevěsty se vdávala též 17. října 1959
a matka matky též 17. října 1936.
Tento den byl tedy šťastným pro
3 generace v jedné linii, bude
mít tato tradice pokračování?

Tadeášek Husák

Honzík Němec

se narodil 23. 6. 2010 v Praze U Apolináře.
Vážil 3 725 g a měřil 52 cm.

se narodil 6. 8. 2010 ve Slaném s mírami
modela 3000 g /51 cm.

Mnoho štěstí do dalších let přejí
sourozenci, neteře, synovec a rodiče!

Poděkování
Územní organizace svazu diabetiků
v Kralupech nad Vltavou

děkuje MěÚ
Kralupy n. Vlt. za poskytnutí grantu,
který jsme využili na rekondiční pobyt
diabetiků v Seči – Ústupkách,
ve dnech 30. 8. – 6. 9. 2010.
Děkujeme!
Marie Novotná, předsedkyně OÚ

Maxmilián Hendrych

nikolka černá

se narodil 2. 7. 2010 v Mělníku, vážil 3 350 g
a měřil 51cm.

se narodila 24. 6. 2010 v Praze na Bulovce.
Měřila 52 cm a vážila 3860 g.

Tato rubrika je tu pro vás! Fotografii miminka a veškeré údaje,
které dovolíte zveřejnit, zašlete na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

Postavme školu v Africe
Z

ačátek října je již tradičně ve skautských kalendářích věnován sbírce Postavme školu v Africe.
I letos budou mít všichni kolemjdoucí možnost přispět do kasiček penězi, které poputují do Etiopie
na stavbu dalších škol, které pomůžou snížit obrovskou negramotnost zdejších dětí.
Etiopie patří mezi deset nejchudších a nejzaostalejších zemí na světě. Vymanit se z tohoto postavení
není vůbec jednoduché, ale zvyšování vzdělanosti je
cestou, jak se přiblížit naději na lepší život.
Skautky a skauti z Kralup chtějí etiopským dětem
pomoci, potřebují k tomu ale i vaši podporu. Přijďte
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k našim stánkům ve středu 6. 10. před KaSS Vltava
a ve čtvrtek 7. 10. na Palackého náměstí. Ochutnejte pravou etiopskou Fair Trade kávu, zabubnujte si
stejně jako afričtí bubeníci, prohlédněte si fotografie
z „míst činů“, zkuste si vyplnit kvíz o Etiopii či napsat
něco místní abecedou. K zakoupení budou též trička
s motivem sbírky v různých barvách i velikostech
(omezeně, proto neváhejte).
V minulých šesti ročnících bylo z peněz v rámci
sbírky vybraných postaveno devět škol. Překonáme
společně letos rekord a vybereme na víc než dvě
školy?
Markéta Sochorová

Pozvánky

Určitě stojí za zhlédnutí
Jde o tradiční podzimní
výstavu drobných zvířat
ve známém kralupském
„Dřeváku“ v Lobečku, která
se uskuteční ve dnech
16. – 17. října 2010.

V

ystaveno bude 800 živých
zvířat, především králíků,
holubů, drůbeže, krůt, perliček,
hus, kachen, okrasného ptactva, včetně papoušků, a morčat.
Opět tedy bude co obdivovat,
ale i z čeho vybírat pokud se
zrovna rozhodnete pro zakoupení nějakého zvířátka. Výstava
se koná pod patronací starosty
města pana Petra Holečka.
Vystavena budou i vysoce
užitková tzv. masná plemena králíků, která jsou vhodná
i pro meziplemenné křížení.
Patří k nim například králík
velký světlý stříbřitý, burgundský žlutý, kalifornský a další.
K vidění budou i belgičtí obři
s hmotností kolem 9 kg anebo

jen 1 kg zakrslá plemena. Chybět nebudou ani další velikostně
střední a malá plemena jakou
jsou strakáči, stříbrňáci v několika barevných rázech a také
plemena se sametovou krátkou
srstí, jakou mají například kastorexi. Neobyčejně rychle se šíří i chov čistokrevných plemen
morčat a zakrslých Teddy králíků, kteří nachází velkou oblibu mezi dětmi pro nenáročnost
jejich chovu. Pro děti je připra-

ven selský dvorek s holubníkem
v kůlu s volně létajícími pávíky
a dalšími zvířaty.
Poutavé budou i další velké
kolekce okřídlených či pernatých zvířat v zastoupení velkých,
ale i zdrobnělých a zakrslých
slepic. Stejně jako v minulosti
i nyní výborné zastoupení bude
mít expozice holubů. Představí
se plemena nejen užitková, ale
i volatá a vyloženě okrasná. Jako je pávík, kudrnáč, parukář

Holub brněnský voláč sedlatý izabelový

KZ

apod. Opět pestrostí a barevností bude hýřit okrasné ptactvo
a zejména papoušci. Výstava je
doplněna poučnou panelovou
výzdobou. Chybět nebude ani
bohatá tombola, občerstvení
a videokoutek.
Pro návštěvníky je výstava
otevřena:
v sobotu 16. 10. od 8 do 17 hod.
v neděli 17. 10. od 8 do 13 hod.
Kralupský Dřevák v Lobečku
čeká na Vás a Vaše ratolesti, děti se mezi zvířátky určitě nudit
nebudou. Vstupné: 30,- Kč, děti
do 15 let zdarma.
Jaroslav Šebek

Králík Aljaška
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Společnost

Vražda v Havlíčkově ulici
V

sobotu 11. září 2010 došlo přibližně pit do výkonu trestu za předchozí krádeže.
v půl deváté večer před domem v Hav- Tento žil ve svém bytě s přítelkyní o deset
líčkově ulici v Kralupech ke sporu dvou let mladší. Ta měla útočníka, který údajně
mužů, kdy mladší ve věku 27 let bodl star- pochází ze Slánska a dosud bydlel v Krašího muže ve
lupech – Mivěku 35 let
nicích na
do hrudníku.
ubytovně, již
Družka oběti
nějakou dobu
ihned přivoosobně znát.
lala rychlou
Příčinu tézáchrannou
to tragické
službu. Na
události šetří
místo dorazikrajští krimily dva vozy
nalisté, kteRZS, ale ješří pachatele
tě před jejich
již obvinili
z trestného
příjezdem
upadl muž
činu vraždy.
do bezvědoNa soudní
mí a silně krpřelíčení před
Havlíčkova ul. - směr od Technických služeb. Před prvním vchodem
vácel. Záchrakrajským souvlevo došlo k napadení. Oběť bydlela v podkrovním bytě s družkou.
náři započali
dem v Praze
po příjezdu s resuscitací, avšak po devade- bude obviněný po schválení státním zástupsáti minutách byli nuceni konstatovat smrt cem čekat ve vazbě. Dle stávajícího Trestního zákoníku ČR mu hrozí trest v délce
napadeného.
Podle obyvatel domu se oba muži znali. trvání 10-18 let.
Zavražděný měl prý v současné době nastou
Martin Tlustý
INZERCE

Kandidátka do Senátu PČR Veronika Vrecionová (ODS)
a Libor Lesák (ODS) si Vás dovolují pozvat na fotbalový zápas:

Stará garda Kralupy
vs.
Stará garda Bohemians 1905
Utkání proběhne

v sobotu 9. října 2010 od 13:00 hodin
na hřišti FK Čechie Kralupy.
Zápasu se zúčastní fotbalové legendy klubu
Bohemians Praha 1905 a reprezentace ČR
(K. Dobiáš, A. Panenka, Z. Hruška aj.)

Více informací na www.veronika2010.cz
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25. 8............. Štruplová Jaroslava
8. 9................ Veselý Ondřej
8. 9................ Rychtařík Jaroslav
17. 9.............. Mercová Květuše
19. 9............. Španihelová Milada
19. 9............. Broučková Hana
Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast

79 let
21 let
64 let
75 let
88 let
80 let

VZPOMÍNKY
21. října uplynou již 2 roky od smrti mého manžela
Václava Štorka. S láskou v srdci stále vzpomíná
manželka Helena, vnučky Anička, Michaela
s rodinou a rodina Švecova.
Dne 26. října uplyne již 5 let ode dne, kdy nás
opustil můj bratr ANTONÍN ŠENFELDER z Minic. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte si se mnou, sestra Libuše.
Dne 9. 10. 2010 uplyne již 10 let
od smrti mého milého manžela,
tatínka a dobrého kamaráda
VOJTĚCHA PROKEŠE. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte
si na něj s námi. Manželka
a synové s rodinami

POLICEJNÍ ZÁPISNÍK
Odcizené peníze dlouho
neužil
Dne 7. září letošního roku vstoupil
v odpoledních hodinách do provozovny sázkové kanceláře v Kralupech, ulice Tylova, asi pětadvacetiletý neznámý muž. Přistoupil
k okénku obsluhy a zde na pracovnici pobočky namířil krátkou
střelnou zbraň. Následně lupič ženě řekl, aby vydala všechny peníze, nedělala žádné hlouposti a že
jí nechce ublížit. Přepadená lupiči
vyhověla a vydala finanční hotovost ve výši cca 35 600,- Kč. Po
vydání hotovosti muž z pobočky
odešel nezjištěným směrem. Při
přepadení nedošlo ke střelbě, fyzickému napadení nebo zranění
obsluhy.
Obsluha kanceláře okamžitě
po činu věc oznámila na tísňovou
linku. Poté se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení,
kriminalisté, policejní specialisté
a rozjelo se důkladné pátrání po
pachateli skutku. Uvedená důkladnost se vyplatila a následujícího dne se podařilo detektivům
z Územního odboru Policie ČR ve

spolupráci s jejich kolegy z Prahy
zadržet šestadvacetiletého muže
z Nymburska, který se k přepadení doznal.
Pachatel vzal vše,
co unesl
V průběhu noci z 9. na 10. září si
neznámý pachatel vyhlídl pozemek
rodinného domu v ulici Nová, Kralupy nad Vltavou, kam nezjištěným
způsobem vnikl a z garáže odcizil
elektrické nářadí a nepohrdl ani
horským jízdním kolem s příslušenstvím, které měl majitel taktéž
uložené v garáži. Majiteli odcizených věcí vznikla škoda ve výši cca
35.800,- Kč.
V druhém případě navštívil pachatel nebo pachatelé pozemky
u čtyř rodinných domů v ulici Hybešova, v Kralupech nad Vltavou,
kam se dostali poté, co poškodili ploty okolo pozemků. Následně
poškodili dveře u garáží a z těchto si odnesli ruční nářadí 2 horská jízdní kola. V tomto případě se
škoda na odcizených a poškozených věcech vyšplhala na částku
cca 46.300,- Kč.

Společnost

Městský klub důchodců
jsme vybírali „Strom roku 2010“ z ankety,
kterou vyhlásila nadace Partnerství. Nám
se nejvíce líbila Zlatá lípa z Budišova nad
Budišovkou.
Koncem měsíce jsme uskutečnili náš poslední letošní výlet do okolí Berounky, navštívili jsme překrásný kraj s neméně krásnými památkami a městy.
V tomto měsíci nás určitě opět potěší naši
malí kamarádi z mateřských škol i ti starší
z kralupského gymnázia. Nadále budeme
poctivě cvičit na pravidelných lekcích, abychom utužovali zdraví a sílu před nastávající zimou. Doufejme, že topení v pensionu je
již v pořádku a na schůzkách nám nebude
taková zima jako vloni.
Jestliže se doma nudíte, nemáte si s kým
popovídat a máte dlouhou chvíli, přijďte
mezi nás. Těší se na vás
členové Městského klubu důchodců

Dosažitelnost praktických lékařů
(pro dospělé) v pátek odpoledne

PRADÁVNÁ HISTORIE KRALUP
V předchozích dvou číslech Zpravodaje jsme
otiskli názory pánů Majricha a Fencla
na „Tajemství kralupských potoků“. Jelikož
nemůžeme nadále řešit toto téma, respektive
spor o pravdu, prostřednictvím Zpravodaje,
navrhuje pan Majrich následující:
„V čem se mýlí pánové kolem Městského
muzea, sdělím každému e-mailem na žádost
zaslanou na adresu: ingmajrich@seznam.cz“.

28. říjen

Den vzniku samostatného
československého
státu (1918)

Senioři z DPS na jedné
ze svých schůzek

foto: redakce

Drazí přátelé!
Letošní září uteklo jako voda, a i když sluníčko sem tam vysvitlo, toho pravého „babího léta“ jsme si moc neužili.
Na našich schůzkách bylo vždy dost rušno, každý přispěl s vyprávěním o svých zážitcích z prázdnin. Hned na první schůzce
jsme přivítali člena ekologické komise pana
Jindřicha Havlíka, který nás pozval na Evropský týden mobility 2010. Mottem letošního ročníku bylo „Prodluž si život, buď
aktivní“. Vybrali jsme si pochod v pondělí
20. září a zúčastnila se ho většina našich
členů. Během pochodu jsme užili dost legrace a všem se moc líbil.
Pestrá byla i další činnost. Mnoho našich
seniorů navštívilo křest Almanachu kralupského Sokola v Městském muzeu, jiní se zúčastnili vyhlášení vítězů soutěže Seifertovy
Kralupy, nebo vernisáže a výstavy obrazů
kralupského rodáka Georga Karse. Společně

KZ

1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.

