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Ì KD VltaVa
2.12. /19:30 Rožmberská kapela 
– instrumentálně – vokální soubor 
hrající středověkou a renesanční hudbu 
v dobovém oblečení – vánoční koncert
4.12./16:30 Velká ďábelská show 
– ďábelské songy, při kterých děti tančí 
i zpívají, soutěže s čertovskou témati-
kou, diskotéka. Součástí pořadu je zdo-
bení perníčků na malém sále, které si 
děti odnesou domů.

Ì ZŠ Gen. KlapálKa
4.12./14:00 – 17:00 Vánoční trhy

Ì ZŠ Gen. KlapálKa
5.12./8:00 – 12:00 Vánoční trhy

Ì ZŠ ReVoluční
5.12. Chodí Mikuláš i do mateřské 
školy? – předvánoční setkání budou-
cích prvňáčků se školou – odpoledne 
plné her a zábavy

Ì KD VltaVa
6.12./15:00 Bluegrass advent – pře-
hlídka bluegrassových kapel
7.12. /16.00 adventní koncert  
skupiny Scandula v Kralupském kostele 
16.45 Rozsvícení vánočního stromu 
Přijďte se podívat, po skončení koncer-
tu skupiny Scandula v kralupském kos-
tele, na náměstí Palackého, kde bude 
netradičně rozsvícen vánoční strom. 
Vánoční strom rozsvítí sám velký Mi-
kuláš za vydatné pomoci starosty Petra 
Holečka. 

Pro děti je připravený zajímavý pro-
gram. Projdou pekelnou nebo anděl-
skou branou a tím se dostanou do hry 
na jejímž konci je čeká v parku v Lobeč-
ku připravená odměna. 
Následovat bude průvod s lampiony za 
doprovodu Mikuláše a starosty na Sei-
fertovo náměstí v Lobečku. Tam se roz-
svítí druhý vánoční stromek a v parku, 
za pomoci vánočních symbolů, najdou 
děti svou zaslouženou odměnu. 

Ì DDM
8. – 12.12. Vánoční výstava

Ì MěstsKé MuZeuM
9.12. /17:00 Vánoční koncert ZuŠ 
Kralupy nad Vltavou

Ì ZŠ KoMensKého
10. a 11. 12./10:00 – 17:00  
– vánoční jarmark
14:00 – 17:00  
- Vánoční hrátky pro rodiče s dětmi

Ì KD VltaVa
13.12./10:00 pohádkový Betlém 
– Nový příběh roztržitého andílka hra-
je Liduščino divadlo Praha
15:00 ochutnávka vín s cimbálov-
kou – tradiční předvánoční akce pro 
milovníky dobrého vína (soutěž o nej-
lepší donesené cukroví).

Ì palaCKého náMěstí
14. 12. 2008
13:00 Zahájení slavností starostou 
města Petrem Holečkem
13:30 – 15:50 Děti píší svá přání Je-
žíškovi
13:15 Vánoční koledy Sboru Dvořáko-
va gymnázia
14:00 Heidi Janků dětem – dětský po-
řad naší populární zpěvačky. Nechybí 
zde i soutěže o ceny.
15:00 Fortuna (tance + šerm)
15:50 S balónky posíláme svá přání na 
cestu k Ježíškovi
16:00 Vánoční přání Lucie Bílé
16:30 Živý mechanický betlém Taneč-
ního a pohybového studia Z. Štarkové

(Pokračování na str. 13)
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Končí nám rok. Všude se bi-
lancuje, píší se hodnocení, 
zpracovávají se tabulky,  
dělají se ekonomické  
a účetní rozbory. Počí-
tají se procenta, kreslí se 
křivky, srovnávají grafy a 
bůhví co ještě. Sdělovací 
prostředky a agentury chr-
lí politické a ekonomické 
komentáře, kdo, s kým, 
proti komu a jestli lépe, 

než vloni, či jestli za socanů nebo ódéesáků. Pra-
vice s levicí, anebo levice sama a střed ji pod-
poruje? Srovnáváme, počítáme, hodnotíme. 

V úřadu starosty bych měl také hodnotit. Jsem 
soudný sám k sobě a vím, které věci se v roce 
2008 povedly a s čím jsem spokojen, kde jsem 
udělal chyby, co jsem podcenil a co se mi, kralup-
skému zastupitelstvu i úřadu vůbec nepovedlo. 
Ostatně ve vás, v lidech z města i z okolí, mám 
dobrý barometr. Vy mi nic neodpustíte – a je to 
dobře. Hlídejte si ty, které jste volili, nebo kteří by-
li zvoleni za pomoci  vašich spoluobčanů. Čas-
to přestáváme pro velké problémy a věci vidět 
ty záležitosti drobnějšího charakteru, s kterými 
žijeme v jedné ulici, na sídlišti a v domě a které 
nás i vás trápí víc, než to, co řekl pan prezident 
v USA nebo zda koruna klesla o 20 haléřů (které 
již byly ostatně zrušeny). Pak je přímo povinností 
občanů toto svým zastupitelům připomenout.

 Na co neexistují statistiky a grafy, jsou mezi-
lidské vztahy. Na nich by nám mělo záležet víc, 
než na špatném chodníku či neposekané trávě. 
Lidé by se měli umět domluvit, myslet i na jiné, 
na ty, kteří také mohou mít těžkosti, špatnou ná-
ladu, hodně práce, zlobivé děti, málo peněz, jiný 
politický názor…. Nic z toho by nemělo způsobit, 
že bychom spolu přestali komunikovat nebo si 
k sobě vypěstovali nepřekonatelný odpor. Toto se 
snažím na kralupské radnici provozovat  a tohoto 
si i u našich úředníků vážím nejvíce. Vyslechnout 
lidi, jednat s nimi slušně a pomáhat jim tak, jak 
jen můžeme. Na druhé straně očekávám i od spo-
luobčanů pochopení pro to, že nejsme schopni 
vyřešit vše okamžitě a s výsledkem, který vyho-
vuje každému. I naše možnosti jsou omezené. 
Ale člověk si zvykne i na neoprávněný nevděk. 

Tak nám končí rok. Ještě si ho užívejte, než 
budeme zase o rok starší. Přijďte na adventní 
akce a koncerty, těšte se a připravujte na Vá-
noce a náležitě si jich užijte. Zamyslete se nad 
tím, co se vám povedlo, co jste získali nebo 
o co jste přišli a v příštím roce to napravte, pů-
jde-li to. Ale hlavně se v tom chaosu zastavte 
a uvědomte si, že jsme na světě jen jednou.

 Hezké Vánoce 
Vám upřímně přeje Petr Holeček 

Vážení spoluobčané, 
milí Kralupáci!

Aktuality

◆ Na listopadovém veřej-
ném Zastupitelstvu se vzdal 
funkce místostarosty a čle-
na Rady města František 
Kyllar. Členem zastupitel-
stva zůstává i nadále. 
◆ V Zeměchách se projek-
tově připravuje rekonstrukce 
ulic Pod Lipami včetně pří-
stupových cest, které jsou 
na pozemcích města. 
◆ V OD Máj bude v 1. pa-
tře umístěna nová prodejna 
s těhotenskou módou a po-
třebami pro děti. Dalších  
5 prodejen zůstává volných 
a jsou nabízeny k pronájmu.
◆ Město vlastní vybavený 
rekreační objekt v Mokro-
sukách v předhůří Šumavy. 
Přesto jej kralupské školy 
využívají sporadicky (4 třídy 
v roce 2008).  V některém 

z dalších vydání Zpravodaje 
se budeme tématu věnovat 
hlouběji.
◆ Veřejnosti budou před-
staveny studie na úpravu 
Purkyňova náměstí v Lobči. 
Záměrem města je zlepšit 
vzhled místa kolem lípy a 
zeleně podél silnice u hřiš-
tě. Panely budou umístěny  
v  Galerii VK přímo na ná-
městí. Občané se budou 
moci do konce prosince 
k návrhům vyjádřit .
◆ Od listopadu byly zru-
šeny poplatky za internet 
v městské knihovně. Dosud 
bylo bezplatných pouze prv-
ních 10 minut a každá hodi-
na byla zpoplatněna.
◆ Město podpoří částkou 
71 tis. Kč konání tradičního 
festivalu Lednový Underg-

round. Od 9. – 10. 1. 2009 
proběhne již 7. ročník akce, 
jejíž obliba stoupá. 
◆ Od listopadu je na we-
bových stránkách města 
možnost stáhnoutí Kra-
lupského zpravodaje. Jed-
notlivá čísla se budou na 
stránky umisťovat vždy 
s měsíčním zpožděním.
◆ V nově vznikající loka-
litě u Minic („Nové Mini-
ce“) bude pojmenováno 10 
ulic. Názvy vzešly ze soutě-
že a vybrány byly tyto.
Ulice č. 1: Ke Kralupům, uli-
ce č. 2: Nad zámkem, ulice 
č. 3: Dolanská, ulice č. 4: 
Komárenská, ulice č. 5: Ika-
stská, ulice č. 6: Šabacká, 
ulice č. 7: Banjulská, ulice  
č. 8: K Mikovicům, ulice č. 9: 
Lužická, ulice č. 10: Okružní

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města

Zpravodaj města Kralupy nad Vltavou, měsíčník.
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VeřejNé ZaseDáNí ZastupitelstVa

města se koná 17. prosince 2008 od 17 hodin, v KD Vltava, seifertovo náměstí.

stáNKOVé trhy v lobečku jsou 10.12. 2008
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Informace z radnice

Uzávěrka inZerce i ČLÁnKŮ je v pátek 19.12. 2008.
Lednové vydání Kralupského Zpravodaje bude v prodeji 5. ledna 2009.

Domovní vybavení (sušáky na prádlo, 
klepadla, přístřešky na kontejnery) bylo 
zřízeno souběžně s výstavbou bytových 
domů. V některých lokalitách města 
nejsou v současnosti sušáky ani klepadla 
již využívány a přístřešky chátrají. 

protože toto vybavení slouží výhradně 
vlastníkům bytových jednotek (do-

mů), město je nemá v majetku a nevy-
užívá je, schválila rada města následu-
jící postup: 

- uživatelům konstrukcí a přístřešků měs-
to nabídne bezplatnou výpůjčku části po-

zemků, na kterých jsou umístěny. V případě 
zájmu budou následně se zájemci uzavře-
ny smlouvy o výpůjčce, kterými se zaváží 
k opravě a údržbě konstrukcí a přístřešků. 
O výpůjčku mohou požádat právnické oso-
by (společenství vlastníků, Stavební bytové 
družstvo) i fyzické osoby - v případě, že se 
dohodnou na svém zástupci.

- domovní vybavení, na které nebude 
smluvně zajištěna údržba, město postup-
ně na vlastní náklady odstraní, aby se 
předešlo případným úrazům.

Bližší informace o podmínkách vý-
půjčky budou všem zájemcům poskytnu-

ty na MěÚ Kralupy nad Vltavou, Odbo-
ru realizace investic a správy majetku,  
p. Venkrbcová, nebo na tel: 315 739 806, 
případně e-mailu: 
venkrbcova@mestokralupy.cz  

V případě zájmu o zachování domov-
ního vybavení je nutné zaslat žádost  
o výpůjčku na MěÚ Kralupy nad Vlta-
vou, Odbor RIaSM, nebo na výše uve-
dený e-mail, nejpozději do 31.1.2009. 
V žádosti je potřebné specifikovat které 
části pozemku (pod jakým vybavením) 
si žadatel hodlá vypůjčit, jeho adresu  
a telefonický kontakt, případně e-mail.

Nabídka výpůjčky pozemků města  
pod sušáky, klepadly a přístřešky na kontejnery

koncem října tohoto roku byla dokončena první 
etapa obnovy dětského hřiště v Mikovické uli-

ci. Tento projekt byl realizován za finanční podpory 
Středočeského kraje, který Městu Kralupy poskytl 
dotaci ve výši 106.000 Kč.

Na místě odstraněného betonového mostku  
a betonových nájezdů, byl instalován lanový most 
s oboustrannou lezeckou stěnou a skluzavkou do 
svahu. V blízkosti tohoto atraktivního herního prvku 
je umístěna dvoumístná celokovová houpačka. 

V příštím roce bude v této pěkné lokalitě, mezi 
ulicemi Budečská stezka a Mikovická, obnoveno 
ještě dětské hřiště pro malé děti a opraven povrch 
víceúčelového sportovního hřiště. Lokalita se tak 
stane zajímavým místem pro rekreaci a odpočinek 
kralupských dětí i jejich rodičů.

 Martina Kučerová

Nové dětské hřiště v Mikovické ulici

kontrolní výbor Zastupitelstva města kra-
lup nad Vltavou trvá na svých zjištěních, 

uvedených ve Zprávě č. 03/08, kde konstato-
val, že člen Zastupitelstva města a tehdejší 
místostarosta pan František kyllar dodateč-
ně samovolně  změnil v Zápisu o veřejném  
jednání Zastupitelstva města kralup nad 
Vltavou (konaného dne 25.6. 2008)  znění  
usnesení č. 08/07/6/02 - Soubor změn územ-
ního  plánu města kralup nad Vltavou  č. 2.

 Svým jednáním tak porušil zákon  
č. 128/2000 Sb. (zákon o obcích). Jeho 

jednání je v rozporu s ustanoveními §95  
a §96 výše zmiňovaného zákona. Jeho po-
stup je i v rozporu s Jednacím řádem Zastu-
pitelstva města.

 V souvislosti s tím bude na pana Fran-
tiška kyllara podáno starostou města 
trestní oznámení  ve věci podezření ze 
spáchání trestného činu pozměnění ve-
řejné listiny a zneužití pravomoci veřej-
ného činitele.

 Uváděná zjištění jsou obsahem samostat-
né kontrolní zprávy kontrolního výboru Za-

stupitelstva města kralup nad Vltavou, která 
byla projednána dne 12. 11. 2008 na  veřej-
ném  jednání Zastupitelstva města kralup 
nad Vltavou. Nejedná se tedy o žádnou vy-
konstruovanou kauzu.

Za Kontrolní  výbor  zastupitelstva 
města Kralup nad Vltavou: 

Mgr. Miluše Volková - předsedkyně  KV, 
Ing. Vladimír  Hanzl, 

p. Jan Merhout, 
Ing. Dalibor  Šulc

Ing. Karel Mojžišík

Prohlášení Kontrolního výboru  
Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou
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Informace z radnice

Vměsíci říjnu  proběhlo dru-
hé výročí zahájení činnos-

ti Ekologického centra Kralupy 
nad Vltavou (ECK) . To bylo za-
loženo po vzoru „Ekologického 
centra Most pro Krušnohoří“, 
které funguje již od roku 2000. 
Obě ekologická centra byla za-
ložena z podnětu České rafi-
nérské a.s. a pracují na základě 
osvědčeného modelu poskyto-
vání informací o životním pro-
středí. Jak Most, tak i Kralupy 
mají společnou blízkost průmys-
lových zón a občané zde žijící 
si zaslouží být včas a objektivně 
informováni o dění v průmyslo-
vých podnicích a o jeho vlivu 
na životní prostředí. Materiální, 
technické a personální zázemí 
oběma ekologickým centrům 
poskytuje Výzkumný ústav pro 
hnědé uhlí a.s. Most.

Historie ECK se začala odvíjet 
22.6.2006, kdy byla v prostorách 
tehdejšího Kaučuku a.s. (dnešní 
Synthos a.s.) slavnostně pode-
psána  „Dohoda o spolupráci 
při vzniku a provozování Eko-
logického centra Kralupy nad 
Vltavou a o výměně informa-
cí o životním prostředí“. Jejími 
signatáři byli zástupci společ-
ností Česká rafinérská, Kaučuk 
Kralupy, MERO ČR, Linde Gas 
a Shell Gas ČR, dále starosta 
Města Kralupy nad Vltavou  
a ředitelka VÚHU a.s  Most. 
Činnost ECK byla slavnostně 

zahájena 2.10.2006, 
kdy byla zároveň 
spuštěna interneto-
vá prezentace ECK 
(www.eckralupy.
cz) a aktivována 
bezplatná telefonní poradenská 
linka 800 100 584.

Je potřeba zmínit v Kralupech 
velmi příhodně zvolenou budo-
vu Obchodního domu Máj, kte-
rá vedle vhodné polohy přímo 
v centru města poskytuje veške-
ré potřebné prostory. Pronájem 
prostor za symbolických podmí-
nek je vkladem Města Kralupy 
nad Vltavou, kterému budova 
OD Máj patří. 

Jaké jsou dvouleté výsledky ECK 
řečí čísel? 
Pracovníci ECK zodpověděli 
přes 600 ústních, telefonických 
i e-mailových dotazů od obča-
nů i institucí. Nejčastějšími té-
maty byly ovzduší a hluk (199 
dotazů), odpady (127 dotazů)  
a ekologická výchova (70 dota-
zů). Další časté dotazy se týkaly 
např. ochrany přírody a kraji-
ny (50 dotazů), ochrany vody 
(38 dotazů) nebo městské zeleně 
(28 dotazů).   Nejčastější forma 
dotazů je telefonická (282 dota-
zů) a  ústní – osobní návštěva 
v ECK (225 dotazů).  E-mailem 
bylo zodpovězeno 88 dotazů. 
Zbytek připadá na dotazy za-
slané poštou nebo faxem.

Bylo přijato 103 
faxových a e-mailo-
vých zpráv o udá-
lostech v kralup-
ských chemických 
podnicích. Tyto in-

formace se dle svojí povahy zve-
řejňují na internetových strán-
kách ECK (www.eckralupy.cz), 
případně se ještě předávají dál 
např. územněsprávním celkům, 
školám apod. Z toho 71 zpráv 
se týkalo flérování, 19 zpráv 
zvýšených emisí škodlivin do 
ovzduší, 5 zpráv se týkalo vý-
skytu pachových látek a 8 zpráv 
havarijních situací, někdy spoje-
ných s možností úniku chemic-
kých látek. 

Na různá aktuální témata 
zejména z oblasti ochrany ži-
votního prostředí a přírody vy-
pracovali pracovníci ECK 40 
tiskových zpráv (pro zájemce 
jsou všechny k dispozici na  
www.eckralupy.cz).

ECK nabízí také možnost in-
formování o aktuální imisní 
situaci 1 x denně e-mailem. 
Tato služba je sice v součas-
nosti minimálně využívána, 
přesto zvyšující se  počet tele-
fonických dotazů na toto téma 
v podzimním a zimním obdo-
bí svědčí o její opodstatněnos-
ti.  Nabízíme také půjčování 
knih, CD a videokazet s envi-
ronmentální tématikou a  pro-
dej publikací.

Další projekty
Dle zájmu škol z Kralup a okolí 
provádíme ekologickou výchovu 
dětí, naposledy v červnu letoš-
ního roku pro ZŠ Veltrusy. ECK 
se také účastní environmentálně 
zaměřených akcí, jmenujme na-
příklad zářijový „Den bez aut“.  
Velmi významným projektem, za-
hájeným v letošním roce a finanč-
ně podpořeným městem Kralupy, 
je informační kampaň „Kralupy – 
čisté město“. Je zaměřena hlavně 
na spolupráci se školami a jeho 
cílem je poukázat jak na příklady 
dobré, tak špatné péče o životní 
prostředí v Kralupech nad Vlta-
vou,  a nenásilnou formou „pa-
tronace“ nad některou lokalitou 
dětem předat znalosti z ochra-
ny životního prostředí i dalších 
oborů („co tam roste?“, „kdo tam 
žije?“,  „kam s odpadem?“ apod.). 
Více o projektu se dovíte na  
http://cistemesto.eckralupy.cz/

Na závěr dodejme, že ECK je 
otevřeno pro veřejnost od pondělí 
do pátku od 8:00 do 18:00. S dota-
zy je možnost se obracet také na 
tel. 800 100 584 nebo e-mailem 
na: ekoporadna@eckralupy.cz

ECK do dalších let přejeme 
ochotné a vstřícné zaměstnan-
ce, „osvícené“ vedení partner-
ských chemických společností, 
měst a obcí,  i zaměstnavatele, 
a spokojené občany. 

ing. FrantišeK Bartoš, 

dispečer eC Kralupy

Rádi bychom se s vámi podělili o radost, 
kterou máme ze získané dotace z ev-

ropských fondů. Farní charita Kralupy nad 
Vltavou funguje již mnoho let v kapacitně 
nevyhovujících prostorách. Vzhledem k poč-
tu klientů a rozsahu naší práce jsme se tedy 
rozhodli  využít možnosti požádat o finanč-
ní prostředky z Regionálního operačního 
programu Střední Čechy NUTS 2, fondy 
Evropské unie. Charita vypracovala žádost 
za účelem koupě a renovace objektu pro po-
skytování sociálních služeb Farní charity. 
Naše rozhodnutí bylo velmi rychlé, avšak na 
vypracování velmi složité žádosti a příloh 
jsme měli jen 4 týdny. Projekt jsme si zpraco-

vávali sami, v rámci organizace. Od začátku 
jsme do tohoto projektu vstupovali s tím, že 
procento úspěšnosti je dosti malé vzhledem 
k množství podaných žádostí. Přes všech-
ny složité administrativní požadavky a přes 
ne příliš příznivé podmínky jsme se však 
rozhodli žádost o dotaci připravit a podat. 
V rámci výzvy č. 11 bylo vybráno 7 projektů. 
Náš projekt byl mezi nimi a byl podpořen 
částkou 13,478.217,90 Kč. Považujeme to za 
obrovský úspěch, vezmeme-li v úvahu počet 
osob, které pracovali na projektu a velikost 
naší neziskové organizace. 

Co říci na závěr? Čeká nás spousta práce, 
na kterou se těšíme a kterou jak doufáme 

zvládneme. Velice si vážíme toho, že náš 
projekt byl podpořen a byla mu dána zelená. 
Je to známka nejen toho, že je smysluplný, 
potřebný, ale také kvalitně připravený. Je 
vidět, že i malá organizace má šanci uspět 
má-li dobrý záměr a kvalifikované pracovní-
ky. Veliké díky patří všem těm, kteří nás po 
celou dobu projektu povzbuzovali a věřili 
nám, především majitelkám kupovaného ob-
jektu a projektantkám, které riskovaly svůj 
čas i peníze v předem nejistém obchodu.

Vám všem ostatním chceme tímto říci: 
„Nebojte se dotací. I malá nezisková or-
ganizace může slavit úspěch, věří-li svým 
schopnostem.“ Kučerová eva

Evropská unie přeje Farní charitě

Dva roky provozu Ekologického centra Kralup
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protože se vyskytly dotazy občanů Kra-
lup: „jak je to s tvorbou cen tepla?“, 

„proč existují v Kralupech dvojí ceny tep-
la a jsou vůbec oprávněné?“, pokusím se 
v následujícím textu tuto problematiku ob-
jasnit.

Ceny centrálně vyráběného tepla jsou 
usměrňovány rozhodnutími Energetické-
ho regulačního úřadu (ERÚ). Pravidla pro 
tvorbu ceny (pro r. 2008 – Cenové rozhod-
nutí ERÚ č.5/2007) pak definují oprávněné 
náklady, které je možno uplatnit v kon-
krétní kalkulaci ceny tepla, jedná se ze-
jména o: 
1. proměnné ekonomicky oprávněné nákla-
dy v ceně tepelné energie, které jsou přímo 
závislé na množství tepelné energie
2. stálé ekonomicky oprávněné náklady 
v ceně tepelné energie
a) náklady na údržbu neinvestičního cha-
rakteru
b) výrobní režie tj. ostatní náklady souvi-
sející s rozvodem tepla
c) náklady na správní režii
d) mzdové náklady včetně zákonného po-
jištění

Do ceny tepla lze kalkulovat i případné dal-
ší náklady např. odpisy, zisk, nájemné atd.

Kralupy se vyznačují jednou zvláštností 
a to tím, že teplo a TUV nejsou do všech 
částí města dodávány stejně, ale dvěma níže 
popsanými variantami:
1. varianta – rozvody tepla a s nimi souvise-
jící technologická zařízení (měřiče, ventily, 
výměníkové stanice atd.) jsou ve vlastnictví 
jediného majitele – Synthosu. 
- V tomto případě je tvorba ceny tepla jasná, 
stanovuje jí výrobce tepla – Synthos s při-
hlédnutím k pravidlům uvedeným v ceno-
vém rozhodnutí ERÚ pro daný rok.
2. varianta – rozvody a technologická za-
řízení na nich jsou ve vlastnictví nejenom 
Synthosu, ale i města Kralupy. V praxi to 
znamená, že zpravidla až do výměníkové 
stanice se jedná o majetek Synthosu a od 
výstupu z výměníkové stanice až po patní 

měřič a případný další průběžný rozvod se 
jedná o majetek Města.
- Při stanovení ceny tepla takto dodaného 
se postupuje obdobně jako v prvním přípa-
dě s tím, že k ceně tepla od Synthosu se 
navíc připočítávají ekonomicky oprávněné 
náklady druhého vlastníka tj. Města, což 
samozřejmě zvyšuje cenu dodaného tepla. 

Jak tento nepříznivý stav změnit? Jedno 
z řešení je - laicky řečeno „přestat odebírat 
teplo cestou sekundárních rozvodů a tech-
nologií, které jsou v majetku Města“. 

Toto řešení není až tak nemožné a v ně-
kolika případech [domy č.p 701-702,703-704 
a 705 (Předmostí)] již bylo realizováno a to 
tak, že Synthos v těchto domech vybudoval 
lokální výměníkové stanice napojené na 
primární rozvod a výstupy z těchto výmě-
níkových stanic jdou přímo do vnitřních 
rozvodů v majetku domu. 

Vzhledem k tomu, že téměř všechny do-
my, do kterých je teplo dodáváno cestou 
sekundárních rozvodů a technologií v ma-
jetku Města, jsou již zprivatizovány, záleží 
pouze na jejich majitelích, zda se pokusí 
dojednat se Synthosem realizaci výše po-
psané úpravy a na technických možnostech 
ve vztahu ke konkrétnímu objektu.

ing. pavel nedvěd, ředitel MěBp Kralupy n. vlt. 

příLoha – dopLňUjící údaje
Informativní ceny tepla  

v některých městech (bez DPH)
- Kyjov .................................................561,- Kč/GJ
- Lovosice ...........................................470,- Kč/GJ
- Nové Strašecí .................................497,- Kč/GJ
- Plzeň ..................................................578,- Kč/GJ
- Rakovník .........................................547,- Kč/GJ
- Turnov ............................................. 629,- Kč/GJ
- Prachatice (mají také sekundární rozvody 
obdobně jako Kralupy) 
§ 489,- Kč/GJ (na primárním rozvodu)
§ 560,50 Kč/GJ (na sekundárním rozvodu)
- Kralupy n. Vlt.  
§ 427,- Kč/GJ (na primárním rozvodu)
§ 478,056 Kč/GJ (na sekundárním rozvodu)

problematika ceny tepla
Do značné části domácností v Kralupech jsou dodávky tepla a teplé 
užitkové vody (TUV) zajišťovány centrálně, když výrobcem tepla je Synthos 
Kralupy a.s. (dříve Kaučuk) a vyúčtování  provádí Městský bytový podnik, 
pověřený touto činností. 

hleDá se jMéNO?  
ZN. NOVé Kralupy
Lobeč, Mikovice, Minice… městské části 
Kralup, ke kterým v nejbližší době přibu-
de další. Nestává se příliš často, že by se 
obec rozšiřovala, a hledání nového názvu 
je proto v historii města významným oka-
mžikem. Zastupitelé se z tohoto důvodu 
obracejí na spoluobčany s veřejnou sou-
těží, z níž by mělo vzejít jméno pro nově 
zastavovanou lokalitu, která vzniká v pro-
storu mezi kralupským a minickým hřbi-
tovem.
Zúčastněte se soutěže a pomozte s hle-
dáním tohoto názvu. Podrobnosti soutěže 
naleznete na webových stránkách  
www.mestokralupy.cz a na úředních des-
kách. jindřich havlík, Dis

V neděli 30. 11. 2008 uspořádala mís-
tostarostka Šárka Drobná odpoledne pro 
děti, vybrané Komisí pro sociálně právní 
ochranu dětí, s bowlingem a mikuláš-
skou nadílkou. Za podpory pana Petra 

Čejky bylo v Barsini Bowling připraveno 
občerstvení a dárky pro kralupské děti, 
které si zaslouží zvláštní pozornost nás 
všech. Mgr. Drobná za přítomnosti refe-
rentek sociálně právní ochrany předsta-

vila nový program, zaměřený na péči  
o děti, které nemají stejné podmínky pro 
svůj rozvoj jako většina ostatních. Hos-
tem odpoledne byl i radní Jindřich Hav-

lík, DiS. panu Čejkovi za jeho  
pozvání a podporu děkujeme.

jaKé BuDe  
jerONÝMOVO NáMĚstí?
Ve čtvrtek 11. prosince budou v galerii 
VK 37 představeny návrhy na úpravu Je-
ronýmova náměstí. Občané si budou mo-
ci prohlédnout výkresy a studie věnované 
této lokalitě a zároveň budou mít možnost 
hlasovat o návrhu, který se jim nejvíce líbí.
Prezentace bude otevřena od 17.30 hodin 
a v galerii bude umístěna do konce měsíce.
 Jste srdečně zváni!

ZimNí pátEčNí žURNálY lékařů
05.12. ................dr. Votavová ..................Nerudova 686 ......................315 724 720
12.12.  ................dr. čvančarová .............Felixova vila ...........................315 725 210
19.12.  ................dr. Hájková .....................Veltrusy  ...................................315 781 156

KOulOVaNá s místostarostkou 
Šárkou Drobnou
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Jak jsou Technické služby připraveny na zi-
mu? 
Pro zimní údržbu jsou TSM vybaveny jak 
velkými, tak i menšími stroji pro úklid 
chodníků. K nasazení jsou připraveny  
2 nakladače, 2 traktory s radlicemi, sypač 
LIAZ pro komunikace a malé stroje na 
chodníky vybavené sypači, radlicemi a koš-
ťaty k odmetání sněhu. V průběhu letošní 
zimy budeme mít 5 zaměstnanců v rámci 
veřejně prospěšných prací, kteří budou vy-
užíváni na úklid města a hlavně v rámci 
zimní údržby chodníků.

Jsou TSM povinny zajišťovat úklid všech ko-
munikací ve městě?  
Organizaci a provádění zimní údržby zajiš-
ťují na komunikacích v majetku města TSM 
Kralup nad Vltavou. Ostatní průjezdné komu-
nikace městem jsou v majetku Krajského úřa-
du. Na těchto komunikacích je zimní údržba 
zajišťována SÚS (Správa a údržba silnic, Kra-
lupy spadají pod SÚS Mnichovo Hradiště).
Jaký posypový materiál používáte a je defino-
váno období kdy tento materiál používat?
Zimní období je dle zákona od 1.11. a kon-
čí 31.3. následujícího roku. Cílem zimní 
údržby je zmírňovat závady ve sjízdnosti  
a schůdnosti vzniklé povětrnostními pod-
mínkami a jejich důsledky. Stejně jako v mi-
nulých letech bude k posypům používán 
písek s malým přídavkem soli tak, abychom 
co nejméně zatěžovali přírodu.

děKuji za rozhovor, zBr. 

rozhovor  s... ing. petrem šárou, ředitelem technických služeb města

upOZOrňujeMe Na uZaVřeNí 
KNihOVNy prO VeřejNOst:

SOBOTA 27. 12. 2008
ZAVŘENO

STŘEDA 31. 12. 2008
dopolední provoz beze změn

12.30 - 18.00
ZAVŘENO

PÁTEK 2. 1. 2009
ZAVŘENO

SOBOTA 3. 1. 2009
ZAVŘENO

POBOČKA Lobeček

STŘEDA 31. 12. 2008
ZAVŘENO

Mnoho krásných chvil v příjemné  
atmosféře Vánoc a  v novém roce  

hodně štěstí přeje čtenářům knihovny  
kolektiv pracovnice MěK

MěstsKÁ KnihoVna KraLUpy nad VLtaVoU
 

5. - adventní kolo: 
„Vánoce, Vánoce přicházejí...“ 

V posledním měsíci roku nastává pro mnohé z vás nejkrásnější čas, těšíte se na vánoč-
ní svátky. Ale i předvánoční období, čas adventní, má své kouzlo a tajemství. V těch-

to čtyřech týdnech se můžete zabavit hledáním odpovědí na naše otázky.

1. Jak pokračuje vánoční koleda? „Nesem vám noviny, …………………………….“ 

2. k vánoční kuchyni patří tradičně smažený kapr. kterou další úpravu nikdo nezná?
 a) kapr namodro b) kapr nabílo c) kapr načerno
�. Vyjmenuj názvy adventních nedělí: ………………………………………………..

�. Náš nejslavnější mechanický betlém se nachází:
 a) v Dobrušce b) v Hronově c) v třebechovicích pod Orebem 

           
5. Ve kterém ovoci se o Štědrém večeru podle starého zvyku hledají při rozkrojení
     hvězdičky pro štěstí? .......................................................................................................................................................

�. kdo je autorem slavné Vánoční mše?
 a) leoš Janáček b) Jan Jakub Ryba c) Antonín Dvořák

7. Jak se jmenují tři králové?  
 .........................................................................................................................................................................................................

Odpovědi označené jménem a věkem odevzdávejte v MěK. Nezapomeňte na uvedení kontaktu 
(adresa, tel. číslo).

Na hrací karty Vám potvrdíme účast v pátém kole soutěže. Noví soutěžící od nás karty dostanou  
a mohou se zapojit i do příštích kol. Neváhejte a navštivte knihovnu, kde naleznete i odpovědi na na-
še otázky.

Na někoho z Vás čeká odměna.

Zimní údržba ve městě

6. a 13. 11. probíhalo v kralupské knihovně 
Pasování na čtenáře dětí ZŠ Revoluční.
Do Písmenkového království bylo slavnostně 
uvedeno 45 princezen a rytířů. 

Zábavný rok s knihovnou
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Pondělí: ...........Stanoviště 1   Lobeček – tenisové kurty ................ 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 2   Lobeček – Nábř. J. Holuba .............. 15.00-15.50 hod.
Úterý: ..............Stanoviště 3   Lobeček – před ZŠ Třebízského ...... 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 4   Poděbradova ................................... 15.00-15.50 hod.
  Stanoviště 6   Hostibejk  ........................................16.00-16.30 hod.          
  Stanoviště 7    Lobeč, Purkyňovo nám. ..................16.35-16.50 hod.
Středa: ............Stanoviště 8   u gymnázia ...................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 9   Mánesova ul.  .................................. 15.00-15.50 hod.

Čtvrtek: ...........Stanoviště 10   Lidové nám. .................................... 14.00-14.50 hod. 
  Stanoviště 11   Mlýnská ul.  ..................................... 15.00-15.50 hod.
Pátek: ..............Stanoviště 12   Minice – požární zbroj. .................... 14.00-14.50 hod.
  Stanoviště 13   Zeměchy ......................................... 15.00-15.50 hod.
PROSINEC: .....1. týden – 01.12. - 05.12.  .......................................................bioodpad

ROZPIS STANOVIŠŤ  
odpad se sváží dle rozpisu 2x v měsíci mobilním svozem

přeji všem kralupským dětem, aby pod 
stromečkem nalezly právě to, co stálo 

psáno v jejich dopisech Ježíškovi. Jenže děti 
si nehrají jen doma, ale dlouhé hodiny tráví 
třeba ve školkách a těm by pomohlo, kdy-
by buď obměnily svůj „hrací park“ anebo 
jej významně doplnily. To se týká hlavně 
nových tříd, u kterých na stoprocentní vý-
bavu hračkami nezbyly ze stavebních ná-
kladů peníze. Tedy píši i já Ježíškovi a přeji 
si, aby se našli ať už rodiče nebo příznivci, 
kteří by pomohli s pořízením autíček, her, 
panenek, stavebnic a podobného dětem po-
třebného „sortimentu“. 

P.F. 2009: Stačí jeden malý kralupský dob-
rý skutek. (sarka.drobna@mestokralupy.cz)

(Pokud víte jak pomoci a rádi byste po-
mohli k dovybavení školek, napište nebo 
zatelefonujte paní místostarostce Drobné 
a domluvte si s ní pro vás ideální způsob 
pomoci. Všem již nyní, moc děkujeme. Va-
še redakce).

Vánoce jsou časem splněných přání 

Vminulém čísle Zpravodaje jste se moh-
li dočíst o novém hřišti na Hostibej-

ku. Další etapou úpravy této lokality je 
vybudování naučné stezky, která návštěv-
níkům zprostředkuje poutavé informace 
o Kralupech i místě samotném. Na šes-
ti informačních panelech se budete mo-
ci dočíst mnoho zajímavého a věříme, že 
Vám cesta „po stopách kralupských pamá-
tek a přírodě“ přinese příjemné zážitky. 
Donátorem a finančním garantem ce-

Vánoční dárek společnosti Mero

SDRužENí ZDRAVOTNě POSTIžENýCh
Vás zve na 6. vánoční besídku do Penzionu

Dne 15. prosince od 13 hodin

rozměrný odpad z domácností – pneu, lednice, televize, aku, el. pří-
stroje, železo + ostatní kovy
Ve dnech státem uzákoněných svátků se svozy nekonají.

lého projektu se stala společnost Mero, 
která převzala nad systémem informač-
ních desek záštitu, a díky které vyrostou 
v nadcházejících dvou letech další nauč-
né stezky i jednotlivé turistické panely. 
Přijměte proto pozvání na vánoční procház-
ku a dne 22. prosince se zúčastněte slav-
nostního otevření celé stezky. Od 14 hodin 
se na setkání s Vámi těšíme před altánem 
rozhledny. za realizátory projeKtu

jindřiCh havlíK
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Mluvím tedy o „VOZE“ a příspěvek v mi-
nulém Zpravodaji je o „KOZE“.

Akademičtí odborníci UK letos studují dokla-
dy o významných skutečnostech souvisejících 
s památkami zachovanými na katastru Kra-
lupy a Lobeč. Zejména jde o pravěkou ces-

tu nazývanou Veliká, Svatá, Na Podřipské 
tabuli, Lužická a Nejstarší pevnost snad 
z doby mýtických přemyslovských knížat. 
Studijní podklady  vychází z celoživotní 
práce kralupských osobností, pánů kateche-
ty Nádvorníka, starosty, továrníka a mece-

náše Masnera i  žijícího historika Ing. Špe-
cingera, kteří cestu prokázali v uliční síti 
mladého města. Stejně tak zakladatelé města 
nám odkázali k dalšímu studiu pozoruhod-
ný relikt  dávné minulosti přesně pod Hu-
sovými sady. Z úcty před záhadnou stavbou 
našich předků navrhli nad ní park, který 
je dnes ozdobou sídliště a je chráněn pě-
timetrovým násypem pro další zkoumání. 
Město sice nemá katedrálu, ale je zde zacho-
váno mnoho dokladů o životě jeho občanů 
jak ve středověku, tak z nové urbanizace 
v 19. století. 

Přimlouvám se za evidenci památek  
a jejich ochranu i se skromnými opatření-
mi, především organizačními. To nemusí 
vyžadovat finance, a občané to ocení. 

víCe na www.luziCKaCesta.Cz, ing. j. MajriCh

Bude tomu tak i nadále?!
MÚ projednával stížnost majitele masny, 

která stojí přímo na hřišti. Co bylo obsa-
hem stížnosti? Považte, to, že když děti hrají 
fotbal, tak do této budovy kopou. Nabízí se 
pragmatická otázka. Proč MÚ povolil stav-
bu masny, na pozemku stávajícího hřiště 
a na jeho úkor. A když už, jakýmikoli me-
chanismy tuto stavbu povolil, proč ji zcela 
logicky nepodmínil stavbou ochranné zdi, 
samozřejmě na náklady majitele budovy. 
A bylo by po problému a po stížnostech 
majitele, který si s plným vědomím postaví 
prodejnu na hřišti, a pak se diví, stěžuje 
si, žádá nápravu a v mnoha případech na 
děti volá Policii.

Asi teď nechceme slyšet argumentaci za-
stupitelů ve smyslu: „ To ti před námi...“. 
Zeď, či ochranná síť se dá postavit vždy. 