MUDr. Horák,..................Lobeček........................................... 315 726 221
MUDr. Málková,..............Prokopova ul.....................................315 725 210
MUDr. Mikušová, ...........Kaučuk..............................................315 718 016
MUDr. Nová, ..................Nerudova 686.................................. 315 725 606
MUDr. Štefka,.................Lobeček........................................... 315 726 654

Klub českých turistů Kralupy nad Vltavou a TOM 3511 Vltavský paprsek
pořádají

v sobotu 16.října 2010
turistický pochod

VELVARSKÝ TOLAR
START: u nádraží ČD Kralupy nad Vltavou: 8.15 - 10.15 hod
Trasy: 9, 14, 15 a 23 km
Startovné: děti do 15-ti let: 5,- Kč, ostatní: 10,- Kč
U příležitosti 92. výročí vzniku samostatného Československa se uskuteční pietní zastavení u pomníků, a to ve středu
27. 10. 2010.
9:00 hod..........................most TGM
9:10 hod..........................u Sokolovny
9:20 hod..........................kostel na náměstí
9:30 hod..........................Minice
9:45 hod..........................Zeměchy
Časy zastavení u pomníků jsou orientační.

CÍL: Městské muzeum Velvary: 10.15 - 15.00 hod (Pražská 109, Velvary)
Účastníci pochodu mají vstup do expozice muzea zdarma,
zájemcům bude umožněna prohlídka Pražské brány
Můžete zvolit i svou libovolnou trasu a účastníkem pochodu se stát přihlášením v cíli.
Akci můžete absolvovat též na kole
V rámci pochodu lze plnit OTO Kralupsko
Informace: KČT Kralupy nad Vltavou, Ke Koupališti 182, 278 01 Kralupy nad Vltavou
http://www.kralupy.cz/kct
e-mail: kct.kralupy@seznam.cz
Akce se koná za podpory města Kralupy nad Vltavou
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Komunální volby

Komunální volby se konají dne 15. a 16. října 2010
pátek od 14:00 – 22:00
sobota od 8:00 – 14:00
Volič obdrží nejpozději 3 dny před
konáním voleb volební lístek s pokyny. Volební lístky jsou též k dispozici
ve volební místnosti a na vyžádání
ho volič dostane. Volič též obdrží
úředně označenou obálku, do které
za plentou vloží vyplněný volební lístek. Obálku poté volič vhodí do volební urny.
Možnosti hlasování:
1. Strana – volič může zaškrtnout
čtvereček u jména politické strany
a tím dává souhlas s pořadím kandidátů na kandidátce.
2. Jmenovitě – volič může zaškrtnout
libovolného kandidáta z kterékoli politické strany. Maximální počet prefe-

Pozor, změna!

rencí je počet schválených zastupitelů
na dané období, tj. 21.
Povinnosti voliče:
∆ předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
∆ trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou
∆ minimálně druhý den voleb musí
být voliči 18 let
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Komunální volby se konají
dne 15. a 16. října 2010
∆ pátek od 14:00 – 22:00
∆ sobota od 8:00 – 14:00
Volič obdrží nejpozději 3 dny před konáním voleb volební lístek s pokyny.
Volební lístky jsou též k dispozici ve
volební místnosti a na vyžádání ho
volič dostane. Volič též obdrží úředně

označenou obálku, do které za plentou
vloží vyplněný volební lístek. Obálku
po té volič vhodí do volební urny.
Povinnosti voliče:
∆ předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
∆ trvalý pobyt v Kralupech nad Vltavou
∆ minimálně druhý den voleb musí
být voliči 18 let.
Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se koná v případě, že
žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných
hlasů. V tomto případě bude II. kolo
voleb probíhat ve dnech 22. a 23. října 2010.
∆ pátek od 14:00 – 22:00
∆ sobota od 8:00 – 14:00

Sídlo volebního okrsku č. 12: nově na Odboru dopravy, Přemyslova 381
- dříve budova Hasičárny

Přípravy na volby v kralupech v roce 1904
Pro zpestření tohoto čísla,
které je ve větší míře
věnováno komunálním
volbám, přinášíme zkrácený
přepis dopisu okresního
hejtmana hostinskému
v Mikovicích, v jehož výčepu
se volby konaly.

C.k.

okresní hejtmanství ve
Slaném, dne 30. červ-

na 1904.
Jeho Blahorodí panu Jos. Točínovi – majiteli hostince – Mikovicích.
Za příčinou výnosem Jeho Excelence pana c.k. místodržitele ze
dne 2. června 1904 vypsané doplňovací volby zemského poslance za volební okres obcí venkovských v soudních okresích Slaný,
Velvary a Libochovice ustanovuji Vaše Blahorodí zeměpanským
komisařem volebním pro volbu
poslance voličské třídy obcí venkovských, která v místě volebním
Mikovice konaná bude a žádám
Vaše Blahorodí, abyste se při volbě jako zeměpanský komisař vo-
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lební účastnil, k tomu přihlížel,
aby při volbě zachován byl pokoj
a pořádek, aby předpisů řádu volení se šetřilo, a nedopustil, aby
volební komise z mezí své působnosti vystupovala.
Volba konati se bude v nadřečeném místě volebním v místnosti obecního úřadu dne 11. 7. 1904.
Volba počne v 8. hodině ranní
a lístky hlasovací přijímati se budou do 9. hodiny dopolední.
Zákonná ustanovení o tom,
jak se volba koná, obsažena jsou
ve připojeném výtahu z řádu voHostinec U Koruny
v Mikovicích

www.mestok ralupy.cz

lení do sněmu a podávají dále
o tom vysvětlení i přiložené tiskopisy pro volební protokol, listu hlasovací a listu obapolnou,
jež vésti se mají, jakož i přiložená instrukce pro volební komisaře. Vaše Blahorodí račtež se
s obsahem těchto dokladů včas
obeznámiti a poukazy a pokyny
tam obsaženými při provádění
voleb ve všech bodech co nejdůkladněji se říditi.
Spisy volební řádně uzavřené
a nadpisem, co uvnitř jest obsaženo, opatřené, račtež Vaše Bla-

horodí c.k. okresnímu hejtmanství v Slaném bezprostředně po
skončené volbě rychlou, ale úplně spolehlivou cestou, buď nejblíže odjíždějící poštou doporučeně neb zvláštním spolehlivým
poslem zaslati.
Konečně poznamenávám, že
úřad zeměpanského volebního
komisaře jest úřadem čestným,
jejž každý povinen jest přijmouti
a že jsem ochoten, dáti Vašemu
Blahorodí případná vyžádaná
vysvětlení.
Maje zření ku důležitosti
funkce Vašeho Blahorodí a významu celého řízení volebního
očekávám od Vašeho Blahorodí,
že volbě plnou Svou pozornosť
věnovati budete a nejpřesnějším
plněním předpisů a nestranným, přísně zákonitým postupem při volbě samé každé závadě předejdete.
C. k. okresní hejtman, 2. 7. 1904

Celý přepis najdete na
www.mestokralupy.cz
v rubrice Kralupský Zpravodaj
Radka Saláková

Komunální volby
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„Máme dost sil, chuti i odpovědnosti udávat tempo pelotonu,
i když dobře víme, že na jeho čele to většinou pořádně fouká!“
Vážené spoluobčanky a spoluobčané, voličky i voliči!
ředstavuji vám kandidátku lidí sdružených pod jménem Starostové a nezávislí!
Rozhodli jsme se znovu kandidovat v našem městě proto, abychom navázali na
to dobré, co se v Kralupech n. Vlt. za poslední roky udělalo. Myslím si, že jsme vám
všem dokázali, že naše jednání a spolupráce s vámi, s lidmi, s kterými žijeme v jednom
městě, s nimiž sdílíme stejné „radosti i strasti“ se zakládá na rovném a vstřícném
jednání. Že pomůžeme a vyjdeme vstříc každému slušnému člověku jak jen můžeme
a kam naše síly dosáhnou. Neslibujeme nemožné a nesplnitelné. Víme, co Kralupy
n. Vlt. potřebují, co si lidé přejí, ale i na co v městské kase máme a co si můžeme dovolit. Chceme hospodařit a konat rozumně – i s ohledem na budoucnost města delší
než bude toto nové volební období. Je to o důvěře, poctivosti a práci. Těm, kteří nás
chápou, věří a budou nás volit, jménem celé kandidátky děkuji.
Váš Petr Holeček
Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva
Města Kralupy nad Vltavou,
konané ve dnech 15. a 16. října 2010

P

Název volební strany: Nezávislí a starostové
Všichni naši kandidáti jsou bez politické příslušnosti!

1. Nevzdávat obchvat okolo Kralup a neustále ho prosazovat
2. Zlepšit situaci v centru města a rozvíjet aktivity na jeho přestavbu
3. Průběžně opravovat komunikace a budovy v majetku města
4. Angažovat se spolu s okolními obcemi v odporu proti výstavbě
mezinárodního letiště ve Vodochodech
5. Nadále podporovat občanská sdružení, spolky, činnost
sportovních a kulturních organizací
6. Snažit se získat finanční prostředky na výstavbu dalšího Domu
s pečovatelskou službou
7. Realizovat projekt nové radnice
8. Pokračovat v přípravách na výstavbu protipovodňových hrází
9. Dbát o čistotu, pořádek a bezpečnost ve městě
10. Realizovat připravené projekty rozvoje cyklostezek ve městě
i v jeho okolí
11. Pro ještě větší informovanost obyvatel rozvíjet městské
mediální zdroje
Program hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro volby do zastupitelstva
města Kralupy nad Vltavou najdete na www.1.kralupy.cz
Najdete nás na www.facebook.com/volby2010kralupy

www.starostove-nezavisli.cz

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Petr Holeček........................53 let....... starosta
Ing. Marek Czechmann............... 54 let........... podnikatel
Mgr. Jiří Bozděch......................... 39 let........... právník
Jan Špaček.................................. 56 let........... technik
Ing. arch. Pavel Skalička............. 40 let........... architekt
Jindřich Kohm.............................. 34 let........... ved. obch. oddělení
Libor Toms................................... 38 let........... informatik
Ing. Michaela Dlouhá................... 46 let........... ekonom
Tomáš Auer.................................. 19 let........... student
Ing. Jan Brožek............................ 55 let........... projektant
Mgr. René Keller.......................... 49 let........... personální ředitel
Bohumil Tylš................................. 36 let........... technik
Mgr. Michal Mára......................... 32 let........... učitel
Radek Miřácký............................. 30 let........... manažer
Jan Merhout................................. 66 let........... důchodce
Hana Kernerová........................... 64 let........... důchodce
Robert Revťák.............................. 35 let........... úředník
Ivo Loskot.................................... 31 let........... realitní makléř
Ing. Ivana Pacholíková................. 48 let........... zástupkyně ředitele
Ing. Jindřich Švec........................ 45 let........... manažer
Mgr. Marcela Kaňková................. 53 let........... učitelka

☞ VOLTE ČÍSLO 1. ☞
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Komunální volby

Zamyšlení nad letošními místními volbami?
Motto: „Navrhuji, abychom postavili novou rozhlednu. Ale vždyť nemáme žádný kopec. To nevadí, stejně
se z ní nikdo rozhlížet nebude, už jsme to voličům slíbili třikrát a ještě si toho nikdo nevšiml“.

Citát z Kroniky města Kocourkova

K

dyž jsem před
rokem napsal
článek o tom, co si
myslím o jednáních
městského zastupitelstva, oslovila mne
řada občanů, že bych
měl kandidovat, když dokážu práci jiných kritizovat. Velmi dlouho jsem tu myšlenku zvažoval. Kdo
zná volební zákon, ví, že kandidovat jako nezávislý kandidát, obnáší shánění podpisů na podporu
kandidatury. Připadá mi trochu nemravné obíhat
lidi a prosit je o podpis, ale zákon je zákon a musí se
dodržovat. Proto jsem oslovil několik politických
stran s žádostí o podporu mojí nezávislé kandidatury. A to, že kandiduji za SNK ED, je výsledkem
dohody o podpoře mojí kandidatury. Touto cestou
chci této straně poděkovat, že mi umožnila kandidovat v komunálních volbách.
V úvodu svého zamyšlení nad prací zastupitele
chci zdůraznit, že nemám žádnou povinnost vůči
této politické straně se jí zodpovídat nebo plnit její
příkazy či program.
Komunální volby nejsou o politice,
ale o řešení místních problémů.
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Zamyšlení první
Pokud někdo očekává, že nyní začnu slibovat, co
všechno se ve městě postaví v novém volebním
období, tak bude zklamán. Jednak bych to sám
prosadit nedokázal a za druhé, příjmy do rozpočtu
měst a obcí se nebudou v dalších letech výrazně
zlepšovat, aby se mohlo investovat do výstavby
nových budov. V nadcházejícím volebním období
bude i dost obtížné udržet alespoň současný stav
rozpočtu a tím zajistit opravy stávajících objektů.
Zajímal se někdo z Vás, kolik stál např. nový administrativní systém zavedený na placení likvidace
odpadu, tím myslím ony složenky a dopisy, které
nám byly rozeslány. Nebyly to náhodou vyhozené
finanční prostředky. A protože peníze jsou až na
prvním místě, bude nutné zvažovat ne jednou, ale
nejméně dvakrát, na co je účelně využít.