„Hřiště“ však provází další problém. 
V podloubí přilehlého paneláku se schází 
mládež. Údajně panelák okopává a devas-
tuje. Nikdo z nás neomlouvá a netoleruje 
svévolnou devastaci majetku. Pokud k ní do-
chází, jsou k dispozici právní mechanismy, 
které lze použít a kterými se lze bránit. 
Ovšem vinit za dlouhodobý a celospolečen-
ský jev sportovní hřiště, je irelevantní.

Proč vše píšeme? Máme obavu, že hřiště 
bude obětováno. Jeho plocha, včetně tráv-
níku bude vyválcována, pokryta asfaltem, 
rozdělena bílými čarami a místo dětí tam 
budou auta. Řešení, které svádí svou jed-

noduchostí a zdánlivou prospěšností. Ma-
jiteli masny a stěžovatelům z paneláku se 
vyjde vstříc, a ještě se bude moci s pýchou 
poukazovat: „Hle, jak obratně je řešena kri-
zová situace s parkovacími místy.“ Namí-
tající straně – rodičům se sdělí: „ Vždyť to 
hřiště nebude zrušeno. Bude přemístěno“. 
Třeba za váš dům. Rodiče ví, že k potoku 
to nejde, neboť tam jsou rozvody plynu  
a další inženýrské sítě. Často se tam kope. 
Rodiče v minulosti na tomto místě iniciovali 
vznik dětského hřiště a nebyl jim povolen. 
A rodiče ví, že přemístění hřiště podmiňuje 
zrušení toho stávajícího a evokuje otázku: 
„Co bude s pozemkem, který po něm zů-
stane? A vyřeší problém přemístění hřiště 
to, že se u něj sdružuje mládež, co když 
hřiště „odejde“ a mládež zůstane na místě? 
Nebude přemístěné hřiště a děti, které si 
na něm budou hrát, vadit jiným majitelům 
domů? Kam se potom přemístěné hřiště 
přemístí? Zabere zcela zbytečně (protože 
své stávající místo má) další zbytek zelené 
plochy, které sídlišti ještě zbývá.

Co nás vede k obavě či úvaze, že mís-
to hřiště bude parkoviště? MÚ najal fir-
mu, která detekuje a identifikuje vhodná 
místa pro tvorbu nových parkovacích míst.  
A když se zruší hřiště….

Jsme toho názoru, že sídliště musí být 
místo pro snesitelný život. „Stará“ Hůrka je 
neustále oklešťována o zbývající zelené plo-
chy, tu stavbou masny, tu rozšířením prapo-

příspěvek k bádání  
o starých cestách v okolí Kralup
Cesta k severu v Müllerově mapě prochází městem jen na  kat. území Minic a Mikovic. 
Zobrazuje stav na začátku 18. stol. Se svými kolegy se zabýváme dobou daleko starší 
na katastrálním území Kralupy a navazujeme na bádání pánů: katechety Nádvorníka, 
prof. Dr. Šustra, továrníka a mecenáše Masnera a žijícího historika Ing. Špecingera, 
kteří ve městě rozeznali celkem pět tras od neolitu až k Müllerovi. 

Bude hřiště obětováno?
Žijeme na sídlišti, tzv. „staré“ Hůrky. A máme děti. V různém věkovém spektru, 
od nejmenších, po téměř dospělé. Ti nejmenší si mohli hrát na pískovišti za domy. 
Nemohou – bylo bez náhrady zrušeno. Budiž. Ti větší využívají sportovní hřiště. 
Jsme rádi; jsou na dohled, nemusí přecházet přes auty přeplněné kralupské 
komunikace a svůj čas tráví smysluplně – sportem.

divné stavby pana Jenčího. Sídliště nebylo 
architektonickým skvostem, ale teď se stává 
urbanistickým paskvilem s na sebe nahuště-
nou nestejnorodou zástavbou. Momentálně 
přemýšlíme nad tím, jaká zrůdnost bude 
na místě zbořené plynové stanice – nová 
herna? Přimlouváme se za zelenou trávu. 
Zrušení hřiště a vytvoření nového asfalto-
vého parkoviště by z našeho sídliště, obklí-
čeného neustále proudícími auty vytvořilo 
průmyslovou asfaltovou zónu. 

Z výše uvedených důvodů se obracíme na 
městské zastupitele s výzvou, aby při svém 
rozhodování vzali rozum do hrsti a hřiště 
zachovali – pro děti. 

Uvítáme, když naše obavy a úvahy na 
stránkách Kralupského Zpravodaje rozptýlí 
či potvrdí v reakci na náš článek některý  
z odpovědných zastupitelů města.       

Za rodiče ze „staré“ Hůrky rodina: Pospí-
šilova, Vaňousova, Linhartova, Humhejova, 
Chmelova.

poděkování
Obvykle bývají obecní úřady, jmenovitě jejich 
stavební odbory, spíš kritizovány než chvále-
ny. A o úřednících státní správy to platí dvoj-
násobně. My bychom chtěli učinit výjimku  
a poděkovat. V letech 2006 - 2007 jsme na 
našem domě prováděli generální opravu lod-
žií, v letošním roce jsme přistoupili k výměně 
výtahů. V obou případech jsme si pro sta-
vební odbor Městského úřadu museli opatřit 
řadu potřebných dokumentů. Ve všech těch-
to případech nám spolupráce s paní Ladisla-
vou Sobotovou nesmírně pomáhala. Nejenže 
se nám vždy ochotně věnovala, ale i pora-
dila, kde a jak nejlépe potřebné dokumenty 
opatřit. Děkujeme proto paní Sobotové za její 
vstřícnost a rádi dodáváme, že ochota  
a lidský přístup pracovnic Městského úřadu  
v Kralupech se stávají pověstnými.

V. Fencl
Za výbor společenství vlastníků domu 

tylova 735 
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Paní Šišková, odcházíte do zaslouženého 
důchodu po 40 letech krásné a náročné 
práce s malými dětmi. Začínala jste jako 
učitelka v MŠ na Nábřeží, poté jste jako 
učitelka pokračovala v MŠ Dr. E. Beneše,  
na MŠ Gen. Klapálka jste posledních  
15 let byla ředitelkou. Jak se po takto 
dlouhé době plné dětských hlasů odchází 
do ticha domova?
Musím říct, že snadné to není. Při nástupu 
do všech svých funkcí jsem měla představy, 
jak práci vykonávat co nejlépe, jak ji obo-
hatit, vést a co jí dát. Práce ve školství je 
poměrně dost specifická. Člověk si ji musí 
prožít a pro zdar věci i umět včas předat 
štafetový kolík svěžímu běžci plnému síly. 
Troufám si říct, že odcházím s osobním 
naplněním.

Je podle vás rozdíl mezi přístupem rodičů 
před lety a dnes?
Dříve si rodiče přicházeli pro radu častěji. 

Přátelství, komunikace a důvěra se s nimi 
navazovaly snáze. Dnes je zapotřebí více 
diplomacie a cesta k rodičům je spletitější. 
Ale to je prostě dobou.

A jak je to s dětmi? Myslíte, že je mezi nimi 
rozdíl tehdy a dnes?
Myslím, že děti jsou stále stejné. Hodné  
i zlobivé, klidné i živé. Vnímání dětí se od-
ráží na zkušenosti každého z nás. V mládí 
býváme tolerantnější než ve stáří. Ale děti 
jsou stále stejné. Rozdíl vnímám spíš v je-
jich výchově. Dnes se snaží rodiče o volnější 
výchovu. Důležitý ale zůstává pořád vzor. 
Tedy samotní rodiče.

Myslíte tedy, že jsou změny ve výchově tak 
patrné?
Za dobu 40 let jsem zažila několik reforem 
a změn názorů ve způsobu práce a výuky, 
a myslím, že žádná výchova dětem neublí-
žila. Dnes je prostě modernější doba plná 

techniky. Dříve se čas trávil 
u společenských her.

Proč si myslíte, že je MŠ 
vlastně důležitá?
Školka je místem prvního 
většího kontaktu s vrstev-
níky. Dítě si již vybudovalo 
svoji pozici v rodině a teď 
si ji musí vybudovat i zde. 
Kontakt je tedy velmi dů-
ležitý. V mateřské škole se 
vyrovnávají první rozdíly 
mezi dětmi. Jednotlivými 
činnostmi dochází ke srov-
nání manuální zručnosti 

a naučených dovedností z rodiny. MŠ je 
důležitým krokem snadného přechodu na 
školu základní.

Co je nejtěžší na vedení školky?
Jednoznačně domluva. Se všemi. Není snad-
né vytvořit a udržet kolektiv lidí, kteří bu-
dou nápomocni výchově. Do tohoto kolek-
tivu totiž nepatří pouze učitelky a učitelé, 
ale i rodiče, firmy a podniky přispívající 
na chod školky, město… Všichni by si měli 
uvědomit, že nepomáhají ředitelce, ale jejím 
prostřednictvím dětem.

Paní Jírová, jak se Vám, jako nové ředitelce 
bude nastupovat? S jakými představami 
nebo obavami vstupujete na tuto pozici?
Mám celkem štěstí, protože školka je dob-
ře vedená a nástup bude proto relativně 
snadný. Boj o způsob financování, o nale-
zení té nejsprávnější cesty však bude stále. 
Cílem bude stále harmonický vývoj dítěte 
a jeho spokojenost. A já doufám, že se mi 
vše podaří alespoň stejně tak dobře jako 
mé předchůdkyni.

děKuji za rozhovor.

zBr.

rozhovor  s... Marií šiškovou, odcházející ředitelkou a jitkou jírovou, nově přicházející ředitelkou Mš gen. Klapálka

Škola je živý organismus

pODĚKOVáNí Za seNtiMeNtálNí 
VZpOMíNKy DĚtstVí
Je záviděníhodné mít profesi, díky níž se potká-
váte každý den s lidmi, kteří na vás rádi vzpo-
mínají. Takovou práci měla paní Šišková, které 
prošly za léta pedagogické praxe rukama tisíce 
dětí. Být celý život učitelkou v mateřince, zna-
mená následně zástupům dospělých přinášet 
sentimentální vzpomínky o zástěrkách na kres-
lení, o naivních říkadlech, o povinné bílé kávě  
a řadách malých zvláštně vonících postýlek. 
Závidím proto paní Šiškové i paní Jírové je-
jich profese. Paní Šiškové přeji, aby si nyní po 
opuštění aktivní služby užívala všech radost-
ných vzpomínek, kterých musí mít za 40 let 
praxe nepočítaně.
Jménem města a jménem všech dětí i rodičů 
paní Marii Šiškové za práci, kterou dělala srd-
cem, děkuji.  Šárka Drobná

město kralupy vyhlašuje soutěž
O nejhezčí  
vánoční ozdobu

Máte rádi ruční práce? 
Zúčastněte se naší vánoční 
soutěže.
V rámci letošního adventního programu 
vyhlašuje Město Kralupy nad Vltavou sou-
těž O nejhezčí vánoční ozdobu.
Máte tedy jedinečnou možnost, každý sám za 
sebe, pochlubit se svým ručním uměním.

Vytvořené vánoční ozdoby prosím 
doneste do 12. prosince 2008 do 
13:45 na podatelnu MěÚ. 
Přiložte též lísteček se jmé-

nem, adresou a případně i tele-
fonním číslem.

Vyhlášení proběhne na Palackého ná-
městí v neděli 21. prosince při programu 
k ukončení adventního času.

Autoři tří nejhezčích ozdob budou oce-
něni sportovním vybavením (batoh, taš-
tička, ledvinka).

Marie Šišková
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Zajímavosti

tento pojem je součástí policejní práce už 
nějaký ten rok, avšak k jeho realizaci ne-

dochází příliš často. Jde o úkon, ke kterému 
je přistupováno až v případech, kdy nelze 
jinak zamezit násilí páchanému na osobách 
žijících ve společné domácnosti. Cílem vy-
kázání násilníka není potrestat jej takto za 
jeho jednání, nýbrž jde o úkon, který oběti 
poskytuje určitý čas, po který by měla mít 
relativní klid na vyřešení své situace. Tento 
výklad je ovšem velmi zjednodušený, neboť 
za takto krátkou dobu nelze vyřešit stav, 
který přetrvává již delší dobu, nebo se stále 
opakuje. Z těchto důvodů jsou v krajích zří-
zena tzv. intervenční centra, která poskytují 
obětem domácího násilí veškerou možnou 
pomoc formou poradenství, konzultací, psy-
chologické pomoci apod. Tato centra jsou o 
případech informována automaticky již po 
vykázání násilníka. 

Rozhodnutí o vykázání konkrétní osoby 
není tak jednoduché jak by se zdálo, neboť 
se jedná o latentní protiprávní jednání, které 
je často pácháno při společném soužití v do-
mácnosti a zůstává tak skryto okolí. Absen-

ce svědků tak ztěžuje samotné 
rozhodnutí o vykázání, a proto 
je velmi důležité, aby oběť do-
mácího násilí vyhledala pomoc 
již v počátcích, kdy již není sa-
ma schopna situaci zvládnout. 
Je důležité, aby jednotlivé udá-
losti, které již nasvědčují o pá-
chání násilí byly oznamovány 
příslušným orgánům, a aby se oběti nezdrá-
haly vyhledat lékařskou, nebo psychologic-
kou pomoc, je-li jim ubližováno. 

Při užití vykázání ze společné domácnos-
ti je nutno dodržet několik podmínek, které 
jsou dány jak oběti, tak násilníkovi. Mezi 
nejdůležitější patří povinnost vykázaného 
zdržet se úmyslného kontaktu s obětí, a to 
jak fyzického, tak i telefonického a samo-
zřejmě zákaz vstupu do domácnosti ze které 
byl vykázán včetně bezprostředního okolí. 
Důležitou povinností oběti je především 
zdržet se toho, aby vykázaného vpustila 
zpět do domácnosti v době, kdy zákaz stá-
le platí, a to i za předpokladu, že by došlo 
k jejich usmíření. Je třeba si uvědomit, že 

vykázání je zákonným stano-
vením povinností obou stran, 
a proto jejich porušení může 
být trestným činem.

Mezi již řešenými případy 
nejsou výjimkou takové, kdy 
pachatel domácího násilí při 
svém protiprávním jednání 
naplnil hned dvě skutkové 

podstaty trestného činu a po následném 
vykázání byl navíc podezřelý, že tento zá-
kaz porušil, čímž se mohl dopustit navíc 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Pokud by v takovém případě došlo na-
víc k situaci, kdy by byl vykázaný vpuštěn 
obětí zpět do domácnosti ze které byl vyká-
zán, hrozí i oběti podezření ze zmíněného 
trestného činu maření výkonu úředního 
rozhodnutí.

Z těchto důvodů je nezbytně nutné, aby 
se obě strany řádně seznámily s písemným 
poučením, které obdrží při protokolaci do-
mácího násilí. 

KoMisař npor. Miroslav plundr 

Domácí násilí –  
vykázání ze společné domácnosti

Co dělají pěstouni?
Pěstouni se starají o děti, které to po-

třebují. 
Není to ale úplně stejné jako mít svoje 

děti.
Pěstouni mají ve společnosti výjimečnou 

a cennou roli, protože poskytují domovy 
a péči opuštěným,  ohroženým a potřeb-
ným dětem, které nemohou jít do adop-
ce. Děti v pěstounské péči mohou být ve 
věkovém rozmezí od miminka až do do-
spělosti. V péči mohou být samy nebo se 
svými sourozenci. Všechny ale potřebují 
někoho, kdo by se o ně staral, kdo dokáže 
pochopit, odkud přicházejí; někoho, kdo 
tu je pro ně.

Pěstouni zaslouží úctu  
a potřebují podporu

Kdo může být pěstounem? 
Natama hledá lidi, kteří jsou vřelí, laskaví 
a otevření, a mají čas i trpělivost a hlavně 
chuť starat se o děti a mladé lidi. Pěstouny 
se mohou stát jednotlivci, stejně tak vítáme 
volně spolu žijící páry i manželské dvojice. 
I když Natama vítá zájemce z široké veřej-
nosti, i pro pěstounskou péči jsou nějaká 
omezení. Každý žadatel musí zároveň projít 
posouzením a procesem přípravy u státu.

V Natamě dostanete víc
Být pěstounem dítěti je činnost záslužná, 
hodnotná a velmi zábavná, je to ale také 

kus práce. Natama se vždy snaží po-
skytnout našim pěstounům podporu, 
kterou potřebují. Je důležité, aby žada-
telé měli k dispozici co nejvíce infor-
mací, které jim pomohou rozhodnout 
se, zda je pro ně pěstounství to pravé. 
Natama je moderní organizace, kte-
rá poskytuje kvalitní nadstandardní 

služby žadatelům a náhradním rodinám. 
Natama je nadstavbou státního systému.

Máte do toho chuť?

Kam se můžete ozvat pro kvalifikovanou 
odbornou radu a spolupráci?

Pokud se domníváte, že pěstounství je 
přesně to, co vy a vaše rodina hledáte, ob-
raťte se telefonicky nebo e-mailem do Insti-
tutu náhradní rodinné péče Natama. 

Zavoláním do Natamy vám nevzniká 
žádný závazek, získáte řadu důležitých in-
formací. Velmi rádi vás v Natamě přiví-
tají na osobní schůzce. Odborný rodinný 
konzultant vám bude věnovat individuální 
pozornost. Tým Natamy tvoří velmi zkuše-
ní pracovníci, proto si můžete být jisti, že 
vám budou poskytnuty individuální služby 
vysoké kvality. 

nataMa
institut náhradní rodinné péče

Orlická praha 3 130 00 tel: 222 733 307
www.natama.cz
info@natama.cz 

pěstouni mají záslužnou a cennou roli
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Uvedený radar, který používáme odpo-
vídá zákonu č. 505/1990 Sb., o metro-

logii a jeho prováděcím vyhláškám. Radar 
má platné typové schválení a je pravidelně 
kalibrován. 

Radary jsou v ČR schvalovány s jednot-
nou odchylkou +- 3 km/h, pokud je zjištěná 
rychlost do 100 km/h, respektive +- 3 pro-
centa při rychlostech nad 100 km/h. 

Z předpisu EHK/OSN č. 39 a z evrop-
ské směrnice 75/443/EHS, které právní řád 
České republiky  respektuje  vyplývá,  že  
rychlost udávaná rychloměrem  nesmí  být  
nikdy  nižší  než  skutečná  rychlost. Z to-
hoto lze usuzovat, že kdo dodržuje stanovené 
rychlostní limity podle tachometru, nepře-
kročí dovolenou rychlost ani ve skutečnosti. 
Tachometr totiž vždy ukazuje víc, než jakou 
rychlostí vozidlo ve skuteč-
nosti jede. To však nemusí 
platit, pokud jsou na vozidle 
provedeny nepovolené úpra-
vy, např. jízda na nepovole-
ných pneumatikách většího 
rozměru apod.

Rychlost je jedním z feno-
ménu dnešní doby. V kom-
binaci se stále dokonalejšími 
automobily se mnoho řidičů 
domnívá, že rychlostní limity 
jsou nastaveny příliš nízko. 
Moderní automobily s nejno-
vějšími druhy bezpečnostních 
prvků sice k vyšší rychlosti 

svádějí, ovšem za volantem 
sedí „pouze“ člověk, jehož 
rychlost a pohotovost reakcí 
je stále stejná. Při jízdě vyšší rychlostí zabe-
re stejně dlouhý reakční čas mnohem větší 
ujetou vzdálenost, která může být rozhodu-
jící v  tom, zda se nehoda stane, či nikoliv. 
Reakční doba zkušeného řidiče je přibližně 
0,7 s. Během této doby ujede automobil je-
doucí rychlostí 50 km/h dráhu přibližně 10 
m, zatímco při rychlosti 70 km/h již jde o 
vzdálenost 13,6 m. Nepřiměřená rychlost je 
původcem vážných dopravních nehod. 