Zamyšlení druhé

Zamyšlení třetí
Minule jsem napsal, že hra na koalici a opozici do
místních zastupitelstev nepatří. To si myslím stále.
Boj o posty ve vedení města, by měl skončit. Zastupitelstvo by mělo být jedním týmem, jehož cílem
bude zajistit občanům bezproblémové žití. Ve funkcích zastupitelů, by měli být lidé, kteří chtějí pro
město něco dělat. Zastupitelem by měl být člověk,
který bude naslouchat i názorům občanů. Podíval
se někdo z Vás, co všechno se slibovalo ve volebních programech při minulých volbách, a zeptal se
někdo zastupitelů, co z toho splnili. Ani jedno volební uskupení nezhodnotilo svoji práci v uplynulém volebním období. Nikdo nám občanům neřekl,
tohle jsme Vám slíbili, ale pro tyto důvody jsme to
nemohli splnit. Když porovnáte volební programy
minulé a letošní, jsou tam zase ty samé sliby. Zastupitel by měl zastupovat v první řadě občany, kteří
jej volili. Měl by si pro ně najít čas, aby vyslechl jejich problémy a vysvětlit jim, co jde řešit na místní
úrovni a co nejde a neslibovat nereálné věci.

Všimli jste si, jak naše město rychle stárne. V roce
1971 jsem zde nastoupil na chemické učiliště a od té
doby tu vlastně žiji. Kdysi to bylo město mladých, ale
teď prožívá své generační změny. Ať chceme nebo ne, Zamyšlení na závěr
bude nutné se touto problematikou zabývat a navrh- Proto, abych mohl pro občany Kralup něco dělat,
nout, jak se bude pomáhat občanům, kteří již nejsou jsem se rozhodl v těchto volbách kandidovat.
schopni se o sebe postarat sami. Bude nutné rozlišoIng. Luboš Černý
vat, ale mezi těmi, kteří nemohou a kteří nechtějí.

Komunální volby
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Martin Klement

terapeut

předseda místní organizace KDU-ČSL
a č. 1 na kandidátce pro volby 2010

Vážení občané města
Kralup nad Vltavou,
kandidáti do Zastupitelstva města za naši
stranu se objevují na hlasovacích lístcích
v pravidelných čtyřletých intervalech již od roku 1990. Po většinu tohoto období jsme
stáli v opozici vůči vedení městské radnice. Byli jsme však tzv. konstruktivní opozicí.
Rozumné návrhy a náměty, které sloužily rozvoji města a zlepšení života našich spoluobčanů, jsme vždy podpořili a naopak někdy až nesmyslné a neúčelné odsoudili.
Mnohdy se však vládnoucímu pravicovému vedení města podařilo prosadit své. Proto
se například v minulých letech vyhodily miliony za studie centra města, radnice, různé
audity apod.
Proto Vám nabízíme alternativu a určitou změnu v řízení města a jeho hospodaření.
Zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a Moravy budou vždy dbát o to, aby naše
veřejné finance byly vynaloženy účelně a vše, co za ně bude vybudováno, sloužilo ku
prospěchu našich spoluobčanů. Je nám naprosto jasné, že za současné ekonomické situace, do které naši ekonomiku dostaly pravicové vlády, to nebude jednoduché.
Jsme připraveni se s tím poprat.
Naši zastupitelé budou obhajovat a prosazovat práva občanů, obyčejných lidí
(mladých i seniorů), kteří to se svým městem myslí dobře. V komunální politice jde
o podporu potřeb občanů.
Navrhujeme proto širší zapojení občanů do dění města!
CHCEME PROSADIT:
Ü Zabránění nevýhodnému prodeji budovy nemocnice
Ü Smysluplnou privatizaci bytů a výstavbu nájemních bytů
Ü Zabránění zvyšování nájemného
Ü Urychlení výstavby obchvatu města
Ü Účelovou revitalizaci centra města
Vážení spoluobčané, přejeme Vám při podzimních komunálních volbách šťastnou ruku.
www.kscmvkralupech.webnone.cz

KSČM, Kralupy nad Vltavou

„PRO KRALUPY“
sdružení nezávislých
kandidátů a politické
strany Volba pro město

VOLEBNÍ PROGRAM KDU – ČSL
Kralupy – město přátelské rodině

u podpora přirozeného života v okrajových částech Kralup
u při nově vznikajících čtvrtích, které rostou na zelených loukách na
okraji města, plánovat maximální dostupnost stanovišť autobusu MHD,
dětských hřišť, obchodů a služeb, tak aby se nestaly tyto čtvrti jen noclehárnami
u zamezení průjezdu nákladních aut s nosností více jak 12t městem a to
od Lidového náměstí po kruhový objezd u hypermarketu Tesco – využití
obchvatu Mělník
Naším cílem je, aby město Kralupy nad Vltavou bylo městem, kde rádi žijeme a vychováváme své děti, ale i pracujeme, bavíme se a odpočíváme. Prostě městem, ze kterého nemusíme neustále utíkat jinam
za kulturou, přírodou, prací, vzděláním, odpočinkem atd. Kde se dá
příjemně žít a i zestárnout.

www.kdukralupy.cz
kdu@kdukralupy.cz
Libor Lesák

předseda MS ODS Kralupy n. Vlt.
ODPOVĚDNÁ ŘEŠENÍ PRO NAŠE MĚSTO
Vážení kralupští spoluobčané,

V

ážení spoluobčané, sdružení nezávislých kandidátů „Pro Kralupy“ se v tomto volebním období snažilo prosadit své záměry
zveřejněné ve volebním letáku. Některé věci se podařily, jiné méně.
Stěžejním bodem programu bylo realizovat privatizaci bytového fondu v režii města a ucházet se o financování protipovodňových opatření města z evropských fondů.
Privatizace domů úspěšně probíhá a je nastartována již 4. vlna,
která bude ukončena v roce 2011. Prostředky z privatizace byly
použity na opravy bytového fondu a na rekonstrukci městského
koupaliště. Žádost o prostředky na protipovodňová opatření se dostala do užšího výběru a z evropských fondů je pro naše město
rezervováno 245 mil. Kč. Nyní je projektová dokumentace na protipovodňové stavby předložena k územnímu řízení. Z důvodu řešení
výkupu jednoho objektu je nutno doplnit dokumentaci o úpravu
části stavby. Úprava je odsouhlasena projekční kanceláří a schválena zastupitelstvem. V dalších bodech volebního programu jsme
spolupracovali s ostatními stranami. Původní záměr vybudování nového centra města se pro majetkové problémy nepodařilo realizovat.
Řešení nové radnice v bývalém obchodním domě Máj je v úrovni
připomínkového řízení. Pokud budou vyhlášeny příslušné dotace,
chceme podporovat výstavbu malometrážních bytů a rekonstrukci
stávajícího bytového fondu v majetku města. Dále se chceme ucházet o dotace na výstavbu domova pro seniory. Na realizaci máme
vytypované pozemky v katastru města. Sdružení chce i nadále prosazovat silniční obchvat města a návaznost výjezdu z centra města
na plánovaný obchvat.
Důvěřujte našim kandidátům a pomozte nám uskutečnit naše
společné plány pro rozkvět našeho města!
za sdružení nezávislých kandidátů Ing. Ladislav Berit

po čtyřech letech opět přišel čas komunálních voleb - voleb, které život každého
občana ve městě denně svým dopadem ovlivňují.
V těchto volbách svobodně rozhodnete, jakým směrem se naše město bude v dalších letech ubírat. My, kandidáti ODS Kralupy nad Vltavou, Vám odmítáme slibovat líbivé a v praxi nesplnitelné věci. A i věci, které jsou již připraveny, a na které
jsou již i zajištěné finance.
Proto v našem programu nenajdete např. vytvoření nových míst ve školkách, opravu
školních budov a opravu sportovních a kulturních zařízení. Na všechny tyto investice
se již podařilo za našeho působení ve vedení města v letech 2009 - 2010 zajistit finance
z evropských, státních a krajských dotačních programů ve výši cca 48 mil. Kč.
Důslednou revizí výdajové části městského rozpočtu jsou již zajištěny finance
i na uhrazení povinných finančních spoluúčastí k těmto investicím. Tyto peněžní
prostředky budou použity z rozpočtu města bez potřeby čerpání úvěrů od bankovních ústavů. Stejně jako se podařila provést, v rekordně krátkém čase, bez úvěrů,
rekonstrukce městského koupaliště. Všechny tyto akce budou provedeny bez závislosti na tom, kdo naše město povede příští 4 roky. A proto Vám je ve volebním
programu neslibujeme.
Co vám můžeme slíbit, je to, že budeme pokračovat v odpovědném vynakládání finančních prostředků při jejich čerpání z každoročních rozpočtů. Využijeme
všechny možnosti pro získání dalších prostředků od EU a státu.
Všechny získané peníze od státu a z privatizace městského majetku budou transparentně rozděleny ve výběrových řízeních tak, aby z nich měl užitek každý občan
Kralup nad Vltavou. Chceme podle připraveného plánu opravit nemovitý majetek
města. Slibujeme, že dokážeme hospodařit s veřejnými prostředky, že nechceme
zadlužovat naše město pro budoucí generace. A že na to co slibujeme, dokážeme
zajistit i nutné peněžní prostředky.
Náš podrobný program najdete na stránkách www.odskralupy.cz, v tomto čísle
zpravodaje a i ve vašich poštovních schránkách.
S přáním šťastné volby Libor Lesák

21

KZ

Komunální volby

ODOVĚDNÁ ŘEŠENÍ PRO NAŠE MĚSTO
VOLEBNÍ PROGRAM KRALUPSKÉ ODS 2010 - 2014

Sociální oblast, školství, zdravotnictví, sport
Ü zavedeme vyplácení sociálních dávek nehotovostně formou poukázek
Ü budeme tvrdě postupovat proti těm, kteří nedodržují a zneužívají sociální systém
Ü podpoříme solidaritu s potřebnými a aktivním vyjdeme vstříc
Ü podpoříme projekty volnočasových aktivit dětí a mládeže a v oblasti práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí
Ü posílíme finanční prostředky pro podpory sportovních a zájmových činností
Ü podpoříme preventivní zdravotnické programy a nové zdravotnické zařízení
Ü prosadíme realizaci programu aktivizačních činností pro seniory
Doprava a životní prostředí
Ü vytvoříme nová parkovací místa a podpoříme vznik parkovacích domů a odstavných parkovišť bez snižování zelených ploch
ve městě
Ü provedeme audit dopravního značení ve městě - odstraníme nepotřebné značky ztěžující a zpomalující provoz
Ü budeme usilovat o pokračování přípravy výstavby dopravního obchvatu, kterou současné vedení kraje utlumilo, a využijeme
všech zákonných možností k omezení průjezdu těžké dopravy městem
Ü chceme úspěšně pokračovat v iniciativě „Stop letišti Vodochody“
Ü zlepšíme kontrolu a provádění odborné údržby městské zeleně
Ü dokončíme obnovu výletního a odpočinkového charakteru Hostibejku
Ü provedeme audit práce technických služeb – zvýšíme čistotu města a údržbu městských komunikací
Správa města
Ü dokončíme privatizaci městského bytového fondu a získané prostředky vložíme zpět do oprav a rekonstrukcí městského majetku – silnice, chodníky, školy, dětská hřiště, sportovní a kulturní zařízení
Ü dořešíme umístění nového Městského úřadu v centru a nabídneme nepotřebné budovy a pozemky v centru a okolí investorům
Ü chceme „vrátit život do centra města“ (kultura, bydlení, obchody), zrealizujeme novou povrchovou úpravu náměstí a přilehlých ulic
Ü budeme důsledně pokračovat v získávání dotačních prostředků pro rozvoj města ze státních a evropských fondů, a to i za
aktivní pomoci členů ODS na vyšších úrovních
Ü dokončíme revizi městského rozpočtu
Ü provedeme přeměnu městské policie na organizaci sloužící potřebám občanů
Ü důsledně budeme dodržovat „program nulové tolerance“
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Kino Vltava
Metropolitní opera New York
30. 10. 2010, 19:00 hod., 300,- Kč
Kino Vltava
Gaetano Donizetti:

Dcera pluku
Nastudování: francouzsky s českými titulky

Dámská jízda
Středa 20. 10. 2010 od 19 hod.

KZ

4

romantická komedie v kině Vltava

(K)lamač srdcí

A na co se můžete těšit?
Uvidíte báječnou přehlídku svatebních šatů ze salónu Hortenzie. Modelky i vás
bude česat kadeřnice ze salónu Flumen a svatebními kyticemi večer obarví květinářství Kopretinka. Inspiraci k výzdobě a zútulnění vašeho domova vám dá ukázka
bytového textilu od Moderního bydlení Kaštánkovi. A k tomu můžete okusit francouzské drinky podávané se sektem a čerstvými jahodami od profesionála Ondry
Slapničky. A to není vše!!!
Přijďte strávit pěkný večer plný inspirace a nápadů a starosti nechte doma!

Inscenace, jež byla roce 2007 označena za operní událost sezóny v Královské opeře Covent Garden v Londýně. Nechte se nyní také vy oslnit
brilantními koloraturami a famózním herectvím Natalie Dessay v roli markytánky Marie a rovněž výjimečnou muzikalitou Juana Diega Flóreze korunovanou suverénně zazpívaným slavným sledem vysokých „C“ v roli
jejího milého Tonia.
Tuto projekci podpořil Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie

PROGRAM 8. MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU
OUTDOOROVÝCH FILMŮ V KRALUPECH

8.

ročník Mezinárodního outdoorového festivalu zanedlouho proběhne ve 24 městech
České republiky. Bude zahájen
7. října a potrvá až do 4. prosince. Jedním z měst, kde se festival koná, jsou v letošním roce
poprvé Kralupy nad Vltavou,
a to v kině Vltava v termínu
od 11. do 13. října.
V těchto dnech festival divákům připravil 3 dvouhodinové
filmové bloky, ve kterých mohou
zhlédnout 12 sportovních outdoorových a cestopisných filmů z celého světa. Jedinečnou podívanou
na filmy, které divákům přinesou
mnoho informací o nových expedicích, sportech a nepoznaných
oblastech, si mohou návštěvníci
festivalu zpestřit besedou s cestovatelem a filmovým producentem
Martinem Kratochvílem. Pohovoří o svém dokumentu Karnali: Údolí Limi. Beseda proběhne
v pondělí 11. 10. po slavnostním
zahájení festivalu.

Do festivalu bylo v letošním roce přihlášeno 130 filmů, z nichž
bylo vybráno porotou 90 soutěžních. Celkem je připravenou 220
filmových bloků a než budou vyhlášeny vítězné filmy, v Praze
4. prosince, urazí 4 260 km.

Festival v Kralupech nad Vltavou se uskuteční za finančního přispění Města Kralupy
nad Vltavou a Středočeského kraje a spolupořadatelské podpory
KaSS Vltava.

Při zakoupení vstupenky
na 1 až 3 dny získá každý divák
slevu 5 – 15% na nezlevněné
zboží ve Sport Derfl.
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Digitální kino Vltava Kralupy – říjen 2010

3D

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

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
1. 10. pá
17:30
Resident Evil 4: Afterlife
USA, VB, Něm., 97 min., 15, T, 165,- Kč

3D

20:00
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí
USA, 132 min., 12, T, 80,- Kč
Michael Douglas zpět ve své oscarové roli finančního
žraloka Gordona Gekka a opět v režii Olivera Stonea!
2. 10. so
17:30
Čarodějův učeň
USA, 110 min., ŠÚ, T, 90,- Kč

3. 10. ne
15:00
Alfa a Omega
USA, 88 min., D, 130,- Kč

17:30
Alfa a Omega                                      
USA, 88 min., D, 130,- Kč

3D

20:00
Postradatelní
USA, 99 min., ŠÚ, 15, T, 90,-Kč

3D

ČR PREMIÉRA
Habermannův mlýn
ČR, 104 min., 12, 90,- Kč
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu
z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný
odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely nesmazatelnou
krvavou stopu.
8. 10. pá
17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 100,- / 90,- Kč dětské vstupné

22:15
Resident Evil 4: Afterlife
USA, VB, Něm., 97 min., 15, T, 160,- Kč

3D

9. 10. so

17:00
Karate Kid
USA, 140 min., ŠÚ, D, 100,- / 90,- Kč dětské vstupné
Klasika teenage karate filmů v novém hávu.
Hlavní hrdina, dvanáctiletý Dre Parker, si musí skrze
výuku kung fu a následný turnaj vydobýt úctu svých
protivníků.
20:00
Román pro muže
ČR, 100 min., 12, 90,- Kč
4. – 5. 10. po – út	
20:00
Postradatelní
USA, 99 min., ŠÚ, 15, T, 90,- Kč
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17:30
Habermannův mlýn
ČR, 104 min., 12, 90,- Kč

3D

Vyvražďovací masakr jako pohodová letní podívaná od režiséra „Hory mají oči“ a „Noc s nabroušenou břitvou“.
3D konečně ukáže zuby!
10. 10. ne
15:00
Kamarádi z televize II
ČR, 64 min., 30,- Kč

3D

20:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010
125 min., 60,- Kč – 1 den / 100,- Kč – 2 dny
13. 10. st

Kinečko pro nejmenší

17:30
Alfa a Omega                                   
USA, 88 min., D, 130,- Kč

14. 10. čt	
17:30
ČR PREMIÉRA
Legenda o sovích strážcích
USA, 100 min., D, 130,- Kč

3D

Rozleť se za dobrodružstvím s odvážným sovím klukem Sorenem. Na své cestě za legendou se sám stal
legendou.
Pravděpodobně nejlepší 3D animák roku.

20:00
Wall Street 2: Peníze nikdy nespí
USA, 132 min., 12, T, 80,- Kč
22:15
Piraňa 3D
USA, 88 min., 15, T, 140,- Kč

12. 10. út
17:30
Alfa a Omega                                  
USA, 88 min., D, 130,- Kč

20:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010
135 min., 60,- Kč

20:00
Habermannův mlýn
ČR, 104 min., 12, 90,- Kč

Co nemůže postrádat správné dobrodružství na cestě?
Stopování, naskakování do rozjetých náklaďáků, rozzlobené medvědy, píchavé dikobrazy... Jen se zeptejte Kate
a Humphreyho, dvou vlků z jedné smečky.

20:00
Mezinárodní festival outdoorových filmů 2010
Slavnostní zahájení a beseda s tvůrci
dokumentu
150 min., 60,- Kč – 1 den / 100,- Kč – 2 dny / 140,- Kč
– 3 dny
Blok filmů s outdoorovou a adrenalinovou tématikou.
Při zakoupení vstupenky na 1 den získáte ve Sport Derfl
5% slevu na nákup vybraného (nezlevněného) zboží; za
vstupenku na 2 dny získáte 10% slevu na nákup zboží
a za vstupné na 3 dny získáte 15% slevu na nákup zboží
ve Sport Derfl v Kralupech.

20:00

3D

20:00
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 90,- Kč
11. 10. po	

6. 10. st

7. 10. čt	

Fantasy dobrodužný film o souboji dobra se zlem. V hlavní roli Nicolas Cage.
20:00
Resident Evil 4: Afterlife
USA, VB, Něm., 97 min., 15, T, 165,- Kč

NEJLEPŠÍ AKČNÍ FILM ROKU!!!!
Elektrizující akce, s níž se na plátna kin vrací Sylvester
Stallone v žánru, který ho proslavil. Partnery mu budou
akční hvězdy současnosti.

20:00
Čarodějův učeň
USA, 110 min., T, 90,- Kč
15. – 16. 10. pá - so
20:00
Román pro muže
ČR, 100 min. 12, 80,- Kč
22:15
Piraňa 3D
USA, 88 min., 15, T, 140,- Kč

3D

16. 10. so

3D

17:30
Legenda o sovích strážcích
USA, 100 min., D, 130,- Kč

3D
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17. 10. ne
15:00
Legenda o sovích strážcích            
USA, 100 min., D, 130,- Kč

3D

17:30
Alfa a Omega                        
USA, 88 min., D, 130,- Kč

3D

20:00
Habermannův mlýn
ČR, 104 min., 12, 90,- Kč
18. 10. po
20:00
Piraňa 3D                                              
USA, 88 min., 15, T, 140,- Kč

3D

19. 10. po

3D

17:30
Legenda o sovích strážcích                
USA, 100 min., D, 130,- Kč
20:00
(K)lamač srdcí
Fr., Mon., 105 min., ŠÚ, 12, T, 80,- Kč

umaštěné kultuře televizních estrád a nedělních odpolední s dechovkou, rebélií proti husákovskému socialismu, kdy k tomu, abyste dostali přes držku od policajta,
stačilo mít právě jen ty dlouhý vlasy a nebo natržený
občanský průkaz.
22. 10. pá
17:30
Já, padouch                                         
USA, 95 min., D, 140,- Kč

3D

19:00

DÁMSKÁ JÍZDA
(K)lamač srdcí
Fr., Mon., 105 min., ŠÚ, 12, T, 100,- Kč

20:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč
23. 10. so

3D

17:30
Legenda o sovích strážcích                 
USA, 100 min., D, 130,- Kč
20:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč

15:00
Kinečko pro nejmenší
Broučci – s Broučkem je zle
ČR, 64 min., 30,- Kč
Pásmo krátkých pohádek pro naše nejmenší diváky

3D

17:30
Já, padouch                                          
USA, 95 min., D, 140,- Kč

Roztomile potrhlá romantická komedie říznutá akcí, světem videoher a vizuálními i slovními fóry. Scott Pilgrim
vám ukáže, jak moc lze trpět pro lásku.

3D

ČR PREMIÉRA
Já, padouch                                          
USA, 95 min., D, 140,- Kč

Klaďasové už nefrčí
Originální animovaná komedie představující nového hlavního hrdinu. Ukrutného záporáka jménem Gru, který
se nezastaví před žádnou špatností, ale umí být nekonečně zábavný.
20:00
ČR PREMIÉRA
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč
Hořká komedie na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha (Pelíšky, U mě dobrý) o tom, jací jsme byli v 70.
létech minulého století, kdy big beat a dlouhý vlasy byly
rebélií proti tesilové instituci táta-máma, rebélií proti

29. 10. pá

3D

20:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč
22:15
Paranormal Activity 2
USA, 95 min., 15, T, 90,- Kč

3D

15:00
Legenda o sovích strážcích                   
USA, 100 min., D, 130,- Kč
19:00

Metropolitní
opera New York
Gaetano Donizetti:

Dcera pluku

300,- Kč
Nastudování: francouzsky s českými titulky
15:00
Já, padouch
USA, 95 min., D, 140,- Kč

20:00
Scott Pilgrim proti zbytku světa
USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

21. 10. čt	

2. díl kultovního hororu

31. 10. ne

25. 10. po	

17:30

ČR PREMIÉRA
Paranormal Activity 2
USA, 95 min., 15, T, 90,- Kč

30. 10. so

20:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč

Alex se svou sestrou a jejím manželem provozují společnost, která poskytuje vskutku „speciální“ služby: rozbíjí
partnerské vztahy na objednávku!
Film úspěšně zakončil letošní MFF Karlovy Vary.

22:15

17:30
Já, padouch
USA, 95 min., D, 140,- Kč

24. 10. ne

20. 10. st

20:00
Scott Pilgrim proti zbytku světa
USA, 112 min., 12, T, 80,- Kč

26. 10. út
17:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč

3D

17:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč
20:00
Paranormal Activity 2
USA, 95 min., 15, T, 90,- Kč
1. – 2. 11. po – út
20:00
Bastardi
ČR, 80 min., 12, 85,- Kč

20:00
Strýček Búnmí
Thaj., VB, Niz., Něm., Špa., Fr., 114 min.,
T, 75/65,- Kč pro členy FK Vltava

FK Vltava

Filmový skvost plný fantazie, vtipu i hlubokých emocí čerpá z úchvatné přírodní scenérie Thajska. Stal se
senzací letošního festivalu v Cannes.
27. 10. st
20:00
Občanský průkaz
ČR, 137 min., 110,- Kč
28. 10. čt

3D

17:30
Legenda o sovích strážcích               
USA, 100 min., D, 130,- Kč

Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy.
Vysvětlivky:
15.................................... nevhodné mládeži do 15 let
12.................................... nevhodné mládeži do 12 let
T...................................... české titulky
D..................................... dabing
ŠÚ................................... širokoúhlý film
3D................................... digitální 3D projekce
Změna programu vyhrazena!

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

www.kass.kralupy.cz
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Program KD Vltava

KD Vltava Kralupy
PROGRAM NA ŘÍjen
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,
e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, REZERVACE a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101
Do čtvrtka 14. října

Sobota 9. října v 15:00 hodin

Neděle 17. a 24. října od 18:30 do 22:00 hodin

trvá výstava fotoobrazů Josefa Fouska
OBRAZY DUŠE
Výstava bude zpřístupněna na požádání v pracovní době KaSS a také při všech akcích.

ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA - „Z pohádky
do pohádky“
Čertovský učeň Belínek jde do světa lidí vykonat tovaryšské zkoušky. Protože je čert tak
trochu popletený, s vlastnostmi spíše lidskými
než čertovskými, má velké problémy. Ještě větší je však jeho touha mít alespoň trochu štěstí.
Zjistí ovšem, že to si nelze koupit, natož ukrást.
Je potřeba, aby si jej našel sám.
Hrají členové Nového divadla Mělník. Pohádka
je vhodná pro děti od 4 let.
Pozor, děti! Začínáme sbírat razítka do slosovatelné skládačky!
Vstupné: 60,- Kč

I. PRODLOUŽENÁ TANEČNÍCH KURZŮ
„ŠKRABOŠKOVÁ“
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou. Hraje taneční skupina Largo.
Vstupné: 100,- Kč

pátek 1. ve 21:00 country salón „Liďák“
KONCERT SYLVIE KROBOVÉ
Přijďte si poslechnout výjimečnou zpěvačku
a herečku Sylvii Krobovou. Její pěvecký potenciál je nevídaný, a to nejen profesionalitou, ale i nesporným talentem a citlivostí. Při
koncertech Sylvii věříte, což je dar, kterým se
opravdu může pochlubit málokdo.
 