V roce 2007 se na českých silnicích stalo 
182 736 dopravních nehod. Přibližně 15 pro-
cent z nich způsobila nepřiměřená rychlost 
jízdy. Je nesporné, že vysoká rychlost stála 
také za mnoha nehodami, jejichž příčina by-

RADAR ANO či NE?
Zdejší oddělení Městské policie vlastní jeden ruční laserový měřič 
ProLaser III, včetně dokumentačního zařízení PL-DOK I, které 
slouží k rychlému a pohotovému zjišťování rychlosti vozidel. 

přeKrOČeNí ryChlOsti
o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec
sankce: 2 trestné body, pokuta ve správním řízení 1.500 až 2.500,-Kč, bloková pokuta na 
místě 1.000,-Kč

přeKrOČeNí ryChlOsti
o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec
sankce: 3 trestné body, pokuta ve správním řízení 2.500 až 5.000,-Kč, bloková pokuta na 
místě 2.500,-Kč; při spáchání stejného přestupku dva a vícekrát během 1 roku zákaz řízení 
na 1 až 6 měsíců

přeKrOČeNí ryChlOsti
o 40 km/h a více v obci nebo o 50km/ha více mimo obec
sankce: 5 trestných bodů, řeší se pouze ve správním řízení pokutou 5.000 až 10.000,-Kč  
a zákazem řízení na 6 měsíců až jeden rok

jaKé ZáKONNé saNKCe  
Za přeKrOČeNí ryChlOsti lZe OČeKáVat?

la klasifikována jako nesprávný 
způsob jízdy. Asi nikoho nepře-
kvapí, že uvedených 15 procent 
(přibližně 25 tisíc nehod) má na 
počtu osob usmrcených na silni-
ci téměř poloviční podíl. 

Z výše uvedených skutečností 
je zřejmé, že radar, pokud je po-
užíván s „rozumem“ plní velmi 
důležitou funkci na úseku pre-

vence bezpečnosti a plynulosti v silničním 
provozu. Zdejší Městská policie používá ra-
dar na základě součinnosti s Policií České 
republiky,Obvodním oddělením Kralupy 
nad Vltavou, které také vždy informuje o 
místě a době měření radarem. 

V tomto roce byly sepsány tzn. Veřejno-
právní smlouvy uzavřené mezi městem Kra-
lupy nad Vltavou a  obcemi Vojkovice, Nová 
Ves a Postřižín ohledně provádění kontrol-
ního měření rychlosti silničních vozidel. 

K tomuto měření bude využíván staci-
onární radarový měřič AD9 P s využitím 
zařízení AD9 T, které však zdejší Měst-
ské policii nepatří. Místa, kde bude dochá-
zet k měření byla vybrána každou z obcí 
samostatně a rovněž zveřejnění o měření 
rychlosti radarem je plně v kompetenci sa-
motných obcí. 

Zde v Kralupech nad  Vltavou byl nain-
stalován jeden stacionární radar a to v Mi-
nicích v ulici Pražská. Důvod byl prostý, 
neboť řidiči přijíždějí po komunikaci do 
osídlené části. Komunikace je z mírného 
kopce a ve směru měření se nachází sta-
noviště autobusů (tzv. točna). Dále je zde 
z hlediska bezpečnosti občanů umístěn pře-
chod pro chodce. Uvedená komunikace je 
poměrně frekventovaná a úsek svádí k jízdě 
s větší rychlostí (60 – 70 km/h).

 Mgr. eva Kostlivá

Umístění radaru v Minicích 
v ulici Pražská

Laserový měřič 
ProLaser III.
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Zajímavosti

Vtom případě doporučuji ob-
rátit se na občanské sdru-

žení Ornita, které v Kralupech 
pořádá výpravy za havrany. Jed-
na taková se konala i ve středu 
5. listopadu a zúčastnily se jí 

děti z pražské základní školy 
Písnická. 

Celá akce začala přednáškou 
o krkavcovitých v salónku ho-
telu Sport. Poutavého vyprávění 
se ujal RNDr. Lubomír Peške. 

Vyprávěl o havranech a kav-
kách, o jejich způsobu života, 
o práci ornitologů a dalších 
zajímavostech. Věděli jste na-
příklad, že veltruské zimoviště 
havranů je největší v celé ČR?  
A že zde havrani nocují už ně-
kolik stovek let? Že název Vel-
trusy je možná odvozen od tru-
su těchto ptáků?

Po příjemném úvodu v ho-
telu nastal čas přesunu do te-
rénu. Přesněji ke kralupskému 
Tescu, kde se podle pozorování 

přítomných orni-
tologů, opeřenci 
shromažďují.

Poměr havranů 
a kavek v hejnu je 
téměř 1 : 1 a podle 
odhadu čítalo pta-
čí hejno okupující 
okolí Tesca asi 60 
– 70 tisíc (!) jedin-
ců. Když vám nad 
hlavou přeletí ta-
kové množství pe-
ří, věřte, že je to 
téměř adrenalino-
vý zážitek.

Přesun na nocoviště ptáků, 
v lesích u zámku v Nelahozevsi, 
byl tečkou za příjemně stráve-
ným odpolednem.

Pražský spolek ORNITA fun-
guje už pátým rokem a reper-
toár má opravdu bohatý. Kro-
mě přednášek a terénních akcí 
týkajících se ptačí říše nabízí 
třeba i projekt s názvem Praž-
ské hájovny a další. Prozatím 
se specializuje na pražské ško-
ly, ale doufejme, že i kralupští 
školáci se dočkají. K. Matesová

pranostiKa NA prOsiNEc
co nÁM říKají pranostiKy na Měsíc prosinec?

04. prosinec  Sv. Barbora vyhání dříví ze dvora. O sv. Barboře ležívá sníh na dvoře.
06. prosinec  Prší-li o Mikuláši, a nebo padá-li sníh, bude příští rok hojně hrachu.
13. prosinec  Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. Na sv. Lucii jasný den, 
 urodí se konopí a len.
16. prosinec Závěj svaté Albíny zaplavuje doliny.
21. prosinec  Na sv. Tomáše nejdéle je noc naše.
24. prosinec  Adama a Evy – Štědrý den – Je-li Vánoc zelená – Velikonoc bílená. 
 Je-li noc hvězdnatá, ponesou slepice.
25. prosinec  Hod boží vánoční – Mráz na Boží narození – zima se udrží 
 bez proměny. 
 Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
26. prosinec  Svítí-li na sv. Štěpána slunce, bude drahé ovoce.
31. prosinec O Silvestru papeži snížek si již poleží.

co nÁM radí příroda?

✱ Jsou-li ještě v prosinci na stromech šišky, zima nebude dlouhá.
✱ Přichází-li zajíc do zahrady, bude zima ještě tužší.
✱ Jsou-li vrby o vánocích plny rampouchů, bývají o velikonocích plny kočiček.

Někdo má rád zimu bílou, někdo nemá rád zimu vůbec. Většina 
z nás se však těší každý rok na vánoce, kdy se třeba sejde s rodinou, 
s přáteli, nebo si naopak odpočine od všech, které vidět zrovna 
nechce. můžeme tedy zůstat doma, jet na hory nebo třeba letět 
k moři, hlavní je se nestresovat a užít si v klidu celou dobu před-
vánoční i vánoční.  l.p.

Sedmero krkavců
Také jste si nebyli nikdy jistí, jestli je vrána samice od 
havrana? A který z nich je ten pták, co k nám zavítá 
každou zimu?
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(Dokončení ze str. 1)

Ì palaCKého náMěstí
14. 12./17:00 Davide Mattioli – pěvecká 
show zpěváka, který zpívá největší italské hity. 
Je to výborný zpěvák a veliký showman, který 
dokáže lidi rozproudit a rozezpívat.
- moderátor Aleš Švarc – Relax rádio 

Ì Kino VltaVa
15.12./20:00 slepé lásky – film s bohatým 
doprovodným programem ve spolupráci s nada-
cí Světluška (před projekcí si děti i dospělí mo-
hou vyzkoušet jaký je „ život ve tmě“, jak těžké 
jsou pro nevidomé i na pohled banální a běžné 
úkony...)
+ Vánoční sbírka na pomoc nevidomým

Ì pReZentační KluB KaučuK
16.12./17:00 – adventní koncert žáků ZŠ 
Komenského

Ì ZŠ ReVoluční
17.12./14:00 – 17:00 Vánoční jarmark ve 
škole, výtěžek z této akce věnuje škola na  
dobročinné účely.

Ì MěstsKé MuZeuM
17.12./18:00 adventní koncert Marie 
Koupilové – Tiché – soprán, Zora Křičková 
- klavír

Ì KD VltaVa
18.12/19:30 Vánoční koncert  
Jitky Zelenkové s kapelou

19.12./20:00 Vánoční ples Kass a taneční 
školy tomáše Mikulského (hraje TO Hlavsy 
Praha, tombola)

Ì ZŠ KoMensKého 
19:12./11:00 Vánoční zpívání na scho-
dech

Ì palaCKého náMěstí
21.12./13:30 Vánoční koledy sboru Dvořá-
kova gymnázia
14:00 inka Rybářová – pořad pro děti zpě-
vačky, moderátorky a skladatelky dětských 
písní. Je plný tancování, zpívání a soutěžení 
o ceny.
15:00 Vyhlášení vítězů soutěže o nejhezčí 
vánoční ozdobu
15:15 české lidové tance Bažant, plitený 
– Taneční a pohybové studio Z. Štarkové
15:30 Vystoupení zájmových útvarů DDM
16:00 adventní aerobic
16:30 Vystoupení Základní umělecké školy 
Kralupy nad Vltavou
17:00 světlana nálepková + petr Mácha 
„Vánoční povídání“ – pořad složený z poví-

dání o Vánocích a písniček Světlany Nálepkové 
(chansony, Edite Piaf, Marlene Dietrichové...)
17:20 „Krasobruslaři“ na suchu
17:40 pokračování vystoupení světlany 
nálepkové
18:00 Žongléři s ohněm
18.30 – 19.00 Julián Záhorovský
- moderátor Aleš Švarc – Relax rádio 

1. 1. 2009 tradiční novoroční ohňostroj na 
mostě t. G. Masaryka

Ì BetléMsKé sVětýlKo
Světýlko zažehnuté v místě narození Ježí-
še Krista k nám letos dorazí již po osmnácté. 
Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru 
vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do pěta-
dvaceti zemí světa. Tak byla založena novodobá 
tradice, která letos slaví dvacáté první výročí. 
Úplně poprvé přicestovalo v roce 1986 letadlem 
do Lince, kde se stalo součástí vánoční sbírky 
rakouského rozhlasu a televize na pomoc posti-
ženým dětem. 

Pro skauty je Betlémské 
světýlko symbolem mí-
ru a přátelství. Vlakem 
ho rozvážejí po celé re-
publice, aby se dostalo 
do co nejvíce domác-
ností.

Kralupští skauti 
budou mít světýl-
ko pro Kralupáky 
21.12. od 13.00 
hodin do  
19 hodin na ná-
městí Palacké-
ho, kde si budou 
moct připálit vlast-
ní svíčku nebo si od-
nést světýlko ve sklenici 
darované.

vánoční BazáreK
Kdy?: V sobotu 13. prosince od 10 do 17 hodin.

Kde?: Opět v Ametystové čajovně.

Máte doma něco, co nepoužíváte a myslíte si, že by to potěšilo někoho jiného? 
Pak právě vy můžete přispět! 

Hezké oblečení – dětské i pro dospělé, doplňky, domácí potřeby, kni-
hy, cd, dekorace – to vše lze prodat a pomoci tak dobré věci. 

Výtěžek z prodeje bude věnován rodinnému centru Neználek.

Věci k prodeji lze přinést v pondělí 8.prosince po 17 hodině na adresu Třebízského 958 
nebo po domluvě na hana@bozdech.cz nebo martina@mmma.cz, tel.608234270. 

slaVnosti aDVentu 2008

Program adventu
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Ocenění občané

LadisLaV hrdina 
(✱1920)
Kralupský rodák z dlou-
holeté dynastie pekařů.
Pracoval v leteckých 
továrnách jako technik, 
v roce 1948 však odejit 
pro rozpor se závodním 
výborem. Dva roky poté 
obviněn ve vykonstruo-
vaném procesu na 1 rok vězení.
V technické komisi se zasadil o zrušení měst-
ských kotelen a přesun vytápění pod centrálu 
Kaučuku.
Od roku 1989 člen konfederace politických 
vězňů, předseda pobočky Mělník.
Celý život žije v zásadách křesťanských tra-
dic a hodnot. Vlastenectví řadí nad hmotné 
statky a sociální jistoty.
Jeho velkým přítelem je Jaroslav Runt.
Jeho životním krédem je: „Pokud možno pro-
spět, umět se vyrovnat s potížemi, ale niko-
mu neublížit.“ 

ing. MirosLaV 
neVosad 
(✱1936)
Rodák z Nadějova, okr. 
Jihlava, v Kralupech od 
roku 1961.
Jeden z prvních zaměst-

nanců Kaučuku, od července 1990 do roku 
1997 jeho generálním ředitelem. Ve své funk-
ci stál u zrodu ropovodu IKL a zasadil se o 
umístění společnosti Mero v Kralupech.
Významně spolupracoval s městem. Inicio-
val a zrealizoval myšlenku návratu zvonů na 
kralupský kostel. Zvony v roce 1991 vysvětil 
pražský arcibiskup Miroslav Vlk.
Pod jeho vedením Kaučuk sponzoroval vy-
tvoření Seifertovy síně v městském muzeu 
v Kralupech a zahájení oprav kostela v Mini-
cích.
Spolu s Lyrou Pragensis založil literární sou-
těž, jejíž vyhlášení je součástí festivalu Seifer-
tovy Kralupy.
Mimo jiné byl Kaučuk i významným spon-
zorem nemocnice nejen v Kralupech, ale i 
v Praze na Karlově náměstí, na Homolce a 
na Vinohradech. Dále finančně pomohl zalo-
žit Pražskou komorní filharmonii  z  iniciativy 
světově proslulého dirigenta Jiřího Bělohláv-
ka a znovuobnovit tradici Dvořákovy hudební 
Nelahozevse, za což si nese titul čestného 
občana obce.

BLanKa Marie 
MaršÁLKoVÁ 
(✱1923)
Vyrůstala v Nelahoze-
vsi. Byla řeholní sestrou 
Školských sester  
sv. Františka, kde hlav-

ní náplní je výchova opuštěných dětí. V roce 
1950 byla odvezena do internačního tábora 
v Krnově u Opavy, kde zakoušela perzekuci 
ze strany Státní bezpečnosti.
Po letech internace se vrací domů za smrtel-
ně nemocným otcem. Zapojuje se do práce 
ve zdravotnictví jako zdravotní sestra. 
Po otevření kralupské nemocnice v roce 1965 
pracovala na neurologickém oddělení jako 
vrchní sestra pod vedením primáře MUDr. Mi-
lana Komrsky. Své poslání pojala s vysokým 
pracovním i duševním nasazením, výsledky 
jejího sesterského týmu byly vždy hodnoceny 
velmi kladně. Jako vrchní sestra byla ve svém 
jednání spravedlivá a laskavá.
V důchodovém věku se stala nedílnou sou-
částí farního společenství v Kralupech, byla 
velkou oporou a vlídnou opatrovnicí panu 
děkanovi Dušanu Řezaninovi na sklonku jeho 
života. V letech 2001 – 2003 se 
věnuje studiu Psychologie „o životě a společ-
nosti“ na Univerzitě Karlově.

prap. aLeš FiaLa  
(✱1966)
Původem z Kralup nad 
Vltavou, kde také celý 
život žije.
Člen triatlonového oddí-
lu SK Slavia Praha. Za-
čátek jeho závodění se 
datuje do roku 1989. Do 
současné doby absol-
voval již přes 100 závodů. Jeho nejoblíbenější 
disciplína je jízda na kole, nejméně z triatlonu 
pak běh.
Do ročních tréninkových objemů tohoto spor-
tovce patří 120 km plavání, 4.000 km na kole 
a 1.000 km běhu.
Úspěchy ve sportovní kariéře: 1995 - MČR 
dlouhý triatlon 35. místo, 2005 – Český pohár 
3. místo, 2006 – 2008 – Český pohár  
4. místo, 2007 – Mistrovství UNITOP Policie 
ČR – 3. místo, 2007 – Středočeský pohár sou-
těž družstev – 1. místo.
Od roku 2000 policista Obvodního oddělení 
Policie ČR v Kralupech nad Vltavou. Na tom-
to oddělení patří k nejlepším policistům, ze 
kterých by si měli nováčci brát příklad zejmé-
na pro jeho smysl pro poctivou, odpovědnou 
práci a loajalitu vůči kolektivu.

jarosLaV rUnt  
(✱1922)
Narodil se na Vysočině, 
od roku 1928 žije v Kra-
lupech.
Od dětství člen Masa-
rykovy letecké ligy. Po 
studiu pracuje v letectví. 
Zpočátku jako pomocný 
instruktor, později jako 
učitel létání a vedoucí výcviku.
V roce 1950 obviněn ve vykonstruovaném 
procesu pro velezradu a špionáž na 12 let. Po 
10 letech se navrací domů, kde pracuje jako 
vedoucí montér po stavbách.
Od roku 1989 člen konfederace politických 

OcENěNí OBčANé
U příležitosti výročí povýšení Kralup na město (22.11.1902 
byl městys Kralupy povýšen na město Kralupy nad Vltavou) 
bylo 26. listopadu oceněno 11 významných občanů města.
Kdo jsou oni ocenění a čím se vyznamenali?
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vězňů, 10 let jako místopředseda pražské 
pobočky. Dodnes s konfederací aktivně spo-
lupracuje.
Jeho velkým přítelem je Ladislav Hrdina.
Jeho životním krédem je: „Člověk si má za-
chovat velkou dávku cti, aby s klidným stářím 
umíral“.

Konfederace politických vězňů ČR je dobrovol-
nou organizací sdružující politické vězně komu-
nistického režimu bývalého Československa. Je 
tvořena žijícími občany ČR, kteří byli komunis-
tickým režimem politicky souzeni a společen-
sky a sociálně diskriminováni. Více informací na 
www.kpv-cr.cz

BedřišKa FaBiÁnoVÁ 
 (✱1929)
Rodačka z Kralup nad 
Vltavou a to již v páté 
generaci.
Studentka Dvořákova 
gymnázia a Pedagogic-
kého institutu.
Své první učitelské 
zkušenosti získávala 
ve školách přilehlých obcí okresu, Horních 
Počaplech a Dolních Beřkovicích. Poté si za 
své působiště zvolila ZŠ v Mikovicích, kde 
setrvala až do výslužby. Jako důchodkyně 
podle potřeby pomáhala na různých školách 
až téměř do svých sedmdesátin.
V roce 1997 stála u založení „Sdružení rodáků 
a příznivců města Kralup nad Vltavou“a byla 
navržena a zvolena jeho předsedkyní. V této 
funkci pracuje doposud.
V činnosti tohoto sdružení se podílí na tvor-
bě, zajišťování a realizaci plánu činností, kte-
rý je zaměřen především na vyplnění volného 
času seniorů.
Osvětovou prací se snaží vytvářet zdravý 
vztah obyvatel k našemu městu. Organizuje 
setkání umělců a význačných osobností, kte-
ré buď z našeho města pocházejí, nebo k ně-
mu mají osobní vztah. Jejich díla popularizuje 
formou přednášek a autogramiád.

radana hniLiČKoVÁ  
(✱1964)
Je dcerou bývalého vý-
pravčího žel. st. Kralupy, 
výborného basketbalisty 
a vynikajícího brankáře 
SK Kralupy.
Od mládí je aktivní 
hráčkou basketbalu. Po 
ukončení hráčské karié-
ry získala kvalifikaci trenérky, vlastní nejvyšší 
trenérskou kvalifikaci – licenci A, a začala 
s přípravou mládeže. Družstva jí vedená do-
sáhla řady úspěchů na úrovni krajských i re-
publikových soutěží.
1995-99 byla vedoucí týmu kralupských bas-
ketbalistek, hrajících profesionální extraligu 
– nejvyšší soutěž ČR. V sezoně 1997 – 98 ob-
sadily 3. místo. 
Dlouhá léta byla vedoucí trenérka tréninkové-
ho centra mládeže a řady dívčích družstev. 