Vstupné: 90,- Kč
(vstupenky v předprodeji
v KaSS i na „Liďáku“)

Středa 13. v 19:30 hodin

Středa 20. v 16:30 hodin – malý sál
KOČIČINY KOCOURA DAMIÁNA
Setkání s hrdiny stejnojmenné knihy Václava
Čtvrtka umožní našim nejmenším divákům členka divadla Abrakadabra Pavla Říhová se svými
loutkami. 
Vstupné: 40,- Kč
Čtvrtek 21. v 19:30 hodin

LEKCE TANEČNÍCH KURZŮ
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Vstupné: 50,- Kč

Michael Mackenzie: BARONKY
Autor ve své napínavé hře uhrančivě stopuje nenápadné, dojímavé, a přece kruté jednání baronky ke své oddané a zanedbané služce. Tento
skutečný herecký koncert Evy Holubové a Zuzany Bydžovské skrývá mnohá překvapení a fascinující zvraty. Režie: Šimon Caban
Vstupné: 280,- / 190,- studenti a důchodci

čtvrtek 7. v 19:30 hodin

Sobota 23. října v 15:00 hodin

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

O ANIČCE ZE MLEJNA
„Z pohádky do pohádky“
Hudební pohádka o hamižné mlynářce, která
chce s pomocí pekla získat, co jí nepatří.
Pohádku uvádí Divadlo „M“ Praha a je vhodná
pro děti od 3 let.
Na této pohádce ještě můžete získat skládačku
i s razítkem. 
Vstupné: 60,- Kč

FRANTIŠEK NEDVĚD & TIE BREAK

neděle 3., 10. a 31. října v 17:00 a 20:00 hodin

Pátek 8. v 19:00 hodin
KONCERT EWY FARNÉ

František Nedvěd – kytara, zpěv; Vojta Nedvěd
– kytara, zpěv; Milan Plechatý - baskytara, klávesy, zpěv; Petr Kocman – kytary, mandolína,
harmonika, zpěv; Jarda Petrásek - bicí.
Můžete se těšit na večer plný pohody, vlídného
slova a hlavně pěkných písniček z pera takových velikánů jako jsou Gordon Lighfoot, Don
Williams, Jan Nedvěd. Texty jsou od Františkova
přítele a spolupracovníka ve Spirituál kvintetu
Dušana Vančury. Franta Nedvěd však zahraje
i písně ze svého pera. Tato formace vystupuje
s pořadem, který je průřezem těch nejlepších
písní z dosud vydaných alb. Do programu byla
zařazena směsice písní, které zpíval a hrával se
Vstupné: 250,- Kč
svým bratrem Janem.
Čtvrtek 14. října od 16:00 do 19:00 hodin

Po dlouhé době se nám podařilo zajistit koncert
jedné z našich nejoblíbenějších rockových zpěvaček, Ewy Farné. Nenechte si ho ujít!
Vstupné: 280,- předprodej / 320,- na místě
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TANeční odpoledne pro starší
a pokročilé
Hraje: „Tancovačka Standy Tatara“. Přijďte si
zatancovat v rytmu valčíku, polky, foxtrotu, tanga..., pobavit se a poslechnout si pěkné písničky.
Vezměte s sebou i své přátele a známé. Určitě
strávíte příjemné společné odpoledne!
Vstupné: 50,- Kč

Pondělí 25. v 19:30 hodin
SLUHA DVOU PÁNŮ
Pražský komorní balet Pavla Šmoka

Jedinečné taneční zpracování slavné komedie
Carla Goldoniho o sluhovi Truffaldinovi, který
slouží rovnou dvěma pánům současně.
Taneční nastudování: Lucie Holánková, hudební
nastudování: Jiří Hájek
Nenechte si ujít skutečný zážitek a přijďte k nám
strávit příjemný večer.
Vstupné: 200,- Kč /
studenti a důchodci 150,- Kč

Program KD Vltava
Úterý 26. v 19:30 hodin
RECITÁL LENKY FILIPOVÉ

KZ

POHÁDKOVÝ PODZIM
Milé děti!

Kulturní dům Vltava pro vás i tento rok připravil tradiční podzimní cyklus pohádek
„Z pohádky do pohádky“. Od října do prosince můžete v rámci tohoto cyklu navštívit
5 pohádek, které se budou hrát na velkém jevišti divadla.
Opět budete sbírat razítka za návštěvu jednotlivých pohádek. Pokud navštívíte alespoň
tři představení z pěti, zúčastníte se tak slosování o ceny, které proběhne po závěrečném
představení v sobotu 11. prosince 2010.

„Z POHÁDKY DO POHÁDKY“
Sobota 9. října v 15:00 hod.
ZKOUŠKY ČERTA BELÍNKA

Po dvaceti letech se opět vrací na naše pódium virtuózní kytaristka a výjimečná zpěvačka
Lenka Filipová, tentokrát v akustickém triu,
které kromě ní tvoří ještě kytarista Mirek Linhart a irský klavírista a hráč na irskou harfu
Sean Barry. Nenechte si koncert ujít a přijďte
k nám strávit příjemný večer.
Vstupné 280,- / důchodci a studenti 190,- Kč
Čtvrtek 28. ve 20:00 hodin
KONCERT SKUPINY STO ZVÍŘAT
Skupina slaví 20 let!!
Sto zvířat, věrní rytíři českého ska, jsou asi jedinou tuzemskou kapelou, jejíž popularita soustavně už 20 let stoupá a která si zároveň i na sedmé desce udržuje vysokou kvalitu, a to hudební
i textovou. Na posledních dvou albech navíc hrají
ve výtečné sestavě a formě, takže je to opravdu radost je poslouchat. Chcete se přesvědčit?
Přijďte k nám na koncert!
Vstupné: 180,- Kč v předprodeji
220,- Kč na místě

Info o pohádce viz. program na str. 26

Sobota 23. října v 15:00 hod.
O ANIČCE ZE MLEJNA

Info o pohádce viz. program na str. 26

Sobota 6. listopadu v 10:00 hod. !!!
OBUŠKU Z PYTLE VEN!

Klasická pohádka podle K. J. Erbena, tentokrát v muzikálovém provedení, která je nejen
plná písniček, ale i komických situací.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
Uvádí Divadelní společnost Julie Jurištové Praha.

Sobota 27. listopadu v 15:00 hod.
ČERVÍK A SVĚTLUŠKA V ŘÍŠI POHÁDEK

Činoherní komedie doplněná velkými loutkami.
Červík Jiří se vydá na výlet do pohádky. Vezme si s sebou světlušku Lidušku. Broučci
prožijí dobrodružství hned při setkání s perníkovou Ježibabou, drakem, spící Šípkovou
Růženkou, budou muset pomoci Plaváčkovi, který neumí plavat. Jak všechna setkání
dopadnou? Nečekejte a přijďte se podívat!
Pohádka je vhodná pro děti od 4 let.
Hrají herci Liduščina divadla Roztoky u Prahy.

Sobota 11. prosince v 10:00 hod. !!!
POHÁDKA DO DLANĚ

Připravujeme na listopad:
5. Krausberry – country salón „Liďák“
6. Obušku z pytle ven! - od 10:00 hod.
cyklus „Z pohádky do pohádky“
6. Koncert skupiny Krucipüsk – od 20:00
9. Koncert Věry Špinarové
a bandu Adama Pavlíka
10. Broučci – Sváťovo dividlo – malý sál
11. Tančírna
23. Simona Stašová v divadelním
představení Shirley Valentine
25. UDG, 05 a Radeček – rockový koncert
26. 4TET – koncert
27. Červík Jiří a světluška Liduška – 15:00
cyklus „Z pohádky do pohádky“
27. Adventní koncert KODK
v kralupském kostele v 17:00

Úsměvná pohádka o čtvero ročních obdobích, dvou sněhových vločkách a jednom
človíčkovi, ke kterému všechna roční období přicházejí na návštěvu. Uvidíme, jak se
roční období střídají a jak se každý rok vydávají sněhové vločky na dalekou pouť.
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let.
Účinkují herci divadelního souboru „MÁJ“ Praha.
Vstupné na jednotlivá představení je 60,- Kč / osoba.

Ceny do slosování
věnuje

Ceny do slosování
věnuje

Loutkový soubor
Rolnička
uvede dne 27. 10. 2010
od 16:30 hod. a 17:30 hod.
pohádku: „Drak“
režie: I. Slabá
Část vstupenek v předprodeji KaSS.

KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ se skupinou Adama Pavlíka
Po mnoha letech budeme mít možnost uvítat opět na našem pódiu vynikající zpěvačku s fantastickým hlasem Věru Špinarovou. Vzhledem k tomu, že její koncerty jsou všude vyprodané, neproVstupné: 280,- Kč
pásněte začátek předprodeje 1. října!
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Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže

Letní tábor Mokrosuky 2010

K

aždý rok pořádá DDM letní tábory v Mokrosukách
a ani já jsem tam letos nemohla chybět. Když přijel autobus,
všichni jsme se k němu přesunuli a začali nakládat zavazadla. Nikdo se s nikým neznal,
nikdo netušil, co nás čeká a co
za ten týden prožijeme. Po příjezdu se každý rozhlížel po táboře a po ostatních. První den
probíhal v duchu seznamova-

cích her a pak už se rozjela celotáborová hra Lovci pokladů.
Družstva mezi sebou soupeřila v nejrůznějších disciplínách
a sbírala indicie, které by je dovedly k vytouženému cíli. Nešlo nám tolik o to umístění, ale
o dobrodružství a srandu, kterou jsme zažili.
Kromě her v lese nebo
na louce jsme si zasportovali
na nedalekém hřišti a vydali

se na celodenní výlet na hrad
Kašperk. Vedoucí nám také naplánovali nákupy v Sušici, kde
si mohl každý z nás pořídit nějakou drobnost na památku či
dárek pro své nejbližší. Co by
to bylo za tábor, kdyby chyběla diskotéka, karneval či táborák. Každý den na nás čekalo
mnoho zážitků a zábavy. I nějaké lásky se tam našly. Smutné na tom bylo, že týden se

Óda na Dům dětí a mládeže
Kralupy nad Vltavou

V DDM si můžeš hrát, DDM má každý rád.
Mají výběr z mnoha kroužků, pojď si zahrát aspoň trošku!
Když tě baví tancování, nic ti přece nezabrání.
Tak neváhej a pojď si hrát nebo třeba malovat!
Nikdy se tam nenudíš, to sám ale uvidíš!
Tereza Holubová, ZŠ Komenského

Drakiáda
Vyrobte si svého draka nebo si ho kupte
a přijďte s ním na naši Drakiádu! Zveme
děti a hravé rodiče přivítat podzim. Sraz
bude 6. října v Lutovníku na konci ulice
v 16:00 hodin. Startovné 30,- Kč. Nestihnete-li si draka obstarat, nevadí, na místě bude
možnost si jej koupit. Budeme také soutěžit
o drobné ceny. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Nocovka
A je to zase tady. Vámi tolik oblíbená nocovka začne 22. 10. v 18 hodin a potrvá až
do 9 hodin následujícího dne. Tentokrát
prožijeme večer a noc v Egyptě. Cena 100,Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři Domu dětí a mládeže a odevzdat
do 18. 10. 2010.

Zveme rodiny, pracovní a sportovní kolektivy, školy a skupiny přátel do Mokrosuk.
Víkendové a týdenní pobyty nebo prodloužené víkendy podle vašeho přání si můžete
zajistit v kanceláři DDM.
Speciálně nabízíme pobyt v termínu podzimních prázdnin 27. - 31. října a silvestrovský pobyt od 27. 12. 2010 - 1. 1. 2011.
Přivítá Vás příjemné prostředí, domácí
strava, plná penze, děti dokonce 5x denně.
K dispozici je domácí kino, DVD, VHS, hifi
věž, lednice, varná konvice a mikrovlnná
trouba. V oploceném areálu je k dispozici
pískoviště a ohniště.
Využít můžete také fotbalové hřiště, kuželky, ping-pong, nebo basketbalové koše.
Okolí Mokrosuk nabízí velké množství

Kateřina Vocásková,
9. B ZŠ Komenského

zajímavých výletů: hrady Kašperk, Švihov,
Velhartice a Rábí, města Sušice, Klatovy,
rozhlednu Svatobor.
Informace o cenách a rezervace: paní
Špinarová, tel: 315 722 236.

Podzimní prázdniny
Ve dnech podzimních prázdnin 27. a 29.
října se nekonají pravidelné zájmové útvary
pro děti v Domě dětí a mládeže.
DDM bude pro děti otevřen od 9 do 15 hodin. Pro nejmenší bude připraveno Sluníčko, větší děti mohou využít počítače, kulečník, šipky, stolní fotbal nebo ping-pong.

Jarní prázdniny s DDM
Možná se Vám zdají jarní prázdniny daleko, ale již nyní je třeba myslet na to, kde
a s kým je budou Vaše děti trávit. Dopřejte
jim pobyt v hezkém prostředí, v kolektivu
dětí, s možností lyžovat. Toto vše Vám zajistíme. A přidáme celodenní program, dobrou
stravu a odměny na konci pobytu.
Odjíždíme v pátek 11. 2. 2011 do Monínce a vracíme se 18. 2. Sportovní středisko
na Monínci nabízí dvě různě dlouhé sjezdovky a možnost lyžování pro začátečníky.
Děti, které nelyžují, zde najdou také bohaté zimní vyžití. Místa si můžete rezervovat
v kanceláři DDM již nyní.
Sportovní středisko
na Monínci

3x Foto: gabriela junášková

Mokrosuky

Mokrosuky

pomalu krátil a museli jsme si
zabalit a odjet společně domů.
Po návratu do Kralup někomu
ukápla slzička, někdo se radoval, že vidí rodiče, ale všichni
jsme určitě byli rádi, že jsme
toho společně tolik zažili. Jestli jste se o prázdninách nudili, vyražte s námi příští léto
do Mokrosuk.
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Školy

KZ

ZŠ gen. klapálka

Působení
školního psychologa
d září 2010 působí na naší škole školní psycholog. Rozšířil řady
školního poradenského pracoviště působícího v rámci projektu VIP-II, spolufinancovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Úkolem školního psychologa je být
ve škole k dispozici učitelům, dětem
i jejich rodičům. Snaží se nahlížet
na každé téma a problém komplexně
a hledat řešení, které bude přínosem
pro všechny zúčastněné strany.
S žáky pracuje skupinově i individuálně. Žáci mohou vyhledat psychologa
na základě doporučení rodičů, učitelů
nebo z vlastní iniciativy v nejrůznějších situacích, např. když se setkávají se situacemi, které jsou pro ně
nepříjemné, neobvyklé, v tu chvíli neřešitelné; když se potýkají s obtížemi
v učení apod.
Se skupinou se psycholog setkává

při návštěvách tříd, kdy může aktivně vstupovat do dění zde a prostřednictvím různých přístupů a technik
pracuje se skupinovou dynamikou,
klimatem třídy a podílí se na osob-

foto: Mgr. Jitka Hokešová

O

Foto z adaptačního pobytu v Louňovicích pod Blaníkem, kterého se
zúčastnilo 62 šesťáků