Má neocenitelné výsledky v intenzivní čin-
nosti ve prospěch rozvoje tělesné výchovy 
a sportu v Kralupech a obrovský podíl na 
presentaci města v ČR i zahraničí při práci 
s mládeží.
Radana Hniličková je aktivní členkou spor-
tovní komise MěÚ. V roce 2002 byla zvolena 
prezidentkou BK Junior Kralupy a tuto funkci 
zastává dodnes. Pod jejím vedením se žen-
ský basketbal stal nejúspěšnějším sportov-
ním odvětvím v Kralupech.

FrantišeK MÁLeK  
(✱1948)
Původem z Krásného 
Března u Ústí n. Labem, 
v Kralupech nad Vltavou 
žije od roku 1954. 
Významným impulsem 
pro lásku k přírodě bylo 
dětství ve Vojkovicích.
Znalec topolů a stromů 
obecně. Jeho celoživotní dobrý vztah k pří-
rodě se v dospělém věku ještě více rozvíjí po 
pozitivním ovlivnění ochránců přírody. 
Příroda se tak stává jeho dlouholetou láskou. 
V průběhu let organizuje akce se sázením 
stromů.
Jeho velkou zálibou je kromě zahrádky hlav-
ně les, kde tráví nejraději svůj volný čas s ba-
tohem na zádech. Má rád vandr a španělskou 
kytaru. Je známý svou péčí o zeleň. V Kralu-
pech nad Vltavou je několik stromů vysázeno 
jeho vlastní rukou.
Je členem ekologické organizace a ekologic-
ké komise, která je poradním orgánem rady 
města.
Jeho životní krédo je: Přírodu je třeba chránit 
a pomáhat jí. Jak se budeme chovat k příro-
dě, tak se bude chovat ona k nám. 

ing. jan MaršÁLeK  
(✱1944)
Původem z Velvar, 
v Kralupech od dob stu-
dií na Dvořákově gym-
náziu.
Svým dvěma životním 
zájmům -  sportu a ma-
lování, se začal věnovat 
na vysoké škole v Liber-
ci. Po sportovní stránce záhy zvítězilo judo 
nad atletikou. 
Je zakladatelem úspěšného sportovního oddí-
lu juda (1969), (o úspěchu oddílu svědčí něko-
lik ocenění, např. 3. místo na Mistrovství Evro-
py v seniorské kategorii). V oddílu se dlouhých 
30 let věnoval práci s dětmi a mládeží.
Je zakladatelem výtvarné skupiny „J“ (1988), 
v níž se sdružují zejména neprofesionální vý-
tvarníci. S nimi organizuje a vystavuje tema-
tické výstavy nejen z prostředí Kralup.
Každoročně se skupinou „J“ vystavuje na  
3– 5 místech Středočeského kraje. V současné 
době má skupina 48 členů, z nichž větší po-
lovina je aktivních. V roce 1984 vystavoval až 
v dalekém Japonsku a v roce 1996 V Berlíně. 
Na letošních Dnech Kralup zorganizoval 

Děkuji všem, kteří mi byli nápomocni při 
tvorbě krátkých medailonků oceněných. 
Zejména pak panu faráři Ptáčkovi, komi-
saři npor. Bc. Doležalovi, MUDr. Felixovi, 
p. Koberovi, p. Havlíkovi, paní Junáškové, 
Čermákové, Bendíkové a všem, kteří se 
na přípravě nějakým způsobem podíleli.

v republice ojedinělou výstavu obrazů s te-
matikou juda od 14 autorů. Tři nejúspěšnější 
obrazy byly oceněny uznáním Českého svazu 
Juda.

 
MichaL topinKa  
(✱1980)
Kralupský rodák a velký 
sportovec.
Před 10ti lety začal jako 
samouk se žonglová-
ním. Jeho nástroji jsou 
míčky a kužely. V sou-
časné době žongluje 
s 3 – 5 kužely a dokáže 
vynést najednou až 6 míčků.
Pět let už v Domě dětí a mládeže trénuje dě-
ti v žonglérských dovednostech. Vystupuje 
s nimi na akcích města i širokém okolí.
Sám se účastní žonglérských vystoupení po 
celé republice. Rád by žonglování přiblížil ví-
ce dětem a dospělým.
Kromě žonglérství se věnuje práci s mládeží 
v kralupském Ski klubu. S jeho svěřenci jsou 
pravidelnými účastníky evropských závodů. 
Sám je několikanásobný mistr Středočeského 
kraje ve slalomu. 
Jeho životním moudrem je: Dělej, co tě baví  
a dělej to dobře. 

MUdr. Marion FeLix  
(✱1927)
Původem z Kralup nad 
Vltavou, pokračovatel 
rodinné tradice lékařů 
ve 3. generaci. 
Koncem II. světové 
války byl téměř ½ ro-
ku nacisty internován 
a v revolučních dnech 
v květnu 1945 byl v ozbrojené jednotce „Stu-
dentské legie“.
Po studiích lékařské fakulty UK pracoval na 
chirurgickém oddělení nemocnice ve Slaném. 
Po složení atestací z chirurgie, interny a všeo-
becného lékařství působil od roku 1956 do své-
ho důchodu jako praktický lékař v Kralupech.
Již během studií se věnoval zdravotně výchovné 
činnosti, přednáškám se zdravotní tématikou 
v rámci tehdejšího kralupského okresu. Pracoval 
v Čs. červeném kříži a působil jako zdravotník 
v několika tělovýchovných organizacích ve měs-
tě a zdravotnicky zajišťoval sportovní akce.
V posledních letech je členem výboru orga-
nizace Českého svazu bojovníků za svobodu 
v Kralupech a v Mělníce. Tato organizace se 
snaží přes vesměs vysoký věk svých členů 
připomínat tradice I. a II. odboje.
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Z regionu

Postřižín patří do Svazku obcí Dolní 
Povltaví. Tato obec se skládá z jedné 

místní části.
Počet obyvatel: 432
Vzdálenost od Kralup nad Vltavou: cca 

7 kilometrů.
Dostupnost: Mezi obcí Postřižín a Odole-

nou Vodou probíhá dálnice D8 (E55). Obcí 
prochází silnice 608 (bývalý hlavní tah na 
Ústí n.L., Teplice). Nejbližší žel. zastávkou 
je stanice Úžice (cca 3km) na trati Kralupy 
n. Vlt. – Neratovice. Pro obec je důležitější 
autobusové spojení PID a dopravní linky 
Litoměřice – Nádraží Holešovice. 

Zajímavosti obce (příroda, historie,…): 
Nadmořská výška je 228 m.n.m. Postřižín 
leží na náhorní planině nad údolím řeky 
Vltavy. Leží na pravém vltavském břehu. 
Krajina je zemědělsky využívána. Neda-
leko obce vede vlečka směřující k areálu 
Aero Vodochody. Obcí protéká Postřižín-
ský potok. 

První písemný záznam o obci pochází 
z roku 1052 v dokumentu sepsaném kníže-
tem Břetislavem I. Název obce se odvozuje 
od pohanského obřadu tzv. postřižiny (ob-
řadního místa, které bylo asi nedaleko obce), 
kdy hochům byly stříhány dlouhé kadeře 
vlasů, jako symbol vstupu do světa dospělých 
mužů. Ten, kdo chlapce stříhal (postřihoval), 
se pak stal jeho ochráncem, kmotrem. V ro-
ce 1812 se v obci narodil vlastenecký kněz  

a spisovatel Karel Hausman, který nejčastěji 
překládal spisy z němčiny a psal mravoučné 
a vlastivědné knihy, sestavil první českou 
mapu, ve které byl u jednotlivých obcí uve-
den druh a počet dobytka. V roce 1878 se 
narodil v obci slavný diskař František Jan-
da Suk, rekordman v hodu diskem otočkou. 
V současné době dochází v obci k rozsáhlé 
výstavbě (rodinné domky). Nedaleko obce je 
areál skladů firmy Tesco (střecha je pokryta 
fotovoltaickými články , které jsou ekologic-
kým zdrojem el. energie). 

Občanská vybavenost, IS, podnikání: 
V obci najdeme úřadovnu OÚ, knihovnu. 

postřiŽín

Obce spadající pod působnost města  
Kralup nad Vltavou,  �. díl

Kaplička

Obecní úřad

Pohled na Postřižín

Pošta, policie, škola a zdravotnické zaří-
zení je v obci Odolená Voda. Z inženýr-
ských sítí je zavedena elektřina a vodo-
vod. Z firem zde najdeme např. autoservis. 
Motorest v obci u silnice 608 poskytuje 
společensku místnost pro různé kulturní 
akce v obci (např. koncerty, taneční zá-
bavy atd.). 

Společenský život a aktivity občanů: Na 
místní nástěnce a také na internetu se mů-
žeme dozvědět o různých akcích, které obec 
a její občané pořádají např. Vánoční setkání 
sousedů, Dětská mikulášská diskotéka s na-
dílkou, Dětský den a plesy. Postřižínští také 
společně vyráží na divadelní představení. 
V obci funguje delší dobu fotbalový klub 
FC Postřižín.               l.p.
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Společnost

Jak už to bývá, něco končí a nové se za-
číná. Obdržíte návrh plánu činnosti pro 

rok 2009, ke kterému můžete podat své 
připomínky a návrhy okamžitě nebo nej-
později do konce roku. Mějte, prosím, na 
mysli, že při tvoření plánu je jeho finanční 
zajištění to nejobtížnější. Úhrady, a to se 
jedná jen o pozornosti (účinkující vystupují 
obvykle zdarma), lze uhradit pouze dotací, 
kterou schvaluje MěÚ a bez této bychom se 
neobešli. 2/3 našich členů je starších 80ti 

Sdružení rodáků a příznivců města
let, příspěvků jsou ušetřeni a tak jsou tu 
objektivní důvody, které mohou trasu pláno-
vaného výletu změnit nebo ji zkrátit. „Co je 
psáno, nemusí být tedy vždy dáno!“

Sledujte, prosím, Zpravodaj, kde plánova-
ná akce bude vždy upřesněna. Upozorňuje-
me, že platící členové si mohou příspěvky 
pro rok 2009 zaplatit jako vždy před vstu-
pem do sálu před 16 hodinou. Nezapomeňte 
si vzít legitimaci.

Všem svým členům a ostatním lidem 
dobré vůle přejeme klidné vánoční svátky, 
pohodu u prostřeného stolu, zdraví celé ro-
dině a nám trpělivost se vším, co je nám 
nutné snášet. Opatrujte se a zachovejte nám 
přízeň. B. FaBiánová

Dovolujeme si pozvat své členy  
10. 12. v 16 hodin do vinárny hotelu 
Sport. Chystáme malé pohoštění  
a pěkný program na ukončení roku 2008.

Ani jsme se nenadáli a máme tu opět pro-
sinec. Rok rychle utekl a jsme v měsíci, 

ve kterém vzpomínáme na všechno pěkné, 
ale i na to, co moc radostné nebylo. 

Jsme rádi, že toho radostného bylo mno-
hem víc a na naší poslední schůzku v klubu 
dne 16. prosince můžeme pozvat  všechny 
naše členy i příznivce na malé pohoštění, 
které připravily paní Holá, Kolářová a Kol-
ková s panem Hrušovským, vyhlášeným 
pekařem klubu.

Při vánočním pečivu, čaji a kávičce se 
bude určitě na celoroční práci klubu vzpo-
mínat moc pěkně. Všichni si vzpomenou na 
výlety, na děti ze školek. na práci našich 

Městský klub důchodců
šikovných rukou, které byly oceněny na 
výstavách i v rámci ČR. (Na konci měsíce 
jsme několik prací zaslali do listopadového 
kola ,,Setkání s Martinem“).

Rádi bychom poděkovali vedení Penzionu 
pro seniory na Cukrovaru, že zde může-
me každé úterý odpoledne trávit společně 
krásné chvilky. Mrzí nás pouze to, že jedno 
odpoledne v týdnu je trochu málo.

Konec roku je tady a my chceme po-
přát všem členům MKD, všem spoluobča-
nům, šťastné a veselé Vánoce, dětem krásné 
sny a pěkné dárky, prostě všem to nejlepší  
a hodně štěstí a zdraví do nového roku.

členové MKd

�2. sezóna Kruhu přátel prahy – rok 2008

stručně z historie schwarzenberského paláce
Víte, že:
● R. 1541 postihl Malou Stranu, Hradčany a Pražský hrad ka-
tastrofální požár.
● R. 1545 Jan ml. z Lobkowicz na místě po ohořelých domech 
zahájil stavbu paláce podle návrhu architekta Agostina Galli. Po-
slední držitel paláce Jiří Popel z Lobkowicz upadl u císaře Rudolfa 
II. v nemilost a palác propadl císaři.
● R. 1600 se stal majitelem Petr Vok z Rožmberku výměnou za Ro-
žmberský palác (bývalý Ústav šlechtičen) s císařem Rudolfem II.

● R. 1719 palác zdědil kníže Adam František ze Schwarzenberga.
● R. 1811 Schwarzenbergové přikoupili Salmovský palác.
● R. 1941 byl palác zabrán německým vojenským muzeem.
● R. 1945 byl palác znárodněn (majitel byl německé národnosti).
● R. 1950 byl palác ve správě ministerstva obrany, do r. 2000 zde 
sídlilo Vojenské historické muzeum.
● R. 2002 byl palác bezúplatně převeden na Národní galerii.
● R. 2008 byla dokončena rekonstrukce paláce a instalována zde 
stálá expozice NG „Baroko v Čechách“.
 A. Graciasová

Výbor kruhu přátel Prahy Vás zve na vycházku  
s prohlídkou expozice   

„BaroKo v Čechách“ v prostorách
schwarZenBersKého paláce

Kdy? V sobotu 1�. prosince 2008

odjezd z kralupského nádraží v 8.�� hodin. 
Z Masarykova nádraží pojedeme metrem do 
stanice národní třída, dále tramvají č. 22 nebo 
2� na zastávku pražský hrad. ostatní se mohou 
připojit v10 hodin před schwarzenberským 

palácem. seznámíme se s historií této významné 
stavby, zhlédneme doprovodný program  
a budeme mít možnost prohlédnout si uložené 
sbírky.  
Vstupné 150 Kč/ snížené vstupné 80 Kč. Akci připravila: A. Graciasová

Výbor KPP přeje všem svým členům, obyvatelům Kralup nad Vltavou a všem čtenářům 
zpravodaje klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v roce 2009.

Dne 4. prosince uplynulo 5 let, co nás 
opustil pan Josef Hanzlík z Kralup.  
Za tichou vzpomínku děkují manželka,  
syn a dcera s rodinami.

VZPOMÍNKY

Čas letí, ale bolest zůstává – dne 2. prosince uplynou  
2 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dědeček a pradědeček pan Vladislav Nedvěd.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím s námi.
Manželka a dcery s rodinami.

Blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V prosinci 2008 
 významných životních jubileí.

100 let Bžunková Emílie
9� let lipšová Anna   
95 let kochmanová Vlasta
 Šudová Vlasta
9� let Štumpf Jaroslav  
9� let Jakoubková Jiřina
85 let Růňová marie
 kaňková marie
 Svoboda Jiří
 Böhm Jiří
 trňáková Jarmila
80 let Böhm Jaroslav
 Brabcová marie
 Břicháč Vítězslav
 Hrušovská Danuše
 Štěpničková marie

Přejeme jim hodně zdraví, radosti  
a spokojenosti

Pan Hrušovský při vánočním pečení
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Zajímavosti

Advent – je to období přibližně 4 týdnů 
před Štědrým dnem a začíná vždy v nedě-
li, která je nejblíž k 30. listopadu – svátku  
sv. Ondřeje. Letos slaví Ondrové svátek 
zrovna v neděli. Každá adventní neděle 
(jsou 4) má z církevního hlediska odlišný 
význam. Celé toto období však charakteri-
zuje pokání, půst a modlitba. V kostele se 
nezdobí oltáře květinami, vše má být laděno 
do tmavě fialové barvy. Výjimkou je třetí 
neděle v pořadí Gaudete, která probíhá ve 
znamení radosti, květin, barvou je růžová. 

Sv. Barbora (4. prosinec) je patronkou 
horníků, stavebních dělníků, pokrývačů, 
tesařů a architektů, kameníků, kuchařů  
a řezníků. Na sv. Barboru chodívaly masky, 
probíhaly různé veselice. Dívky se převléka-
ly do bílých šatů, staly se z nich Barborky  
a chodily s košíkem ovoce a sladkostmi pro 
hodné děti, v druhé ruce měly metličku na 
ty zlobivé. Dnes si na tento svátek trháme 
do vázy třešňové (i jiné) větvičky, které nám 
mají na Štědrý den vykvést. Kdysi se věřilo, 
že dívka, které květy nerozkvetou, už není 
panna. Nebo si dívky pojmenovaly každou 
větvičku podle chlapců, kteří se jim líbili. 
Ta větvička, která rozkvetla jako první, věš-
tila jejich ženicha.

Mikuláš (6. prosinec) – Mikuláš žil ve  
3. a 4. stol. Jeho osoba je spjata se štědros-
tí, a tak rozdává našim dětem dárky, ovoce  
a sladkosti v předvečer svého svátku. Ovšem 
v jiných zemích naděluje až na Vánoce, ho-
landští přistěhovalci v Americe mu říkali 
totiž Sinter Klaas, čímž došlo ke zkomolení 

prosincové svátky a obyčeje
jeho jména na Santa Claus. Jeho vzezření 
mu dodala pak firma Coca-Cola, objevuje 
se tedy na scéně jako tlustý bělovousý děda 
v červeném kabátě.

Vánoce 
Pro mnohé z nás jsou nejkrásnějšími svát-
ky v roce se svojí zvláštní atmosférou štěstí  
a rodinné pohody, ale také rozjímání a nos-
talgie. Někdo se těší na dárky, někdo na 
klid a dobré jídlo. K vánocům patří ozdobe-
ný vánoční stromek, světla svíček, betlémy  
a koledy. Pro křesťany jsou oslavou naro-
zení Božího syna, vyvrcholením adventní-
ho půstu. 

V tomto období se slavilo ovšem ještě 
před narozením Ježíše, slavil se příchod 
zimního slunovratu, oslavy slunce. 

Hlavním dnem Vánoc je Štědrý den 
(24.12.), na něj navazuje Boží hod vánoční 
(25.12.) a svátek sv. Štěpána (26.12.). Dal-
šími dny jsou také svátky svatých (27.12.) 
sv. Jan Evangelista, (28.12.) svátek Mláďá-
tek. Silvestr (31.12.) k oslavám lidových ani 
křesťanských Vánoc nepatří, v minulosti 
se konec kalendářního roku neslavil. Do 
vánočního cyklu patří také Nový rok (1.1.) 
a Tři králové (6. 1.). 

Oblíbeným zvykem na Štědrý večer bylo 
a je věštění. V rozkrojeném jablku nachází-
me znamení života (hvězdu), střevíc hozený 
za hlavu ukáže, zda dívka odejde z domu, 
či ne. Lodičky z ořechových skořápek od-
halí budoucího partnera a náš osud. Oblí-
bené je věštění z kousků roztaveného olova, 

které ztuhne ve studené vodě. Každý tvar 
nám něco může říci, rovný kousek znamená 
klidný život, zvlněný tvar neklid a zmatky, 
půlkruh zradu a rozchod, uzavřený kruh 
peníze, dva spojené kruhy svatbu, ovál lás-
ku, trojúhelník štěstí, kříž smrt.

Betlémy
První živé zobrazení narození Ježíše vytvo-
řil František z Assisi, zakladatel řádu fran-
tiškánů. Před Vánocemi roku 1223 postavil 
v jeskyni vystlané senem jesle, tam přivedl 
osla a vola a uspořádal mši. Podle legendy 
se mu pak v jeslích zjevilo skutečné Jezulát-
ko a on si je dokonce pochoval. Jeho nápad 
se ujal a postupně se šířil po celé Evropě. 
Kromě živého zobrazení betlémské scény se 
stavěly jesličky s dřevěnými figurami. V go-
tice a v renesanci se zhotovovaly i skříňo-
vé betlémy. O největší rozšíření betlémů se 
postarali jezuité v baroku, např. na svých 
misiích v Asii a v Jižní Americe.

U nás byl první betlém v kostele postaven 
v roce 1562 v Praze. V 18. stol. se začaly 
stavět i v domácnostech bohatých měšťanů. 
Postavy již nebyly zhotovovány v životní 
velikosti jako předtím, ale začaly se zmen-
šovat. Postavy byly menší, ale bylo jich více 
a více. U nás se dělaly v každém kraji jiné, 
ploché z dřevěných desek, plechové, nebo 
papírové, trojrozměrné ze dřeva, z těsta, 
sádry nebo z papírové hmoty. Většina jich 
byla a je statická, existují ale také pohyblivé. 
Jsou poháněny ručně klikou, nebo hodino-
vým strojkem, a jinak. Unikátní je mecha-
nický betlém z Třebechovic pod Orebem, 
který má téměř 2000 ručně vyřezávaných 
částí.  l.p.

Z a pěkného slunečného počasí často uvažujeme, 
kam se podívat o víkendu, která zajímavá místa 

naší vlasti navštívit. 
V těchto podzimně-zimních dnech je ta nejvhodnější 

doba vystoupit na vrchol nejvyšší hory Českého středo-
hoří – Milešovky (836 m n. m.). Na vrchol se můžete 
vydat ze tří základních směrů, nejkratší i když trochu 
strmá, je cesta z Bílky (tato obec leží jen něko-
lik stovek metrů od hlavní silnice E55 spojující 
Lovosice a Teplice). Motoristé, kteří projedou 
Velemínem, musí za vrcholem stoupání po cca 
1,5 km jízdy odbočit doleva. Do Středohoří se 
můžete dopravit i vlakem. V Lovosicích musíte 
přestoupit do motoráčku jedoucího do Teplic. 
Vlak vás za 40 minut doveze do stanice Přislav 
a odtud dojdete po žluté značce do Bílky. Vý-
chozím bodem výstupu na Milešovku je nově 
zbudovaná kaple sv. Václava (vysvěcena 3. 9. 
2000). Odtud je na vrchol Královny Středohoří“ 
1,5 km ovšem s převýšením 340 metrů.

Určitě si všimnete, že až k úpatí hory lemují cestu 
pískovcové skulptury, které jsou součástí Cesty přátel-
ství. Tato cesta a kaple byla vybudována zásluhou ně-
kolika místních nadšenců, především akad. arch. Ivana 
Noska. Na vrcholu je bufet, meteorologická observatoř 
(z r. 1905) s rozhlednou, mimochodem jde o vůbec nej-
starší horskou meteorologickou observatoř u nás.

Aniž byste vystoupili na ochoz vyhlídkové věže, 
otevírá se před vámi rozsáhlý uchvacující výhled na 
scenérii okolních kopců i na širší okolí.

Milešovku navštívila celá řada významných osob-
ností mimo jiné J. W. Goethe, K. H. Mácha, J. Ne-
ruda, Vrchlický aj. Vrcholové partie Milešovky jsou 
pro svou jedinečnost zahrnuty do Národní přírodní 
rezervace (1951). Ta chrání unikátní floru a faunu. 
Je to vzácný ekosystém, ve kterém přežívá celá řada 
chráněných rostlin a živočichů. Masiv Milešovky je 

budován neovulkanickou vyvřelou horninou 
tzv. sodalitickým trachytem. V současnosti 
je meteorologická stanice majetkem Ústavu 
fyziky atmosféry Akademie věd v Praze. Pří-
stup na rozhlednu a prohlídka observatoře (na 
požádání pracovníků observatoře) je možná za 
příznivých podmínek celoročně a to od 9.30 
do 16 hodin Výlet do těchto malebných hor 
stojí za to. Ostatně německý přírodovědec Ale-
xander von Humboldt popisoval v 19. století 
pohled z vrcholu Milešovky jako třetí nejkrás-
nější výhled na celém světě...

stanislav Němec

tip na výlet – Výšlap na Milešovku
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Malé máslovické muzeum másla  
a Obecní úřad Máslovice 

srdečně zvou do Máslovic
v neděli 14. prosince 2008

10 – 16 hod.

na výtvarnou dílnu
VÁNOČNÍ  HVĚZDY  A  PF PŘÁNÍ  

Z  PAPÍROVÝCH OBALŮ  OD  SÁČKOVANÝCH ČAJŮ

S sebou: nůžky, papírové obaly od sáčkovaných čajů 
(nejlépe Pickwick). Obaly možno získat i na místě.

Dílna se koná na obecním úřadě. 

Bližší informace a přihlášky u V. Sýkorové 
tel. 220 940 235, 603 431 148

Malé máslovické muzeum másla
v Máslovicích

opět  představuje unikátní    
BetLém Z mÁSLA

Autorka: Šárka Havlíčková 
a účastníci výtvarné dílny

Betlém je vystaven v muzeu 
každou sobotu a neděli a v době vánočních prázdnin 

od 22.12. do 31. 12. 
od 10 do 12 a od 13 do 16 hod.

24. otevřeno jen do 14 hod.!  1.1. a 2.1. zavřeno!
V lednu otevřeno opět o víkendech až do 31.1.2009

Současně je možné shlédnout výstavu o čaji
„Šálek čaje“ 

Kontakt: V. Sýkorová, tel: 220940235, 603431148

Kdo jsou Kralupští žesťoví Solisté?  Kdy  
a proč váš soubor vznikl?
Při vzpomínce na vznik našeho souboru mu-
sím připomenout Dechovou hudbu Jožana 
Hlaváčka. Mnozí lidé z Kralup si jistě pama-
tují  pravidelné pořady „Sejdeme se při de-
chovce“, které se konaly pravidelně dvakrát 
do měsíce v kulturním domě Vltava od 70. let 
až do počátku let 
90. a které dosáh-
ly více než 200 
repríz. Všichni 
zakládající členo-
vé souboru „žes-
ťových solistů“ 
byli totiž členy 
této renomované 
dechovky. S tím, 
jak v 90. letech 
ubývalo příleži-
tostí pro uplatně-
ní dechové hudby, 
začali jsme hledat další  možnosti pro zkušené 
muzikanty, kteří byli zvyklí se pravidelně kaž-
dý týden  scházet na hudebních zkouškách. 
Přinesl jsem do zkoušky několik fanfárových 
skladeb upravených pro 5 žešťových nástrojů 
a tak se začal vedle klasické „dechovky“ rodit  
v Kralupech žešťový soubor se zaměřením na 
starou hudbu určenou ke slavnostním příle-
žitostem. Veřejně začalo toto hudební těleso 
působit v Kralupech od roku 1995. První vy-
stoupení se konalo u příležitosti slavnostního 
otevření  Domu pro seniory na sídlišti Cukro-
var pod záštitou tehdejšího starosty P. Rynta. 
Původními a zakládajícími členy byli hudeb-
níci  Radomír Dvořák, Josef Pokorný, Miloslav 
Beneš, František Slapnička a Josef Strejcovský. 
Postupem času došlo k dílčím obměnám ve 
složení a dnes vystupujeme převážně jako 
kvarteto v obsazení Jaromír Hrbek a Rado-
mír Dvořák (trubky), Josef Pokorný (trombon) 
a Leoš Zahradník (lesní roh). 

Co patří do vašeho repertoáru? 
Repertoár je opravdu široký.  Tvoří ho pře-
vážně slavnostní hudba (gotická, renesanční, 
barokní i novodobá), fanfáry, intrády, stará 
anglická hudba – J. Clarke,  hudba vánoční. 
Hrajeme skladby od autorů jako W. A. Mo-
zart, A.Vivaldi, G.Telemann, J. I. Linek, J. S. 
Bach, B. Smetana …až po současné autory 
jako je Z. Lukáš, který složil a věnoval na-
šemu souboru skladbu Fanfáry pro Kralupy, 
jejíž originál je umístěn v místním městském 
muzeu. Několik skladeb výhradně pro náš 
soubor také složil a  upravil Karel Studnič-

rozhovor  s... radomírem dvořákem, vedoucím souboru

kralupští žesťoví solisté
ka (učitel kralupské ZUŠ). Repertoár se tedy 
snažíme neustále rozšiřovat o nové skladby, 
každý rok jich zazní několik v premiéře.

Kde a při jakých příležitostech vás mohou 
lidé slyšet? 
To je dáno už samotným charakterem hud-
by. Především účinkujeme na akcích jako jsou 
vernisáže, městské oslavy, slavnostní odhalo-

vání pamětních  
a pietních míst 
ve městě, kon-
certy, dětské dny, 
masopusty, doba 
adventní, vánoč-
ní koncerty, kon-
certy ZUŠ, svatby, 
pohřby… Kromě 
Kralup máme vel-
mi dobrou spolu-
práci s okolními 
obcemi (Tursko, 
Veltrusy, Chvatě-

ruby, Nelahozeves), ale mohli nás slyšet i lidé 
na zámku v Roztokách, na několika místech 
v Praze, v Kašperských Horách, ale také na 
Slovensku v Komárně či v Německu. 

Kde hrajete nejraději?
Všude tam, kde můžeme přispět ke slavnost-
ní náladě lidí, která je povznáší nad jejich 
všední každodenní starosti. Všude tam, kde 
vidíme, že lidé při poslechu této hudby ale-
spoň na chvíli zapomenou na většinu svých 
problémů a na jejich ustaraných tvářích se 
alespoň na chvíli objeví úsměv a uvolnění 
a snad i náznak radosti. 

Kdy a kde zkoušíte? 
Scházíme se pravidelně každý týden v kra-

lupské ZUŠ, kde s laskavým svolením vede-
ní školy nacvičujeme nové skladby a inter-
pretačně zdokonalujeme ty stávající.

Kde jste hráli naposledy? 
Na oslavách 80. výročí kralupského mostu 
společně s dechovkou.

...a v nejbližší době…? 
V tomto adventním čase se tak jako kaž-
doročně ozývá především hudba vánoční. 
Poslední listopadovou sobotu jsme přispěli 
k adventní atmosféře v Tursku. Tam za zvu-
ků vánočních melodií bylo rozsvíceno slav-
nostní vánoční osvětlení obce. V nejbližších 
dnech nás čekají dvě vystoupení v rámci 
vánočních koncertů, jednak v kralupském 
kostele a také ve Chvatěrubech, potom tra-
diční vánoční koledy na Štědrý den.   

Jak funguje spolupráce s naším městem?
V rámci města Kralup máme velmi dobrou  
a dlouholetou spolupráci především s měst-
ským muzeem pod vedením ředitele J. Racka. 
Vernisáže, které byly zahajovány za zvuků 
našich fanfár, bych už ani nedokázal spočítat. 
Dříve poměrně dobře fungovala i spolupráce 
s vedením města, jezdili jsme např. reprezen-
tovat Kralupy v rámci návštěv partnerských 
měst, takřka žádná oslava města pořádaná 
radnicí se neobešla bez slavnostního troubení, 
občas jsme byli úspěšní se žádostí o finanční 
příspěvek na činnost. Problém je v tom, že 
nemáme žádného zřizovatele a všechny ná-
klady na činnost našeho zájmového sdružení 
máme ve vlastní režii. Budeme proto rádi za 
jakýkoliv ať už sponzorský dar či finanční 
příspěvek, kterým by město podpořilo rozvoj 
hudebního prostředí v Kralupech. Věřím, že 
v nadcházejícím roce se podaří opět obnovit 
úroveň spolupráce z předcházejících let.
Přeji všem čtenářům vyladěné a harmonic-
ké vánoční svátky i celý příští rok. 

děKuji za rozhovor, zBr.



K Z

21

Zajímavosti

Výročí miřejovické elektrárny
Letos v prosinci je tomu právě 80 let, co byla dostavěna na levém vltavském břehu u obce Miřejovice v blízkosti Kralup 
vodní elektrárna. Když po první světové válce ve dvacátých letech se stal starostou Kralup Josef Vaníček, byla jeho první 
snahou elektrifikace Kralup. Jenomže v roce 1922 se teprve s výstavbou vodního díla začalo a Kralupy potřebovaly 
proud již v roce 1920. A tak městská síť byla napojena provizorně na dynamo v místní lučební továrně.

V lastní elektrárna Miřejovice  byla budo-
vána v letech 1925 až 1928. Ve stejné 

době byly rozšiřovány nelahozevské tunely 
před položením druhé koleje. Z vytěženého 
pískovce vytesali kameníci kvádry, které 
byly použity při stavbě elektrárny hlavně 
jako ozdobný prvek pro římsy a nadoken-
ní oblouky. Po celý rok 1928 pak probíhaly 
provozní zkoušky. Dodávka elektrického 
proudu do sítě byla zahájena na Nový rok  

1. ledna 1929. Celé energetické dílo přišlo 
první republiku na 38 miliónů korun.

Generátory i turbiny vyrobil závod Česko-
moravská Kolben Daněk a. s. Praha Vysočany. 
Turbiny jsou Francisovy, určené pro průtok 
30 m3/s s olejovým regulátorem. Generátory 
dodávají do sítě výkon 850 kVA (každý gene-
rátor). V generátorové hale je pět generátorů 
typu NTG, a celkový instalovaný výkon miře-
jovické elektrárny je 3,75 megawattů. Celé za-

řízení elektrárny je domácího původu kro-
mě pravoúhlého šípového převodu Citroen 
mezi vertikální hřídelí Francisovy turbiny 
a vodorovnou hřídelí generátoru.

Po osmdesáti letech jsou stále původní 
stroje v provozu. Kuriózní je velín miře-
jovické elektrárny. Je vybaven ručkovými 
měřicími přístroji dodanými elektrotechnic-
kým závodem Františka Křižíka. Všechny 
přístroje jsou dodnes funkční. Celá miře-
jovická elektrárna představuje technickou 
památku. V roce 1989 byla v rámci celkové 
generální opravy nákladem 40 miliónů ko-
run její životnost a schopnost dodávat do 
elektrické sítě energii, opět prodloužena. 
V roce 2001 v době od 24. září do 28. září 
byla hladina řeky mezi jezem miřejovickým 
a dolanským snížena  o 2,5 metru, aby bylo 
možné provést opravy na tomto vodním díle.  
O rok později v srpnu 2002, kdy hladina 
řeky stoupla téměř o 8 metrů, byl při sklope-
ném jezu nulový spád a elektrárna po dobu 
záplav byla mimo provoz. ing. joseF stupKa

VáNOČNí DáreK – KNiha O KralupeCh

Během prosince vyjde další kniha o Kralu-
pech nad Vltavou z pera kralupského rodáka 
Ing. Josefa Stupky s názvem:

„Historie kralupského průmyslu,  
řemesel a živností“

Nová kniha zachy-
cuje vznik a čin-
nost kralupských 
průmyslových zá-
vodů od roku 1856 
do roku 1945. Ve 
druhém dílu knihy 
je vzpomenuto i na 
kralupské řemeslní-
ky a živnostníky, je-
jichž činnost ukon-
čila padesátá léta 
minulého století.

Publikace formátu A5 má 150 stránek  
a 203 obrázků. Vychází nákladem Městského 
úřadu v Kralupech nad Vltavou za podpory 
firmy Kochmantrans a společnosti Česká ra-
finérská a.s.

Miřejovická elektrárna 
po dostavbě.

Čtyři páry koní dovezly 
generátor z veltruského 

nádraží do elektrárny.

Křest knihy proběhne 10. prosince 2008 od 
16 hodin v Hotelu Sport na setkání Rodáků města.
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Dne 15.12. 2008 od 19.00 KD Vltava uvádí premiéru unikátního snímku 

„slepé lásky“
spolu s doprovodným programem „Jen okamžik ve tmě“

(Ve spolupráci s o.s. Okamžik)

Akce „Jen okamžik ve tmě“ Vám dá nahlédnout do světa zvuků a vůní, chutí 
a hmatových vjemů... do světa nevidomých.

Interiér kulturního a společenského domu Vltava Vám prostřednictvím her, 
soutěží a testů, pod vedením profesionálních lektorů, nabídne možnost si 
vyzkoušet - byť i jen okamžik 
– ve tmě...

V předsálí kina Vltava:
Výstava fotografií „Nevidomí me-
zi námi“
Hmateliér (keramické práce ne-
vidomých)

Bližší informace:
Disciplíny pod odborným dohle-
dem a výkladem zprostředkova-
ným vyučujícími o. s. Okamžik:

✓ poznávání reliéfních hmato-
vých obrázků „beze zraku“ (ná-
sleduje kresba s klapkami na 
očích)
✓ seznámení se s pomůckami 
používanými lidmi se zrakovým postižením (fotky, skutečné + kvíz)
✓ luštění Brailleova písma (každý si vyluští připravené slovo pomocí abecedy)
✓ vysvětlení a ukázka „Jak oslovit nevidomého člověka“ (pomůckou může 
být např. 10 užitečných ne – viz obrázkový návod)

Podle časových možností i bonusové aktivity prováděné bez pomoci zraku.

Pro každého diváka, který se zúčastní doprovodného programu, je přichys-
tán v kinosále vánoční dárek! 

Středočeská rocková formace 
SPUPS vydává v předvánoč-

ním čase své debutové album 
„Ten dort nám někdo zblaf...“. 
Fanoušci na Kralupsku populár-
ní kapely si budou moci vychut-
nat dvanáct písní, které mapují 
to nejlepší co SPUPS za dobu 
šestileté existence vyproduko-
vali. Profesionálně zpracované 
cédéčko bude obsahovat i šest-
náctistránkový booklet, který 
byl stylově nafocen na zámku 
v Nelahozevsi. Křest alba pro-
běhne v pondělí 15. prosince 
v rockovém klubu KAIN na 
pražském Žižkově (www.kain.
cz). Radost z dotaženého projek-
tu neskrývá zpívající frontman 
kapely Roman Pánek z  Nové 

Vsi: „Do cédéčka se nám poda-
řilo vložit spoustu energie, která 
se v celé kapele nakumulovala 
za šest let pravidelného hraní. 
Věřím, že ji naši fanoušci budou 
také cítit“. Album se nahráva-
lo v listopadu ve studiu LAND-
SCAPE v Brandýse nad Labem. 
Více informací o debutu SPUPS 
najdete na jejich oficiálních in-
ternetových stránkách www.
rockweb.cz/spups, nebo na hu-
debním portálu www.bandzone.
cz/spups, kde najdete i některé 
písně ve formátu MP3. „Všech-
ny fandy rockový muziky bych 
chtěl pozvat na náš křest do 
klubu KAIN, který bude 15.12. 
Věříme, že se koncert povede!“, 
dodává Roman. 

pozvánKa
Zveme Vás na předvánoční posezení s koledami

do kralupské galerie vK37, Purkyňovo náměstí 228(Lobeč).
Třetí adventní neděli 14.12. od 14 hodin. 

Koledy si můžete nejen poslechnout, ale také zazpívat u piana.

Můžete přinést ukázky vlastního cukroví  
a ochutnat ukázky ostatních. 

Posezení je vhodné nejen pro maminky s dětmi.
Pro každého připraven malý dárek.

Viz. také inzerát ve Zpravodaji.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz  

galerie v roce 2008.

dvořáKův KoMorní sBor zve na svůj vánoční koncert, který se 
uskuteční 21. prosince v 19 hodin v kralupském kostele.

rockový debut SpUpS
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Kino VltaVa Kralupy – prosineC 2008
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad vltavou 2,  
tel. 315 727 827, fax. 315 723 664,  
předprodej a pokladna kina – otevřena vždy 1,5 hod. před začátkem představení,  
tel. 315 726 101

PŘIPRaVUJEME Na lEDEN 2009: anglické jahody, labyrint lží, filmový doprovod k festivalu lu 09, Muzikál ze střední 3: 
Maturitní ročník, sněženky a machři po 25 letech, hlídač č. 47, nebezpečný cíl, den, kdy se zastavila země

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

změna programu vyhrazena.

trOpiCKá BOuře

1. - 3. po-st  20.00 
Tropic Thunder, USA, 103 min., ŠÚP, 12, T,  80,- Kč 

Velmi povedená šílená parodie o tom, jak se zvrh-
lo jedno natáčení válečného dramatu, je přehlídkou 
nadsázky, láskyplných citací slavných válečných fil-
mů i notně ironickým pohledem na svět filmového 
průmyslu.