„Zebra“ letos již podruhé
lečně se svými kolegy z obvodního oddělení Policie ČR Kralupy
nad Vltavou vybrali jedny z nejfrekventovanějších přechodů pro
chodce, a to u kostela. Děti policistům dokázaly, že od svých rodičů i učitelů dobře vědí, jak mají
správně přecházet, rozhlížet
se před vstupem do vozovky,
vyčkat na „zeleného panáčka“, dát přednost vozidlům
Policie ČR, hasičům i zdravotníkům, když jedou se zapnutými majáky, atd.
Nadšení malých školáků bylo přímo až nakažlivé
a s policisty by u přechodů
nejraději strávili celý den.
Děti nakonec za svou šikovnost a znalosti dostaly od
policistů dárky v podobně
omalovánek, vystřihovánek,
zápisníčků, rozvrhů hodin
a dalších drobných upomínkových předmětů.
Foto: redakce

P

rvňáčci ze ZŠ Gen. Klapálka
se v pátek 10. září zúčastnili
celorepublikového projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Policisté z Preventivně informační
skupiny Územního odboru Policie
ČR Mělník si pro tuto akci spo-

nostně-sociální výchově žáků. Může se účastnit také výjezdů, zejména
adaptačního pobytu žáků 6. ročníků,
kde takřka v přímém přenosu sleduje
utváření nového kolektivu třídy. Podílí
se také na práci školního parlamentu, jehož prostřednictvím je realizována výchova k demokracii, žáci se učí
navzájem komunikovat, tvořivě řešit

nprap. Jana Žáčková,
PČR Mělník

problémové situace a hledat jejich
funkční řešení.
Od října budou žáci mít možnost
navštěvovat také tzv. „Skupinky“,
hodiny, v jejichž průběhu budou mít
prostor zpracovat zážitky ze školního
i osobního života, sdílet zkušenosti
se spolužáky, rozvíjet své kompetence k učení a odreagovat se po náročném školním dni za využití relaxačních
a muzikoterapeutických technik.
Jak již bylo zmíněno, psycholog
pracuje nejen s žáky, ale také s rodiči
a učiteli. Těm nabízí možnost konzultovat postup při řešení kázeňských,
výukových či rodinných problémů
a v dalších situacích, kdy rodiče a učitelé vyhledávají pomoc odborníka.
Cílem práce školního poradenského pracoviště je zlepšit práci školy
ve prospěch jednotlivých žáků a podporovat jejich zdravý rozvoj. Věříme,
že práce školního psychologa k naplnění tohoto cíle přispěje.
Mgr. Barbora Neuwirthová,
školní psycholog

ZŠ praktická

Nová třída v ZŠ Praktická
N
aše škola otevřela ve školním roce 2010/2011 speciální třídu pro děti s poruchou
autistického spektra. Otevření
této speciální třídy klade mimořádné nároky i na zkušené
pedagogy a jejich asistenty. V letošním roce navštěvuje třídu celkem 5 dětí od první do páté tří-

dy. Takto široký věkový rozsah
umožňuje speciální uspořádání
třídy, kde každý žák má samostatné, oddělené pracoviště, což
je nutné i s ohledem na specifika jeho poruchy.
Našim žákům přejeme úspěšný školní rok 2010/2011 .
Mgr. B. Lauermannová

Speciální třída pro děti
s poruchou autistického spektra
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ZŠ komenského

Barevný den
L

etní dny jsou v nenávratnu a vlády se ujal podzim, „Pán
barev“. V jejich znamení se ponese i říjen na naší škole. Žáky čeká již tradiční „Barevný den“, který bude letos zaměřený
na přírodní živly. Voda, oheň, sopky, tornáda či sněhové bouře
ovládnou na celé dopoledne naši školu. Žáci budou zábavnou
formou získávat nové informace a učit se trochu jinak, než tomu bývá obvykle. Každá třída se bude zabývat jedním živlem,
v jehož tónech přijdou žáci i vyučující oblečeni. Na závěr dne
všichni zúčastnění vytvoří „barevného hada“, který projde
centrem města. Přijďte se podívat! Mgr. Jiřina Hereinová
Barevný den na ZŠ Komenského

22. října 2010
v 11:00 hodin odchod od školy.
Procházka centrem města, ukončení na Sokoláku.

ZŠ revoluční

Kroužek leteckých modelářů
I v letošním školním roce
probíhá na ZŠ Revoluční
kroužek leteckých
modelářů.

S

cházíme se každý čtvrtek
v 15:30 hodin.
Kroužek je vhodný pro děti
od IV. tříd ZŠ, ale přijít mohou
všichni zájemci o stavbu leteckých modelů.
Na kroužku se děti naučí základům aerodynamiky a mechaniky letu modelů letadel těžších
než vzduch. Dále se naučí vyřezávat lupenkovou pilkou, velké přesnosti a pečlivosti, kte-

rá je pro stavbu modelů letadel
nutná.
Začínáme konstrukcí jednoduchých modelů letadel
a pokračujeme až k modelům
letadel řízených pomocí modelářské soupravy. Děti se naučí
ovládat, ale i seřizovat modely
letadel, za pomoci zkušeného
instruktora.
Kroužek je podporován z grantového schématu města Kralupy
„Podpora volného času a prevence kriminality mládeže“.
Bližší informace: V. Dvořák,
tel: 603 753 017,
e-mail: dvorva@email.cz

INZERCE

Francouzská luxusní kosmetika GERnétic
Chmelova 550, PÁRTY KLUB – Kralupy nad Vltavou.

www.mavi-kosmetika.com ✆ 776 55 22 39
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Škola hrou

Začal nový školní rok a s ním nastává dětem řada
povinností, učení a domácích úkolů. Na ZŠ Komenského se
uplatňuje motto „Škola hrou“, a tak se učitelé snaží běžnou
výuku zpestřit výlety, exkurzemi, ale také nejrůznějšími
projekty či soutěžemi, takže se mají žáci opravdu na co těšit.

V

edle již osvědčených akcí
jako Zájmové vyučování,
Předvánoční dílny s následným jarmarkem, Mikulášská
diskotéka, Sportovní den, Barevný den, Den zvířat a stromů
nebo Výstup na Komendu, nás
letos čeká také několik novinek.
Za zmínku stojí určitě fotografická soutěž a také první ročník
soutěže „Objevujeme talenty na
Komendě“, která je inspirována,
jak jistě sami tušíte, známou televizní show.
Samozřejmě nesmí chybět ani tradiční projekt „Jedeme do...“. Každý rok „jezdíme“
na jiný kontinent a po Africe,
Asii a Americe se letos podíváme do Austrálie. Všechny třídy
budou spolu s učiteli v průběhu
školního roku na zmiňovaném
projektu pracovat a výsledky
svého úsilí předvedou během
měsíce března v kinosále KD Vl-

tava. Prezentace je určena nejen
spolužákům a zaměstnancům
školy, ale také rodičům, sourozencům a kamarádům.
Mimo uvedené aktivity mají všichni před sebou přípravy
na velké výročí. V příštím školním roce totiž Komenda oslaví
110 let od svého založení a takové jubileum přece nelze nechat
bez povšimnutí.
A pak že je ve škole nuda!!!
Nikola Ortová, 9. A

Školy

KZ

zš a mš třebízského

Vítání prvňáčků v novém
ako každý rok, tak i letos přivítala naše
ZŠ „úplně čerstvoučké prvňáčky“. Letos
poprvé je pozvala třídní učitelka Mgr. J. Hrušovská společně s jejich rodiči, prarodiči
a rodinnými přáteli do svátečně vyzdobené
auly naší školy, kde je uvítal starosta Kralup nad Vlt., pan P. Holeček, paní ředitelka
Mgr. J. Švancarová a pedagogové i žáci celé
ZŠ Třebízského.
Prvňáčci se jeden po druhém představili
na jevišti za doprovodu žáků 9. ročníku, kteří si nad svými malými kamarády tradičně
přebrali celoroční patronát.
Našim nejmenším žáčkům přejeme, aby
se jim v naší škole líbilo, získali zde nejen
mnoho potřebných vědomostí, dovedností
a návyků, ale i spoustu zážitků, radosti, zábavy a kamarádství. 		

První školní den
prvňáčků ZŠ Třebízského

foto: školní archiv

J

Mgr. Iveta Jirasová

Stop AIDS!
V

pondělí 13. 9. jsme my, deváťáci, navštívili pražský
Dům světla. Cesta byla fajn, ale
úsměvy nám ztuhly ve chvíli,
kdy proti nám začala vycházet jiná třída a tvářila se dost

vyděšeně. Pochopili jsme proč
až za chvíli. Pracovník Domu
světla nám začal povídat o viru HIV a nemoci AIDS doplněné obrázky. Sledovali jsme
film o situaci na Ukrajině, kde

je situace dost vážná. Musíme říci, že nic z toho, co jsme
slyšeli nebo viděli, bychom
nikomu nepřáli. Čekali jsme,
že uvidíme i nějaké nakažené lidi, jenže ono nic. Pak ale
ze sympatického kluka, který
nám přednášel, vypadlo, že je
sám nakažený, a že to chytil

od jehly v době, kdy ještě drogoval... Tahle akce rozhodně
nebyla pro slabší povahy, ale
co jsme slyšeli a viděli, to se
nám doslova zapsalo do vědomí. Je 100 způsobů, jak se
nakazit HIV, ale jedna jediná
jednoduchá ochrana: kondom!

Žáci 9. AB

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

ŘÍjen 2010
Pondělí: Vyhrazeno pro jednorázové akce
19:00 . ............. Těhotenské ladění - pouze 18. října, na téma: prezentace
aromaterapie u porodu s Vlaďkou Michlovou (porodní bába)
Úterý:

9:00 a 10:30..... Kutáleníčko pro aktivní lezce
16:00................ Montessori hernička s Janou Krejsovou (poprvé 12. 10.)

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

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

Ve středečních skupinkách pro miminka jsou volná místa.
Přijdete mezi nás?
Ostatní cvičení jsou v současné době zcela zaplněna.
Chcete-li se přidat, ozvěte se mailem.
Jakmile se uvolní místo, napíšeme Vám.

Adresa: KaSS Vltava, nám. J. Seiferta, Kralupy nad
Vltavou - Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,
www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz
Co nás čeká dál?
u 2. a 9. října (sobota) od 9:00 do cca 17:00 hod.
kurz „Respektovat a být respektován“.
Ještě je možné se přihlásit na několik uvolněných míst. Pospíchejte!
u 4. října (pondělí) od 20:00 hod.
Montessori seminář pro rodiče II – praktický nácvik práce s pomůckami.
u 11. října (pondělí) od 9:30 hod.
Televize versus vyprávění pohádek s Hankou Perglerovou (Škubalovou). Jak nás televize
ovlivňuje a proč jsme tak snadno na ní závislí? Čím způsobuje největší zátěž pro naše
děti? Od jakého věku je vhodná?
u 12. října (úterý) od 16:00 hod.
historicky první Montessori herna v Neználku. Další herny začnou podle vašeho zájmu.
u 18. října (pondělí) od 9:30 hod.
Homeopatie (nejen) pro rodiče s Janou Balušíkovou, tentokrát na téma homeopatická
léčba kašle, průjmu, zvracení, ztráty hlasu, atd.
u 26. října (úterý) od 20:00 hod.
Následný seminář pro absolventy kurzu respektovat a být respektován.
u V týdnu 25. - 30. října
bude v Neználku zavřeno z důvodu dovolené.
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První závod a hned vítězství!
O víkendu 18. a 19. září 2010 proběhlo v Kralupech tradiční vyvrcholení české
inline slalomové sezóny. Chladné, avšak slunečné počasí vytvořilo závodům
ideální podmínky důležité pro tento adrenalinový sport.
obotní závody pořádané jako mistrovství
ČR ozdobila svou účastí mj. i někdejší mistryně Evropy Maria Vogl z Německa. Kromě ní se na startu sešla celá česká
špička i několik závodníků ze Slovenska
i Německa.
Mezi ženami a juniorkami potvrdila roli
favoritky Maria Vogl, jež zajela nejlepší čas
v obou kolech. Z českých závodnic byla
nejlepší Gabriela Kudělásková z Helia Brno,
která obsadila celkové 2. místo a stala se tak
i mistryní ČR pro rok 2010 mezi ženami.
Třetí místo v celkové klasifikaci obsadila
Barbora Procházková z LK Slovan Jirkov.
Titul mezi muži obhajoval Petr Brandtner
ze Ski klubu Písek, který předchozí víkend
vybojoval v Německu 14. místo na MS.
Petr však v 1. kole nezvládl trať a upadl.
Jedinečné šance se chopil Jan Möller z KL
Turnov a stal se tak mezi muži mistrem
ČR 2010. Druhé místo obsadil Vojta Pršala
a třetí byl Lukáš Václavík, oba ze Ski klubu Vrchlabí.
Z kralupských závodníků se při zranění
Jakuba Kružíka na start postavila pouze
Juliana Šindelářová (9 let). Výjimečný talent a tréninková píle ji při prvním závodě
v této disciplíně v životě vynesl 1. místo
v kategorii přípravka dívky, s ohromujícím
náskokem před ostatními zkušenějšími závodnicemi.
Nedělní závod byl pořádán jako finálový závod Českého poháru CILA cup 2010.
Za krásného počasí tak mohli závodníci
ukázat své schopnosti v plné šíři.
Mezi ženami byla při neúčasti německých závodnic opět suverénní Gabriela Kudělásková. Přes kolizi v 1. kole obsadila
druhé místo Sandra Musilová (Helia Brno)
a třetí byla i přes pád ve 2. kole Barbora
Procházková.