MaDagasKar 2

4. – 5. čt-pá 17.30  
6. so  15.00, 17.30 
7. ne  15.00, 17.30
Madagaskar: Escape 2 Africa, USA, 90 min., D, 80,-Kč

Animovaná partička ve složení lev Alex, zebra Marty, 
hrošice Glorie, žirafák Melman na své další cestě,  
a to zpět do lůna přívětivé civilizace. Ovšem to by 
ale nesmělo pilotovat záchranné letadlo záškodnické 
komando všehoschopných tučňáků.

juNO

4. – 5. čt-pá 4 20.00
Juno,USA/Can, 96 min., 12, T, 80,-Kč

Další komedie o nechtěné těhotenství? No ano, ale 
jaká! Juno je šestnáctiletá teenagera, která chce 
vyzkoušet „ten“ sex. Vybere si k tomu svého spolu-
žáka Pauliho. A jaksi zapomenou na ochranu. Juno 
získala v roce 2008 Oscara za scénář!

Katyň

6. so 20.00
Katyń, Polsko, 126 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč

Slavný polský režisér Andrzej Wajda ve svém filmu 
Katyň zpracoval jednu z nejtemnějších událostí pol-
ských dějin: masakr 22 500 polských vojáků i civi-
listů, který provedla sovětská tajná policie NKVD  
v roce 1940. Katyň byla v roce 2008 nominován na 
Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film!

saw V

7. ne  20.00
8. po 20.00
USA, 92 min., 15, T, 80,-Kč

Tajemství geniálního vraha Jigsawa („Skládačkové-

ho vraha“) je téměř prozrazeno a on se vydává na 
lov, aby zabránil svému odhalení.

MaMMa Mia!

9. – 10. út-st 20.00
VB, 108 min., ŠÚP, T, 80,- Kč

Opět léto, opět řecký ostrov a opět legendární AB-
BA. Muzikálový hit letošního léta a podzimu.

Max payNe

11. – 14. čt-ne   20.00  
USA, 100 min., ŠÚP, 12, T, 90,-Kč

Filmová adaptace kultovní akční videohry o poli-
cajtovi vyšetřujícím v NY sérii záhadných vražd, 
které by mohly souviset se smrtí jeho ženy a dí-
těte.

slepé lásKy

15. po  20.00  
Slovensko, 77 min., 70,-Kč

Film o láskách, které je třeba vidět.
Slovenský filmový zázrak, který skóroval v Can-
nes. Dokumentarista Juraj Lehotský sleduje ve 
čtyřech segmentech Slepých lásek podoby lásky 
nevidomých. Film, který dokáže zasáhnout  
i nadchnout. Součástí projekce bude bohatý dopro-
vodný  kulturní a soutěžní program. Více na 
www.mestokralupy.cz.

96 hODiN

16. – 17. út-st  20.00  
Taken, Francie, 93 min., ŠÚP, 12, T, 80,-Kč

Akční pecka bournovského střihu přivádí na scénu 
bývalého agenta CIA, který musí chtě nechtě oprášit 
své profesní návyky-obchodníci s bílým masem mu 
v Evropě unesli dceru. Jejich chyba.

KrálOVa příZeň

18. – 19. čt-pá   20.00
The other Boleyn girl, USA, 115, ŠÚP, 15, T, 80,- Kč

Historické kostýmní drama odehrávající se na dvoře 
Jindřicha VIII. Zrada i milostné vztahy se odvíjejí na 
pozadí událostí, které odstartovaly anglickou refor-
maci. Strhující příběh plný lásky, touhy a intrik vy-
práví o vztahu dvou sester, Anny (Natalie Portman)  
a Mary (Scarlett Johansson) Boleynových, které bo-
jují o přízeň krále.

rallye sMrti

20. – 21. so-ne   20.00  
Death race, USA, 105 min., ŠÚP, 15, T, 80,- Kč

Blízká budoucnost. V nejdrsnějším kriminále Ame-
riky lze v titulních závodech usilovat o vítězství, jež 
může vést k propuštění. Cool akce, cool destrukce, 
cool vnadné krasavice. Co víc chtít? 

ViCKy ChristiNa BarCelONa

22. po   20.00  
USA/Španělsko, 96 min., ŠÚP, 15, T, 70,-Kč

Nejnovější počin Woodyho Allena přivádí dvě Ame-
ričanky do slunné Barcelony, ve které chtějí strávit 
léto a kde jim cestu zkříží atraktivní malíř – ale také 
jeho nepříčetně žárlivá ex-manželka.

KiNO Nehraje

23. – 26.  út-pá  

KOZí příBĚh – pOVĚsti staré prahy

27. – 30. so-út  17.30  
ČR, 80 min., ŠÚP, 80,- Kč 

Kterak mládenec Kuba 
putoval se svou prosto-
řekou kozou středověkou 
Prahou. Staré pražské 
legendy v prvním českém 
3D animovaném filmu.

Vy NáM taKy, ŠéFe!

27. – 30. so-út 20.00  
ČR, 92 min., 90,- Kč 

Filmová komedie vyprávějící příběh podnikatele, 
který chce nechat svoji firmu „poctivým“ způsobem 
zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne 
nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi,  
o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci na-
prosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální 
tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít 
úspěch... A tak začíná vysilující boj s blbcem... 
Ovšem- kdo je kdo?

KiNO Nehraje

31. – 1. 1. 09 st-čt

ZaKáZaNé KrálOVstVí

2. – 4.  pá-ne 20.00  
The Forbidden kingdom, USA, 113 min., ŠÚP, T, 80,-Kč

Dvě největší legendy kung-fu filmů – Jet Li  
a Jackie Chan, se sešli v akčním příběhu, který 
začíná v zapadlém starožitnictví v čínské čtvrti, 
kde jeden mladík učiní životní objev. Náhodou totiž 
objeví legendární čínskou zbraň. Záhy se vydává 
do starověké Číny, aby pomocí ní osvobodil uvěz-
něného Opičího krále...

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz
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KD Vltava

Kd VltaVa Kralupy – program na prosineC 2008
náměstí jaroslava seiferta 706, 278 80 Kralupy nad vltavou 2, tel. 315 727 827,  
fax. 315 723 664, e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej pondělí a čtvrtek 8.00 - 17.00, úterý a středa 8.00 - 15.30

úterý 2. v 19.30 

Cyklus koncertů „Musica viva“ 
rOŽMBersKá Kapela – VáNOČNí KON-
Cert přiŠel K NáM DeN VeselÝ 
Středověká hudba adventního a vánočního 
času.
Účinkují: Martina Pelikánová, Štěpán Kaniak, 
Mario Mesany, Štěpán Mesany, Pavel Polá-
šek, Daniela Demuthová, j.h.
Umělecký vedoucí: Mario Mesany
Program: tance a balady středověké Itálie, 
hudba truvérů a trubadúrů, němečtí Minne-
sängři, Vánoce ve středověku, Vánoce v Ev-
ropě, české a moravské koledy.
Platí též abonentní vstupenky. 100,-/75,-

čtvrtek 4. v 16.30 

Rodinné centrum Neználek spolu s KaSS 
zvou děti i rodiče na 
VelKOu ĎáBelsKOu ŠOu 
✱ zpívají hvězdy „pekelného kotle“ ✱ tanec  
✱ soutěže s ryze čertovskou tématikou  
✱ zdobení perníčků na malém sále (perníčky  
i zdobení budou k dispozici). 
Přijďte se pobavit!  50,-

sobota 6. od 14.00

Bluegrass aDVeNt – 11. ročník
malý i velký sál 
Uslyšíte nové skupiny ze Středních Čech a 
Prahy - Minaret, Womacklee, Grass Road a 
již známé BG Cwrkot, Wejlet, Modrotisk 
Blanket, G-Runs´n Roses, Bluegrass Time, 
Monogram, Fámy a na závěr Ota Turek, man-
dolinista Modrotisku.  150,-

úterý 9. v 18.00 

malý sál 
siBiř – Čtyři KONtaKty 
Audiovizuální přednáška z cesty na Sibiř za 
úplným zatměním Slunce. 
Přednáší Ing. Zdeněk Bulíř 50,-

středa 10. v 19.30

KOsa 

Skvělému představení, které uvádí Divadlo 
Bolka Polívky a Divadelní spolek Frída svým 
výkonem dominuje Božidara turzonovová. 
Dále hrají Martin trnavský, radim Novák 
a živá jazzová kapela, která doprovází celé 
představení. Režie: Jakub Nvota.
 Důchodci: 170,-  190,-

pátek 12. ve 20.00

Maturitní ples Dvořákova gymnázia Kralupy  
nad Vltavou – 8. G

sobota 13. v 10.00 ! 

Z pohádky do pohádky – 5. představení pod-
zimního cyklu pOháDKOVÝ BetléM 
Nový příběh roztržitého andílka připravilo  
Liduščino divadlo Praha. 
Pozor, děti, po představení slosování skláda-
ček o ceny! 50,-

sobota 13. od 15.00 

OChutNáVKa VíN s CiMBálOVKOu
Tradiční akce, kterou jistě ocení všichni mi-
lovníci dobrého vína a cimbálové muziky. 60,-

neděle 14. a 21. od 18.30 do 23.30

VĚNeČeK ZáKlaDNíCh tK
- odpolední kurz 
VĚNeČeK ZáKlaDNíCh tK  
- večerní kurz 
Vždy od 18.30 do 23.30 hod. 100,-
Hraje taneční skupina Kosí bratři. 

čtvrtek 18. od 19.30 

VáNOČNí turNé 2008 
jitKa ZeleNKOVá – splNĚNá přáNí 
a doprovodná skupina
V první části koncertu zazní nejznámější pís-
ně z repertoáru Jitky Zelenkové, ve druhé pak 
čistě vánoční z CD „Moje vánoce“.
Přijďte spolu s námi strávit příjemné předvá-
noční chvíle.             Důchodci: 170,-  190,-

pátek 19. od 20.00

KaSS Kralupy n.Vlt. a Taneční klub Rytmus 
Roudnice n. L. Vás zvou na VáNOČNí ples 
✱ k tanci i poslechu hraje taneční orchestr 
Josefa Hlavsy Praha ✱ předtančení TK Ryt-
mus ✱ večerem provází taneční mistr Tomáš  
Mikulský ✱ překvapení nevylučujeme! 120,-

PřiPRAVUJEME nA lEDEn: 

14. Dětský maškarní karneval 
15. Zimní ptačí hosté –přednáška 
20. Po stopách českých megalitů – 
přednáška 
22. Gentleman Singers – koncert vokál-
ní skupiny 
31. Hodně smíchu a pár slz- přeložené 
divad. představení z listopadu

Loutkový soubor Rolnička
dne 10. 12. 2008 od 16:30 hodin  

a 17:30 hodin uvede pohádku 
„priNCeZNa ČárypíŠe“; režie: I. Slabá

7. leDNOVÝ uNDergrOuND – 2 DNy  
plNé huDBy V KD VltaVa (9. a 10. 1. 2009)

Tak jako každý rok Společnost pro rozvoj DG, 
o.p.s. chystá (nejen) pro kralupské příznivce 

hudby příjemné vplutí do nového roku další, již  
7. ročník kralupského hudebního festivalu LU je 
za dveřmi. Dohromady není co měnit – žánrově 
tradičně pestrý profil festivalu bude zachován, 
hudební produkce bude tentokrát rozprostřena 
do dvou dnů (hlavním dějištěm zůstává KD Vlta-
va), v plánu je 14 koncertů rozmanitých hudeb-
ních skupin i svérázných osobností.

Chystá se celá řada premiérových vystoupení, 
objeví se mj. originální písničkář z Litvínova - XA-
VIER BAUMAXA, mezinárodní (taneční) formace 
HYPNOTIX a  PRAGUE SKA CONSPIRACY, ka-
pela TRINY založená na dívčích vokálech a rom-
ské hudbě, nedávný objev indie-rockové hudební 
scény PLEASE THE TREES, „šrapneloidní šanson 
band s punkovou duší“ RUDOVOUS, stále noví  
a hraví EGGNOISE a řada dalších...

V jednání je také projekce několika hudeb-
ních filmů v kině Vltava (např. nový film s hudbou 
Psích Vojáků „Sestra“ nebo film z hudebního 
prostředí Dublinu „The Commitments) – zkrátka 
bude z čeho vybírat!

Vše podstatné o kralupském festiválku LU na-
jdete na www.kralupy.cz/lu. Kdo chce mít jistotu, 
že se na 7. LU dostane (poslední tři ročníky byly 
vyprodané), měl by využít předprodeje za zvý-
hodněných cenových podmínek (od 10. 12. 2008 
na obvyklých předprodejních místech – DG a SO-
ŠE, KaSS Vltava, Fotoateliér J+V Tylšarovi).

 Za hlavního pořadatele festivalu Společnost 
pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s. srdečně 
zve Filip Volák.

Kapela Triny
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- do 25.1. 2009

– trvá výstava „Víno a vinaři“ 

- 9.12., úterý, 17.00

 – Vánoční koncert žáků ZUŠ

Městské muzeum – program na prosineC 2008

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

- 17.12., středa, 18.00 

– Adventní koncert, 

účinkují: Marie Koupilová-Tichá – soprán,

Zora Křičková, klavír 
vstupné 50,- Kč

Novodobá Rožmberská kapela (založena 
1974) nekopíruje svou slavnou před-

chůdkyni, nýbrž představuje typ instrumen-
tálně-vokálního souboru širšího stylového 
zaměření: interpretuje hudbu středověkou a 
renesanční. Pozoruhodný je její instrumen-
tář. Na 40 strunných, dechových, kláveso-
vých a bicích nástrojů, které jsou používány 
v různých kombinacích, evokuje zvukový 
obraz hudby rozmanitých epoch.

Všichni členové souboru jsou profesionál-
ní hudebníci, kteří působí ve významných 
hudebních tělesech v Praze (Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu, Státní opera Pra-
ha, Hudební divadlo v Karlíně).  Hráče spo-
juje zájem o starou hudbu a ochota učit se 
ovládat více (dnes už neobvyklých) nástrojů, 
což bylo ve středověku samozřejmostí. 

Soubor působí již přes 30 let a má za se-
bou mnoho úspěšných domácích i zahranič-
ních turné (např. Řecko, Švédsko, Španěl-
sko, Malta, Švýcarsko, Wales a další).

Účastní se prestižních festivalů staré 
hudby např. v Německu (Drážďany, hrad 
Wartburgu, Berlín, Kolín n.R. aj.), v Itálii 
(Merano, Belluno aj.), v Rakousku (Vídeň, 

Millstatt,  Salzburg aj.), 
v Lucembursku, Belgii, 
Francii (Belfort), v Até-
nách  a v dalších ev-
ropských městech.  

Soubor pořídil na-
hrávky pro některé ev-
ropské rozhlasové sta-
nice a  spolupracoval 
na několika vlastních 
pořadech s Českou te-
levizí (např. z cyklu “Ti 
nejlepší z klasiky“).

Instrumentář: Některé nástroje pocházejí 
z dílny zakladatele souboru Františka Poka, 
ostatní instrumentář je složen z replik růz-
ných specializovaných výrobců. Obsahuje 
zobcové flétny, pumort, kamzičí rohy, nině-
ru, fidulu, trumšajt, české křídlo, šajtholt, 
varhanní portativ, klínovou harfu, kobos, 
santur, saracénskou loutnu, zvonkohru, re-
gál, dudy a různé druhy bicích nástrojů.

ROžMBERSKÁ KAPELA
Umělecký vedoucí: Mario Mesany
Účinkují: Martina Pelikánová, Štěpán Ka-

niak, Mario Mesany, Štěpán Mesany, Pavel 
Polášek, Daniela Demuthová j. h.

PŘIŠEL K NÁM DEN VESELý
Středověká hudba adventního a vánočního času
Tance a balady středověké Itálie
Hudba truvérů a trubadůrů
Němečtí Minnesängři
Vánoce ve středověku
Vánoce v Evropě
České a moravské koledy
Úprava skladeb: Mario Mesany a Franti-
šek Pok (KD Vltava, 2. 12. v 19.30)

Ve státní svátky dne 24.12., 25.12., 
26.12. a 1.1.  bude muzeum uzavřeno.

Připravujeme na leden – doprovodná akce k vý-
stavě – řízená degustace vína

INZERCE

Historická Rožmberská kapela
Historická Rožmberská kapela přispívala v 16. století k lesku 
panovnického dvora Viléma a Petra Voka z Rožmberka a byla 
velkou konkurencí pražské rudolfínské kapele.
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Co to vlastně bluegrass je a jak se 
vlastně na prkna kralupské Vltavy 
dostal?

Americký stát Kentucky leží na sever 
od proslulého Tennesse, jehož metro-

polí je „hlavní město country“ – Nashville. 
Silná tradice lidové horalské hudby v té-
hle oblasti byla inspirací pro zakladatele 
bluegrassu – Billa Monroea, když zaklá-
dal ve 30. letech svoji slavnou kapelu The 
Bluegrass Boys. Její jméno je odvozeno od 
trávy modrého zbarvení, která je charak-
teristická pro tuto oblast. Chlapci z mod-
ré trávy se stali pojmem, našli množství 
následovníků a tak se zrodil žánr. Ten už 
více než 70 let přijímá podněty z ostat-
ních hudebních stylů, ale neomylně se vždy 
vrací zpět ke svým kořenům a vyhýbá se 
komercionalizaci. Poznávacím znamením 

bluegrassového projevu jsou propracova-
né vokály v kombinaci s instrumentálním 
doprovodem, kde se v úloze sólových ná-
strojů střídají převážně pětistrunné ban-
jo a mandolína. Do našich zemí proniká 
bluegrass od konce šedesátých let, získá-
vá řadu příznivců a zařazuje se do široce 
chápané oblasti folku a country. Současná 
česká bluegrassová komunita se sestává 
z množství vynikajících hudebníků, řady 
kapel, několika výrobců nástrojů, několi-
ka festivalů, ale především stovek diváků. 
Podle některých jsou mimo Spojené státy 
právě Česká republika a Japonsko zeměmi 
s nejpočetnější základnou. 

Kralupské hudební sdružení je společen-
stvím lidí, kteří se bluegrassu věnují aktivně 
nikoliv jako hudebníci, ale jako pořadatelé. 
V letech 1993 – 2002 jsme pořádali letní 

hudební festival Na beton ve Veltrusích, 
kde měly bluegrassové skupiny pravidelně 
zhruba padesátiprocentní podíl, druhou po-
lovinu dramaturgického plánu pak tvořily 
převážně folkové skupiny. V roce 1998 jsme 
začali budovat festival věnovaný výhradně 
bluegrassu. Od prvního ročníku je místem 
jeho konání KD Vltava.  Festival sestává 
z koncertních bloků 7 - 8 hudebních skupin. 
Dramaturgie vychází ze širokého chápání 
bluegrassu, takže se na pódiu střídají jak 
představitelé tradičního (old-time), součas-
ného (contemporary) bluegrassu i skupiny, 
v jejichž tvorbě se bluegrass dotýká a prolí-
ná do jiných žánrů. V roce 2000 byl vydán 
na 2 CD záznam z  2. ročníku akce, který je 
s ohledem na svůj rozsah a kvalitu v rámci 
domácího bluegrassu dosud nepřekonaným 
mezi „živými“ alby. vít jeřáBeK

ZBaVte se starostí!
Na kolik si ceníte svůj volný čas?

ZDARmA vám vypracujeme cenovou nabídku  
na zpracování vašeho účetnictví.

 tel. 315 724 620, 608 509 601
Web: www.kerner-ucto.cz

 S námi se modrých pruhů nemusíte bát.

kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (OD říp)
kralupy nad Vltavou
315 724 620

INZERCE

BlUEGRASS ADVENT 2008

11. ročník hudebního festivalu

Bluegrass advent 2008
sobota 6. prosince 2006  

od 14.00, závěr cca 22.30

Festival se koná ve spolupráci s KaSS 
Kralupy a podpořili ho Město Kralupy, 
Mero ČR a.s. a Unilever spol. s r.o.

Účinkují: Minaret, Womacklee, Grass 
Road, BG Cwrkot, Wellet, Modrotisk, 
Blanket, G-Runs 'N Roses, Bluegrass 
Time, Monogram, Fámy
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Vánoce se neomezují na ko-
nec prosince, předvánoční 

období a přípravy na Vánoce 
začínají dříve. Toto období se 
na naší škole týká již listopa-
du. „Napříč patrem“ probíhají 
ve třídách předvánoční dílny. 
Žáci si zvolí dílnu, ve které 
tvoří a spolupracují se spolu-
žáky z různých tříd. Zhotovují 
výrobky, které nabízíme rodi-
čům a ostatním dětem na vá-
nočních trzích.