Dramatický souboj se odehrál mezi muži. Nejprve těsný souboj o 3. místo mezi
vrchlabskými závodníky Pršalou a Václavíkem pro sebe rozhodl prvně jmenovaný. Boj
o 1. místo s náskokem pouhých 6 setin
sekundy pro sebe rozhodl Petr Brandtner,
jenž si vynahradil své sobotní zklamání,
před Janem Möllerem.
Podobně těsné byly i výsledky jak ve starších žácích, kde mezi prvním Ochsnerem
(SK Písek) a druhým Novákem (KL Turnov)
byla pouhá setina sekundy, tak i ve starších
žákyních, kde Zahálková (SKI Junior Brno)
zvítězila přes Vargovou (ČKL Harrachov)
o pouhé 4 setiny sekundy.
Sobotní úspěch Juliany Šindelářové inspiroval k startu v nedělním závodě i dvě
další děti z domácího SK Kralupy. Juliana
své vítězství mezi nejmladšími dívkami zopakovala, 2. místo připojil i Šimon Šindelář
(7 let) v kategorii přípravka chlapci. Obě děti
svými úspěchy ukázali, že cesta SKI klubu
Kralupy, spočívající v péči o nejmenší a perspektivní děti, je cestou správným směrem.
Nezbývá než doufat, že se příští rok odváží
na start více dětí z početného předžákovského družstva SKI klubu Kralupy.
Výsledky ze všech čtyř jízd závodního
víkendu byly vyhlášeny jako soutěž o Pohár starosty města Kralup Petra Holečka,
jež tento pohár osobně předal. Tuto cennou
a tradiční trofej si z Kralup letos odvezli
Gabriela Kudělásková a Jan Möller.
Stejným způsobem se mezi malými dětmi (ročník 1999 a mladší) vyhlašoval Pohár
týdne mobility, jehož součástí tyto závody
byly. Ten si z Kralup odvezli: Klára Pospíšilová (ČKL Harrachov) a Matěj Dufek (Ski
team Litvínov).
Pořadatelé ze SKI klubu Kralupy uspořádali kvalitní závody, které s obešly bez ja-

Rugby Club Kralupy nad Vltavou
zve všechny příznivce sportu na

TURNAJ DĚTÍ V KATEGORIÍCH
U7 – U9 – U11 - U13
v neděli 3. 10. 2010 od 10 hod.
na hřišti v Kralupech - Mikovicích

www.rckralupy.com
Turnaj je pořádán za podpory města
Kralupy n. Vlt. a firmy Al–Namura spol. s r.o.
K dispozici bude občerstvení
a dětský koutek.
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Juliana Šindelářová (SKI klub Kralupy ) si jede
pro vítězství

2x Foto: Karel Štěpán

S

Juliana Šindelářová (SKI klub Kralupy )
na nejvyšším stupni

kýchkoli zádrhelů i zranění. Dík pořadatelů
patří nejen Městu Kralupy a Středočeskému
kraji, ale též četným sponzorům, bez nichž
by se tato akce nemohla konat.
Martin Štěpán, SKI klub Kralupy

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVÝ VOLEJBAL
2. 10........Ženy „B“..... Tuchlovice................ Sokolák........................10:00,14:00
9. 10........Ženy „A“..... Komárov „A“............ ZŠ Gen. Klapálka..........9:00, 13:00
Muži............ Český Brod.............. ZŠ Gen. Klapálka........11:00, 15:00
16. 10......Ženy „A“..... Příbram „A“............. ZŠ Gen. Klapálka..........9:00, 13:00
Kadetky...... Tuchlovice................ ZŠ Gen. Klapálka........11:00, 15:00
23. 10.....Muži............ Dobřichovice „B“..... ZŠ Gen. Klapálka........10:00, 14:00
28. 10.....Kadetky...... Sokolov.................... ZŠ Gen. Klapálka........10:00, 14:00
Druhé zápasy mohou po dohodě družstev začínat dříve, změny vyhrazeny!
V případě nepříznivého počasí (ženy B) se bude hrát v ZŠ Gen. Klapálka

Sport

prvoligový hokejbalový gól

12 457

padne pod střechou

J

iž čtrnácté narozeniny oslavily
15. září 2010 soutěže Amatérských Hokejbalových Lig (AHL).
Po letech usilování o vlastní sportoviště se sociálním
zázemím to byly narozeniny
veselé – AHL Kralupy se totiž dostala na křižovatku snů.
Nabídka na participaci v projektu zřízení multifunkční
haly pro netradiční sporty
v areálu zimního stadionu
se těžko dala ze strany hokejbalistů odmítnout. Řešení úprav prostoru bývalé
tréninkové haly na lední
hokej multifunkčním způsobem a to tak, aby se zde
mohla provozovat velmi populární domácí varianta malého hokejbalu, ale případně i hokejbalu republikového,
nebylo jednoduché, ale našlo
se. Náročné výběrové řízení na

Hokejbalový král
soutěží AHL
Pavel Husák
(Minice
Quijotes)

KZ

zhotovitele mobilního přepažení stávajícího hřiště s mantinely se podařilo dotáhnout až k finální realizaci.
Již během letních prázdnin bylo vyřešeno osvětlení hrací plochy, které
s pozitivními ohlasy včetně hracího
povrchu testovali florbalisté. Jaké
komfortnější podmínky by si mohli
hokejbalisté po patnácti odehraných
sezónách přát? Celosezónní regulérní povrch hřiště, poprvé budou
hráči moci využívat šatny, toalety
i sprchy! Nyní je jenom na nadšencích z hokejbalových řad, jak s těmito podmínky naloží a jaké další
řádky budou psát do bohaté historie
kralupských lig. Prvoligová soutěž
bude nejpozději od poloviny října
čekat na 12 457 ligový gól, který
padne poprvé v historii na zastřešeném hřišti. Určitě se tak stane
hned v prvním otevíracím zápase
domácí elitní soutěže s pořadovým
číslem 1211! 
Jindřich Kohm

více informací o AHL Kralupy nad Vltavou
www.kralupy.cz/hokejbal

XX. ročník Aerotour Sazená
sobotu 21. 8. 2010 pořádal aeroklub Kralupy již XX. ročník letecké navigační soutěže „Aerotour Sazená“. Nádherné počasí nalákalo k leteckému víkendu i pozvané hosty z Německa. V pátek odpoledne „spadlo
s nebe“ na finále dráhy 15 LKSZ (letiště Sazená) 23 německých sportovních letadel. Soutěž je určená pro dvoumístné posádky (pilot/navigátor)
a vychází z mezinárodních pravidel „rally“. Soutěžilo 33 posádek (z toho
5 německých), na různých typech letounů, ultralightů a motorových kluzáků. Trať vedla vlnovkou z Ledčic, kolem Vraňan, přes Dřínov, rybník Jordán
k 1. otočnému bodu – rodinný dům na okraji Dolínku. Další otočné body
byly Kaplička v Jelenicích (jižně od Mělníka),křižovatka silnic v Želízích,
kostelík ve Velešicích, socha sv.Prokopa (jižně od Dubé), křižovatka silnic
severně od Kravař, soutok potoků u Zubrnic, dále vlnovkou kolem Sedla
k Litoměřicím na můstek přes potok severně od Terezína, na motokrosový
areál Ředhošť a zpět na letiště. Hodnoceno bylo určení správnosti otočných

bodů (3 byly falešné), traťová rychlost, vyhledávání objektů na fotografiích
a znaků z plachet v terénu podél trati (celkem 23) a zaznamenání jejich polohy do mapy. Čas průletu na otočných bodech a „tajné brance“ byl měřen
„satelitními loggery“. Pro přistání bylo vytýčeno dělené pásmo (12 x 60 m)
a sledován bod dotyku letadla. Nejméně trestných bodů nasbírala ostřílená posádka Lengál/Lengálová (Brno). Místní kralupská posádka Doubek/
Havlice získala bronz. Z německých hostů se nejlépe umístila posádka
z Regensbugu a to na 22. místě. Vlahý večer, tradičně výborná kuchyně
a skvělá nálada doprovázely závěrečné přátelské posezení. Úspěšný dvacátý ročník je pobídkou k pokračování a rozvíjení nové tradice navigačního
létání v kralupském aeroklubu.
PS: „ Vzduch je naše moře“... i pro sportovní létání...!
Ing. Jan Hanuš, aeroklub Kralupy

foto: Roman Andrle

V

Cesna 150 přistává do vytýčeného pásma
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Mistrovství České republiky na vodě
ddíl kanoistiky TJ Kralupy uspořádal
ve dnech 11. – 12. 9. z pověření ČSK
Mistrovství České republiky ve vodním slalomu a sprintu. Slalomu se 11. 9. zúčastnilo 143 lodí v individuelních kategoriích
a 36 tříčlenných hlídek. V nedělním závodě
ve sprintu startovalo v individuelních kategoriích 90 lodí a 18 tříčlenných hlídek
v kategoriích K1m, C2m, C1 a K1 ženy.
Právo účasti na mistrovství měli také žáci
s III. výkonnostní třídou a tak se závodu
zúčastnilo také družstvo domácích slalomářů v kat. C1, K1ž, K1m a dorostenci v kat.
C2m. Dle předpokladů si nejvíce medailí
ze sobotního závodu ve slalomu odvezlo
družstvo USK Praha. V kat. mladšího dorostu překvapil domácí žák ml. Roman Matula,
který se v kategorii dorostu ml. umístil na
3. místě a pokořil staršího kolegu z oddílu Patrika Šebu. V kat. dorostenek na K1ž
dominovala 15letá Karolína Galušková ze
Sušice, v současné době nejlepší Česká slalomářka v této kategorii. Z domácích odstartovala jediná závodnice - starší žákyně
Anička Koblencová, která skončila celkově
na 14. místě jako 3. žákyně starší. Kategorii
K1 dorost starší vévodil Jiří Prskavec z USK
Praha, který v obou jízdách jednoznačně
zvítězil, před Ondřejem Cviklem z Ostravy

a třetím Jaroslavem Strnadem z USK Praha. Z domácích kajakářů se nejlépe umístil Luboš Šupolík celkově na 10. místě,
6. dorostenec starší, jeho mladší bratr Pavel Šupolík skončil celkově na 21. místě

Pavel Šupolík na trati.

foto: Pavel Ryčl

O

a 1. ze starších žáků. V kategorii C2 patřilo 1.
místo opět lodi USK Praha s posádkou ŘíhaStrnad před posádkou Rohan-Svoboda také
z USK Praha. Domácí deblkanoe ŠupolíkŠeba skončila na 7. místě, což je na domácí
trati zklamáním. Překvapením naopak bylo
umístění hlídky 3x C1, kdy se na 2. místě za
hlídkou USK Říha-Pešek-Svoboda umístily
lodě domácího oddílu Šupolík-Šeba-Matula
a získaly pro oddíl stříbrné medaile.
Na rozdíl od slalomu, ve sprintu na divoké vodě vévodili ve všech kategoriích
závodníci moravských oddílů.
Po skončení mistrovství ČR umožnil oddíl
nejlepším českým žákům, kteří se zúčastnili
tohoto mistrovství, týdenní trénink na umělé slalomové dráze ve Veltrusech pod vedením zkušených trenérů Dukly Praha.
Jaroslav Froněk

K1m............1.ds................ Richard Hala.........................................SK Veselí
1.dm............... Jonatán Šrámek...................................Olomouc
K1ž.............1.ds................ Zástěrová Pavlína.................................Dukla Praha
1.dm............... Paďourová Klára...................................Vysoké Mýto
C2m............1.ds................ Kříšťan-Hála.........................................SK Veselý, Týniště
1.dm............... Šmolka-Šimon......................................Bohemians Praha
C1...............1.ds................ Kristek Aleš..........................................Valašské Meziříčí
1.dm............... Slanina Vladimír....................................Loko Žatec

Od finále je dělil jeden bod
N

aše basketbalistky v kategorii ml. dorostenek pořádaly
ve dnech 18. - 19. 9. 2010 „Turnaj Města Kralupy nad Vltavou“.
V této kategorii se konají turnaje velmi sporadicky, děvčata
byla přihlášena na turnaje v jiných městech, avšak pro nezájem ostatních byly dané turnaje
zrušeny. To kralupské organizátory motivovalo uspořádat turnaj. Našly jsme oporu na MěÚ,
který většinu našich nákladů zafinancoval. Překvapil nás zájem
družstev, během krátké doby byl
turnaj zcela zaplněn.
Hrálo se současně na malé
i velké ploše ve dvou skupinách.
V sobotu se hrály zápasy každý
s každým o umístění ve skupině a v neděli o konečné pořadí
proti stejně umístěnému družstvu druhé skupiny. Kralupy si
vedly ve skupině velmi dobře,
nejdříve zcela přesvědčivě porazily Sokol Kladno, následně po
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pomalejším rozjezdu i ligového
soupeře z Moravy Frýdek - Místek a pozdě odpoledne je čekal
nejtěžší soupeř skupiny, bývalé
extraligové družstvo Sokol Nusle, s kterým bohužel prohrály
naše děvčata jen o jeden jediný
bod. Skončily tak druhé ve sku-

pině a v neděli nastoupily proti
druhému BK Prosek. V konečném umístění naše děvčata vyhrála v souboji o 3. místo nad
BK Prosek 58-48, 1. místo obsadil BK Strakonice. Naše děvčata
se v turnaji, obsazeném velmi
kvalitními soupeři, neztratila

stojící zleva: trenérka Martina Moravcová, asistentka tr. Ivana Šlehoferová,
Eliška Tintěrová, Jana Kovaříková, předseda sportovní komise Jan Špaček,
asistentka tr. Renáta Procházková, Renáta Štětková; klečící zleva: Zuzka
Spilková, Anna Fuková, Michaela Langová, Andrea Procházková, Magda
Šlehoferová; sedící zleva: Iveta Štětková, Monika Vajnerová, Denisa Halátková

www.mestok ralupy.cz

a zůstal doma krásný pohár,
byť jen pro třetího, alespoň je
motivace k další činnosti.
V individuálních cenách získala kapitánka BK Kralupy Magda Šlehoferová 1. místo jako nejlepší střelkyně celého turnaje
s 92 body a Andrea Procházková byla zase nejlepší střelkyní
trestných hodů.
Ještě jednou moc děkujeme
Městu Kralupy n. Vlt., a především předsedovi sportovní komise panu Janu Špačkovi, který téměř celý turnaj prožíval
s námi a velmi mile vystupoval
a podporoval všechna děvčata
ve sportovních výkonech.
Také bychom chtěly poděkovat sponzorům za dary pro vítěze a oceněné, a to firmě Unilever a Shock.
Výsledky a fotografie z turnaje jsou na webu www.bkkralupyjunior.cz
JUDr. Ivana Šlehoferová
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Úspěšná mise kralupských florbalistů
1. kolu poháru ČFBU odcestovali kralupští florbalisté pouze
v 8 hráčích, a navíc bez několika
opor, až do dalekého Chebu. V prvním zápase jim byl soupeřem favorit
celé skupiny - druholigový Sokolov. Silnější soupeř logicky po většinu zápasu Kralupáky přehrával,
ale často nechával mezírky ve své
obraně, díky nimž si během každé třetiny kralupští připravili několik gólových příležitostí. Využili
bohužel jedinou, když se prosadil
kapitán Prantl. Z předvedené hry
se nakonec výsledek 6:1 zdál až
příliš krutý. V druhém utkání s týmem VŠSK z Brandýsa nad Labem již Kralupy dominovaly a po 4
brankách Hajna a jedné Cimlera si
do tabulky připsaly první tři body.
Ve třetím, a také posledním utkání
s favorizovaným Libercem, Kralupy opět ukázaly svou kvalitu a po
dvou brankách mladíka Hajna, Cimlera a jedné Tesaříka z trestného
střílení nečekaně zvítězily 5:2. Poslední soupeř se na 1. kolo poháru
nedostavil, a tak byly všechny jeho
zápasy zkontumovány.
Florbalisté Kralup tak z druhého
místa v tabulce velmi nečekaně postoupili do další fáze, kde se utkali
s celky z 1. a 2. míst prvního kola.
V prvním zápase je čekal nejtěžší
soupeř a hlavní favorit na postup
- druholigový Orel Rtyně v Podkrkonoší. V šesti hráčích postavili
Kralupáci svoji hru na zodpovědné
obraně, ze které se ojediněle dostávali k brejkům. Celý zápas florbalisté Rtyně výborně kombinovali
a rychlými přihrávkami a pohybem
se snažili překonat kompaktní
obranný blok. V zápase se jim to
nakonec podařilo 7x. V druhém
utkání čekala Kralupy opět dvojnásobná přesila hráčů FK Třeboň.
Florbalisté opět začali zodpovědně
zezadu, ale oproti Orlu nechávala
Třeboň mnohem více skulinek ve
své obraně. V polovině utkání florbalisté Kralup sice prohrávali 2:1,
ale soupeře neustále zásobovali
přívalem střel. V poslední části se
podařilo Třeboň zatlačit a díky hattricku Cimlera a gólové tečce Tesaříka naprosto zaslouženě zvítězit
5:3. K výhře výrazně přispěl mimo
jiné i vychytaným trestným stříle-

Horní řada: Cimler, Kroužil, Knopp D., Prantl,
Hajn,Tesařík, Knopp K., Dolní řada: Černý, Provazník

Autor: FBC Kralupy

K

ním brankář Provazník. Třetím soupeřem byl celek z Pardubicka, ŽSK
Třemošnice, který po překvapivé
výhře nad Trutnovem hrál o postup
do 2. kola. První třetina se Kralupům povedla náramně, když skóre zápasu otevřel parádní střelou
z úhlu Tesařík. O 2. gól se postaral
Daniel Knopp. Ve druhé třetině se
soupeři podařilo vyrovnat, ale ani
to neposlalo vyčerpané florbalisty
FBC do kolen a brankami mladíčka
Hajna, který dorážel střelu Cimlera a Černého, opět získali vedení
na svoji stranu. Závěrem Třemošnice snížila opět na rozdíl jednoho gólu. Nekoncentrovanost a vyčerpání zapříčinily tragický nástup
do poslední části, kdy v rozmezí 3
minut Kralupy 2x inkasovaly. Naštěstí spravedlivou remízu zajistil
2 minuty před koncem opět Daniel Knopp. Místo závěrečného tlaku
favorizované Třemošnice však přišel pressing a zámek kralupského
týmu a nebýt dvou necitlivě ukončených výhod mohl vyhrát. V posledním zápase proti třetiligovému
Trutnovu Kralupům ani soupeři již
o nic nešlo, tudíž byl odehrán v poklidném přátelském tempu a skončil 1:4 pro soupeře.
!!! Podrobné statistiky a komentáře k poháru najdete na zbrusu novém webu www.fbckralupy.cz
Ing. Jiří Cimler, manažer klubu

PŘEHLED CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ
MÍSTO: AEROBIC CENTRUM FIT FOR YOU
areál zimního stadionu v Kralupech n. Vlt.
Pondělí 19:00 – 20:00 KALANETIKA
19:00 – 20:30 TRÉNINK KICKBOX

Pavla
Luboš

Úterý

09:30 – 10:30 Cvičení rodičů s dětmi
18:00 – 19:00 PILATES
19:00 – 20:00 AEROBIC MIX
19:00 – 20:00	FITNESS TRAMPOLÍNKY	

Pavla
Hanka
Karmína
Monča, Vašek, Petr

18:00 – 19:00 STEP AEROBIC
19:00 – 20:00 ZUMBA

Blanka
Helena

18:00 – 19:00 ORIENTÁLNÍ TANCE
19:00 – 20:00 ORIENTÁLNÍ TANCE

Lenka (Aisha)
Lenka (Aisha)

Středa

Čtvrtek 18:00 – 19:00	FITNESS TRAMPOLÍNKY	

Sál 1

ži Sál 2
vní mu

sprá

a

novink

Sál 1
Sál 1
Sál 1
Sál 2
Sál 2

a Sál 2
novink

Monča, Vašek, Petr

Sál 1
Sál 1

a

novink

19:00 – 20:30 TRÉNINK KICKBOX
19:30 – 21:00 JÓGA

Luboš
Marta

Pátek

19:00 – 20:00	FITNESS TRAMPOLÍNKY	

Monča, Vašek, Petr

Neděle

18:00 – 19:00	FITNESS TRAMPOLÍNKY	

Monča, Vašek, Petr

19:00 – 20:00	FITNESS TRAMPOLÍNKY	

Monča, Vašek, Petr

18:00 – 19:00 P – CLASS

Blanka

Sál 2
Sál 2
Sál 1

a

novink

a

novink

a

novink

Sál2
Sál 2
Sál 2
Sál 1

Pozor důležité:
Na hodiny trampolínek je třeba se předem objednat a rezervovat si tak místo
na hodině vzhledem k omezené kapacitě sálu.
Objednávky na tel. čísle: 775 979 253 nebo fitforyou@centrum.cz
Těšíme se na Vás

WWW.FITFORYOU.CZ
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Buďte krásná a ve formě
s orientálním tancem
Břišní (orientální) tanec, to je jedinečný
zdravý koktejl pro získání pružné
páteře, obnovení správného držení těla
a posílení svalů. Pokud si jej chcete
vyzkoušet, je tu pro Vás ukázková
lekce zdarma v pátek 8.10. 2010
Pravidelný kurz pak začíná
15.10. 2010

Poznejte
i vy krásu,
ladnost
a také nové
kamarádky.
Kurz je určen
pro dívky
a ženy od 14
do 100 let.

Kurzy
Centra
Tance
v Kralupech n.
Vlt. vede zkušená
a trpělivá lektorka
Věrka, druhá viceMiss
soutěže Miss
Orient 2007 a držitelka
třetího místa z mezinárodní
soutěže v orientálním tanci
v Berlíně v roce 2008.

Přihlásit se na ukázkovou lekci a kurzy můžete na tel. čísle
266 190 300 nebo na www.centrumtance.cz.
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Jazyková škola EASY ENGLISH®
pořádá
v centru Kralup od října 2010
do června 2011
jazykové kurzy s plně
kvalifikovanými českými
i zahraničními lektory
a malými skupinkami pro
každý stupeň pokročilosti

V ŘÍJNU NABÍZÍME:
široký sortiment ovocných stromků - od 16. října
široký sortiment růží - od 10. října
velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, stromkové, deštníkové

❏ odpolední/večerní kurzy
angličtiny – 1x týdně 120
minut

rostliny na živé ploty - více jak 20 druhů

❏ víkendové kurzy angličtiny
– jednou za měsíc, celkem 9 x
(sobota celý den + neděle
dopoledne)

dušičkové zboží - věnce, koše, misky, kytice,
chryzantémy v květináči i řezané

23.10. DÝŇOVÁNÍ
od 13 do 16 hod.

u vyřezávání dýní, výroba
podzimních věnců, postaviček

❏ výuka na objednávku
– jednotlivci, dvojice i malé
skupiny
(čas a rozsah podle přání)

u malování na obličej
u zdobení halloweenských perníků
u účast možná v maskách
(veškeré potřeby pro vyřezávání
budou k prodeji či zapůjčení)

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

www.zahradnictvi-jelinek.cz
315 781 019

☎

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

Nabízím zpracování podnikatelských záměrů
pro podnikatele i obce.
Vysoká úspěšnost u bank. Mám praxi i jako externí hodnotitel velkých projektů, žádajících finance z Regionálního operačního programu SČ. Cena může být dvousložková,
tedy doplatek části ceny služby až po získání úvěru. Dále nabízím vedení účetnictví,
mezd, daňová přiznání, zpracování souboru interních ekonomických směrnic, analýzy
a návrhy mzdového a kontrolního systému, analýzy hospodaření, revitalizace malých
a středních firem v krizi, racionalizace organizační struktury, tématické kontroly
hospodaření a řízení v odloučených pobočkách, apod.
Pro obce a města nabízím odborné poradenství a odborný dozor za objednavatele nad
kvalitou a postupem u externě zadaných projektů, žádajících finance ze strukturálních
fondů apod. Úspora nákladů u zbytečně zamítnutých projektů z důvodů nedostatečné
kvality, či nepřesvědčivosti projektu.

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

Ing. Karel Mojžišík
tel: 315 784 059, 774 050 171
karel.correct@centrum.cz

DOSTUPNOST PRAHY - Na metro KOBYLISY: 30 min.
Nový RD 2+kk (55 m2), cena: 2,4 mil. Kč
Užitnou plochu je možné zvětšit vybudováním dalších
dvou pokojů v podkroví za 300 tis. Kč
RD 3+1 (100 m2), po rekonstrukci, cena: 3,5 mil. Kč
Rodinný dům ve stávající zástavbě. Klenuté stropy
v přízemí dávají domu jedinečnou atmosféru.
Možnost rozšíření o obytné prostory v podkroví.
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Firma Procházka
Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13m
Drobné zemní práce pro stavby – minibagr, mininakladač
Odvoz odpadu, suti a písku
Likvidace kovového odpadu
Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

Tel: 603 246 037

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

✆ 608 284 821
Kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD Říp)
Kralupy nad Vltavou

UŽÍVEJTE VOLNÝ ČAS
a starosti s daněmi a účetnictvím přenechte nám!
Přijďte do naší kanceláře každý všední den
mezi 7-15 hodinou. Vyplatí se Vám to...
Tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz
S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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(původně Přemyslova ul.)

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

LÉKÁRNA LOBEČEK
(bývalá lékárna Panacea, za poliklinikou)
Gagarinova 721, Kralupy nad Vltavou
provozní doba:
po, út, st:...........8:00 – 12:00.............. 13:00 – 17:30
čt:......................8:00 – 12:00.............. 13:00 – 17:00
pá:.....................8:00 – 12:00.............. 13:00 – 16:00

tel.: 315 741 642

OPĚT OTEVŘENO
OD 4. 10. 2010

lekarna.lobecek@centrum.cz

Pronajmu byt 3 + kk
nezařízený, 63 m2, Kralupy, U Cukrovaru,
nájem: 6.000,- Kč / měsíc + poplatky.
Vratná kauce: 6.000,- Kč.

Tel: 603 517 168
barvení řas
depilace voskem
masáže, líčení

Šárka Cibulková

mob.: 732 57 27 96, cibulka.spomysl@seznam.cz
Nerudova 1094, 1. patro OD Říp, Kralupy n. Vlt.

kompletní ošetření
kosmetikou
Chris Farrell
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