Mikulášský aerobik, miku-
lášská nadílka, vánoční trhy, 
návštěva kulturních představe-
ní s tématem adventu a Vánoc, 
komponovaný vánoční hudeb-

ní  pořad ve škole, vánoční be-
sídky ... to je jen stručný výčet 
akcí pořádaných školou a  ve 
většinou  organizovaných pře-
devším samotnými žáky.

Naši žáci nezapomínají 
v průběhu celého roku na ne-
mocné děti, spolupracujeme 
s nadací „Naše dítě“ a právě 
v době předvánoční přispívají 
dětem nemocným, handicapo-
vaným a opuštěným při akci 
„Srdíčkové dny“.

Všem, kteří přispívají při 
těchto charitativních sbírkách, 
a všem, kteří nosí sběr a po-
máhají adoptovanému chlapci 
z Ugandy, patří velký dík.

Přejeme klidné pro-
žití vánočních svátků  
a do nového roku hlav-
ně hodně zdraví.

za pedagogiCKý sBor zš  

Mgr. j. hinterholzingerová

prosinec ve škole

zš gen. KlapálKa

Vminulém školním roce jsme 
do naší školy pozvali spisova-

telku pro mládež Petru Brauno-
vou. Beseda měla velký úspěch, 
a proto jsme byli rádi, že v letoš-
ním školním roce přijal pozvání 
spisovatel Vladimír Hulpach. Jeho 
jméno děti dobře znají – v čítan-
kách četly báje a pověsti v jeho 
podání, pro starší pak převyprá-

věl Shakespearova dramata. 
Pověsti a Shakespeare, to byla 

témata společné besedy, která se 
konala ve školní knihovně. Dě-
tem se nejvíce líbilo vyprávění 
o Krakonošovi a pověst o Ohar-
ce. Na závěr žáci odměnili pana 
Hulpacha potleskem a proběhla 
krátká autogramiáda.

Mgr. M. hantyChová

Beseda s Vladimírem Hulpachem

zš třeBízsKého

Na večer 5.11. připravila 
ŠD pro děti a rodiče Hal-

loween. Škola se proměnila 
v začarovaný temný hrad pl-
ný strašidel, který osvětlovala 
světýlka po školních chodbách 
a zahradě. Děti společně vy-
slechly pohádku „Co se stalo 
se školou“ a vydaly se ji vy-
svobodit. Cestou plnily různé 

úkoly, potkávaly strašidla a do-
stávaly razítka. Odměnou za 
splněné úkoly a statečnost by-
ly dárečky, které na ně čekaly 
v cíli trasy. Strašidelný hrad 
se proměnil zpátky ve školu 
a děti plné dojmů odcházely 
spokojeně domů. Tajemný ve-
čer se vydařil.

pavla slavíčKová

Halloweenská strašidelná cesta

✓ V naší škole se dlouhodobě 
věnujeme keramice. Neprobíhá 
to však pravidelně v kroužku, 
ale tematicky za určitou časo-
vou dobu. Např. vloni před Vá-
noci při práci na betlému trá-
vili žáci spoustu volného času 
v pracovně keramické dílny (vý-
sledkem bylo 1. místo v celo-
městské soutěži). Letos se v díl-
ně střídají žáci od 5. do 9. třídy 
a připravují se svými učiteli 

dárky pro své nejbližší. Je to 
báječná práce.

✓ Umíte vyřezat pěknou dý-
ni? Děti ve 4.A se o to pokusily 
a s velkým úspěchem. Vyřezá-
valy nejen dýni, ale některé zku-
sily i cuketu. Podívejte se sami, 
jak se jim práce podařila. 

✓ I naši prvňáčci umí vzít 
tužku do ruky a vyzdobit si tří-
du pěknými obrázky.

Mgr.Martina Kohoutová

Střípky z výtvarky

9. prosince 
Předvánoční koncert žáků 
(17 hodin v Městském muzeu)
16. prosince – Adventní koncert 
(17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vl-
tavou)
18. prosince 
Předvánoční podvečer s divadlem 
(17 hodin v sále ZUŠ v Máji)
18. prosince – Adventní koncert

(17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla ve 
Chvatěrubech)
3. ledna 2009 – Tříkrálový koncert 
(17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Václava v Kralupech nad Vl-
tavou)

záKladní uMěleCKá šKola

pozvánka na tyto akce:

ŠKOLní HřIŠTě
Dotace přidělená z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje  
a hlavně výrazná spoluúčast města, umožnila vybudovat moderní 
sportoviště pro míčové hry. Dílo v hodnotě 1,002.609 Kč realizovala firma 
Linhart spol. s.r.o. na základě smluv o pronájmu  jej budou moci využívat  
i sportovní kluby a případní zájemci z řad veřejnosti.

Třída 4.A
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Dům dětí a mládeže si Vás dovoluje 
pozvat na řadu akcí, které pořádá 
k příležitosti Mikuláše a Vánoc:

Mikulášská diskotéka
Zveme děti a mládež od 8 let na Mikuláš-
skou diskotéku do Klubu K2. Po čertech 
dobrá muzika Vás bude čekat ve středu 
3.12. od 16. 00 hodin. Nebudou chybět ani 
hry a soutěže.

Vstupné děti 30,- Kč, doprovod 10,- Kč.
Masky čerta, Mikuláše a anděla vítá-

ny, kdo přijde v masce, dostane odměnu.

Mikulášská pro nejmenší
Ani malé děti nezůstanou bez Mikulášské 
nadílky. Ta letošní se bude konat v Klubu 
K2 (Seifertovo náměstí 698, Lobeček, vedle 
lékárny), v pátek 5.12. od 10.00 hodin. 

Mikuláš, čert a anděl se na Vás budou 
těšit a prosí rodiče, aby nadílku, kterou 
chtějí dětem předat označili čitelně jménem 
dítěte. Odevzdávat ji mohou po příchodu 
pracovnici DDM.

Vstupné děti 30,- Kč, doprovod 10,- Kč

Vánoční výstava
8. – 12. 12. 2008
po-čt ........ 9-12 ................14-17
pá .............. 9-12 ................14-16
1. patro DDm

Vstupné dobrovolné
Součástí výstavy je soutěž  

„ O nejkrásnější řetěz“

Svíčkování aneb vánoční dílna
Jste školáci nebo maminky s malý-
mi dětmi a chcete si udělat vánoční 
přání, jmenovku, svíčku nebo ozdo-
bičku? Rádi Vás přivítáme na naší 
vánoční dílně. 
 Pořádáme ji pro Vás ve čtvrtek 11. 
12. Od 15.00 mohou přijít maminky 
s dětmi, od 16.00 školáci.

 Vstupné 50,- Kč

Vánoční podvečer
Zveme Vás k příjemnému zastavení ve 

vánočním shonu. Přijďte 18. 12. v 17.00 
před budovou DDM. Budou Vás tu čekat 
tóny vánočních koled a písní žáků ZUŠ, 
pod vedením pana učitele Gomboše nebo 

vystoupení dětí ze ZÚ Rytmika a Kloká-
nek. Poprvé se veřejnosti představí členové 
nového zájmového útvaru Hip-hop a street 
dance. Závěrem nebudou chybět žongléři 
se svojí ohnivou show.

důM dětí a Mládeže

Zprávy prosinec 08

Úspěšnost každé zájmové mimoškolní 
činnosti záleží především na zájmu  

a schopnostech žáků, zajištění odborného 
vedení, pochopení a pomoci rodičů i trvalé 
podpoře vedení školy.

V loňském i letošním školním roce jsou 
na ZŠ Komenského velmi aktivní pěvecké 
sbory školy. Ve sboru „Hvězdičky“ pod 
vedením Mgr. Anny Gabrielové zpívají 
žáci I. stupně a v Komenda minichóru 
pod vedením Mgr. Pavla Rynta zpíva-
jí žákyně 6. tříd. O veřejná vystoupení 
těchto pěveckých uskupení má kralup-
ská i mimokralupská veřejnost zájem.  
O tom svědčí počet předvánočních akcí: 

Sbor „Hvězdičky“ absolvuje tři koncer-
ty, sbor Komenda minichór celkem šest. 
Sbory společně vycestují 17.12. do Do-
mu Kněžny Emmy do Neratovic, 10.12. 
zazpívají seniorům v kralupském Domu 
s pečovatelskou službou a 18.12. svým 
rodičům na adventním koncertu školy. 
Zde se k nim připojí sbor žáků 7. a 8. tříd 
pod vedením Mgr. Evy Gaberlové. Celá 
ZŠ Komenského si zazpívá vánoční ko-
ledy v rámci akce „Zpívání na schodech“ 
v pátek 19.12. v budově školy. Komen-
da minichór při některých vystoupeních 
zazpívá též společně se Senior minichó-
rem. Spojení generací při rozdávání rado-

sti svým spoluobčanům je 
zvlášť v předvánoční době 
víc, než jen symbolické.

 učitelé hV

Žáci 9.B ZŠ Komenského 
by rádi touto cestou chtě-
li poděkovat všem, kteří se 
společně s nimi podíleli na 
sbírce pamlsků a krmení 
pro opuštěná zvířata v kra-
lupském útulku.

zš KoMensKého

„x FaKtOr“ ZŠ Komenského aneb předvánoční zpívání
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Ve dnech 20. 
– 24. října 

2008 proběhla 
po celé České re-
publice netradič-
ní akce s názvem eTwinningový 
Maraton, do které se 23. října 
2008 zapojila i naše škola. 

Cílem bylo seznámit studenty 
naší školy a veřejnost s evrop-
ským programem pro spolupráci 
partnerských škol E-TWINNING. 
Tato akce byla organizována Ná-
rodní agenturou pro evropské 
vzdělávací programy (NAEP). 
Celkem 27 škol během celého 
týdne pracovalo na vytvoření 
příběhu modrého a žlutého pa-
náčka z loga e-Twinningu.

Do akce se zapojili studenti 
francouzštiny z 5. G a 3. A. Spo-

lečně vyrobi-
li informač-
ní nástěnky 
a letáky pro 
zájemce. Do-

poledne pracovali na prvním 
úkolu – zpracovat informace  
o historii naší školy ve formě 
prezentací a kroniky našeho 
projektu. Dalším úkolem bylo 
navázat na příběh dvou panáč-
ků z loga, rozvést jejich příběh a 
zároveň vytvořit vlastní podobu 
obou panáčků s využitím růz-
ných výtvarných technik. 

Odpoledne jsme seznámili 
spolužáky s naším projektem 
a pustili jsme jim dokument  
o naší cestě do Marseilles, kte-
rá se uskutečnila již v květnu 
minulého školního roku díky 

finanční podpoře Města Kralu-
py nad Vltavou.

Tato akce se podle nás vyda-
řila. Strávili jsme příjemný den 
při společné tvorbě, prezento-
vali jsme naši dosavadní práci  

a samozřejmě jsme nezapomněli 
vše zdokumentovat.

Věříme, že práce v eTwinningu 
mnohé zaujala, a že příští eTwin-
ningový Maraton bude stejně vy-
dařený.  Kristýna KalousKová, 3.a

dvořáKovo gyMnáziuM

etwinningový maraton na Dvořákově gymnáziu a sOŠE

turnaje šachové ligy  
a bleskového šachu
Dne 5. listopadu se na Dvořáko-
vě gymnáziu konal 3. turnaj Kra-
lupské šachové ligy. Celkem se 
zúčastnilo 29 žáků ze ZŠ Revo-
luční, ZŠ Komenského, ZŠ Tře-
bízského, ZŠ Klapálka, ZŠ Veltru-
sy a Dvořákova gymnázia. Naši 
žáci se umístili na 8., 18., 19., 
22., 23., 26., 27. a 28. místě.   
11. listopadu se na ZŠ Komen-
ského konal již 9. turnaj v blesko-
vém šachu. Hrálo se švýcarským 
systémem na 7 kol. Nejlepší byl 
Vondra se ZŠ Komenského, který 
získal 7 bodů (tedy plný počet). 

Naši šachisté bojovali stateč-
ně celých 7 kol a nikdo neodešel 
z turnaje bez bodu.

Mgr.siMona gruBerová

když předškolák dostane pod 
stromeček aktovku, čeká na 

něj v příštím roce velká změna. 
V únoru přijde s rodiči k zápisu 
do první třídy a po několika mě-
sících nastane chvíle, kdy půjde 
poprvé do školy.

Někteří rodiče si myslí, že 
plní svou povinnost, když při-
praví dítě pro školu tím, že 
mu dají pastelky a papír, aby 
si kreslilo, že je naučí básničku 
nebo nechají opisovat  písmen-
ka a číslice. Přitom se spoléhají 
především na mateřskou školu. 
Mateřská škola je velice potřeb-
ná pro školní přípravu, ale dětí 
zde bývá pohromadě více než 
je únosné. Přitom každé dítě 
je osobností a potřebuje indivi-
duální přístup. Jedině rodina, 
v níž si rodiče dovedou s dětmi 
hrát, vytváří správné prostředí, 
kde nevládne spěch a nervozi-
ta, ale kde existuje radost, uvol-
nění a odpočinek. Proto by si 
rodiče měli občas udělat malou 
chvilku volného času pro své 
dítě,  protože to je investice, 
která se mnohokrát vrátí. Vždyť 

stačí jen půl hodiny, kdy rodiče 
mohou rozvíjet schopnosti dí-
těte a mohou se při hře zamě-
řit na požadavky školy: správ-
né držení tužky, matematické 
představy, správná výslovnost, 
přiměřená slovní zásoba, pa-
měť a také v neposlední řadě 
hygienické a společenské ná-
vyky. 

Většina dětí se do školy těší, 
ale psychologové hovoří o tzv. 
předškolácké naivitě, dítě  ve 
skutečnosti neví, co je ve škole 
čeká. Po období her a zaměstná-
ní podle přání dítěte násle-
duje soustavná školní práce, 
která vyžaduje soustředění. 
Důležitou úlohu má učitel, 
protože pomáhá dítěti s no-
vou rolí školáka. V součas-
né době škola motivuje děti, 
aby chodily do školy rády. 
Radost by měla zůstat zá-
kladním životním projevem 
dítěte i ve školním věku, 
proto vychováváme a vzdě-
láváme děti tak, aby neztra-
tily šťastné dětství.

Mgr. julie svoBodová

zš revoluční  
zve veřejnost na akce: 

8.12. od 14.30 do 16.30 hod. 
✓ Zábavné odpoledne pro rodiče a děti 
předškolního věku (budoucí prvňáčky)
 
11.12. od   8.00 do 10.00  hod. 
✓ Den otevřených dveří (výuka)

17.12. od 14.00 do 16.00 hod. 
✓ Vánoční jarmark (prodej dětských  
výrobků s vánoční tématikou)
✓ Divadelní představení „Faust“

zš revoluční

Když předškolák dostane pod stromek aktovku...

Drakiáda – Společná 
výroba draků 1. a 9. tříd
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vánoční překvapení

Prodej šeků ve studiu. Cena – 400,- Kč/90 min. terapie.
Studio Něha najdete v DPS penzion V Luhu 1171

denně 11. – 16. h.

tel: 737 531 242

Dárkový šek Studia Nehaˇ

Adresa: 
Riegrova 182/6

Kralupy nad Vltavou
Tel.: +420 722 166 938

Otevírací doba
Po - Pá: 8.30 - 19.00
So: 10.00 - 16.00
Ne: dle objednání

Bio potraviny
doplňky výživy sunkins
přírodní kosmetika urtekram
Fair trade
pí-voda

www.mabon.cz
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 !!! noVě oteVřeno !!!
 sportoVní a regeneraČní MasÁŽe

Kamila eliášová
tel: 72� ��5 �0�, e-mail: Keliasova@seznam.cz

hair studio 72, riegrova 172
✓ klasická masáž
✓ manuální lymfodrenáž
✓ dornova metoda a breussova masáž
✓ reflexologie nohy
✓ indická antistresová masáž hlavy

☞ akce prosinec indická
      masáž hlavy sleva 20%
☞ dÁrKoVÉ poUKaZy 
– vhodný dárek k vánocům

PURtEX s.r.o., 
český výrobce matrací, Ústecká 103,  250 66 zdiby u prahy,

přijMe:
✘ mechanika se znalostí šicích strojů a strojů pro výrobu matrací, nebo jinak technicky 
zdatného technika na obsluhu a údržbu NC strojů. Požadavek: vyučení ve strojním oboru, příp. 
maturita, znalost PC, základní znalost elektro, ŘP sk. B, Pracoviště Klecany, Parkerova 617.

nabízíme: nástupní plat 25.000,-Kč + prémie, 13. plat, obědy, 25 dní dovolená, klimatizované 
prostředí. Informace u p.Kořínka tel: 724 344 090, 284 021 823, e-mail: korinek@purtex.cz

✘ pracovnice – šičky pro šití potahů na matrace pro šicí dílnu, pracoviště Klecany, Parkerova 617.

✘ pracovníka na pozici prodavač pro firemní prodejnu ve Zdibech u Prahy. Výhodou praxe 
v obchodě, zodpovědnost, PC, ŘP sk. B. Nástupní plat 17.000,- Kč + prémie + odměny z tržeb.

nástup Možný ihned. 
Informace u pí.Hubáčkové – tel: 606 388 321, 284 021 811,  

e-mail: hubackova@purtex.cz

Firma zabývající se kovovýrobou  
a stavbou lehkých letadel, 

přijMe asistentKU
s aktivní znalostí anglického nebo  

německého jazyka (slovem i písmem). 
Dále požadujeme řidičský průkaz skupiny B 

a znalost práce na pc. 
pracoviště průmyslová zóna 

kozomín u kralup nad Vltavou.

EURODISPLAY s.r.o., Kozomín 502, 
Ing. Kříž Vlastislav, tel: 602 681 810

Solná jeSkyně Slaný
zve k ozdravným a relaxačním kúrám v příjemném prostře-
dí, které díky uvolňovaným solným výparům při 75% vlhkosti 
vzduchu dokonale nahrazuje mořské prostředí.
Parkování u objektu, dostupnost MHD a ČD.
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podzim 2008
  9. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - Sc Veltěž .....................................pá ....................05.12.2008 21:00
11. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - Fc Foboz Slaný........................NE .................... 21.12.2008 19:00

jaro 2009
12. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - AtmOS Bělá ..............................pá ....................09.01.2009 21:00
14. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - Fc malibu m.Boleslav ..........NE ....................25.01.2009 18:00
16. kolo...........AFc kralupy n/Vl - Sk Omask k.kladno ..............NE ...................08.02.2009 18:00
18. kolo...........AFc kralupy n/Vl - OtH Hořovice ..........................NE ...................22.02.2009 18:00
19. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - Fc Stochov ................................NE ....................01.03.2009 18:00
21. kolo ...........AFc kralupy n/Vl - Alpina Slaný ..............................NE ....................15.03.2009 18:00

Za AFc kralupy n. Vlt. ing. petr listík a Jiří Slach

Futsal konečně v Kralupech nad Vltavou

V lednu jsem psal ve Zpra-
vodaji o tom, že jednáme  

o možnosti hrát soutěžní utkání 
středočeského krajského přeboru 
doma v Kralupech nad Vltavou. 
Po složitých jednáních se nám to 
s pomocí paní ředitelky Novotné 
podařilo. Do nového ročníku už 
jsme vstoupili s domácí palubov-
kou opravdu doma. Zatím jsme 
doma odehráli tři zápasy s bilan-
cí  dvě vítězství a jedna porážka. 

V současné době jsme v tabulce 
na 4. místě se ztrátou jednoho 
bodu na první místo. 

Pro dokreslení toho jak může 
být futsal zajímavý a dramatický, 
se můžete podívat na naše webové 
stránky, kde je průběh posledního 
domácího zápasu podrobně po-
psán. www.sweb.cz/afc.kralupy

Aktuální údaje, postavení  
v tabulce a další statistiky jsou  
k dispozici na klubovém webu.

Veřejné bruslení
6.12. – sobota 14:30 – 16:30
7.12. – neděle  13:00 – 15:00
13.12. – sobota  17:30 – 19:30
14.12. – neděle  13:00 – 15:00
20.12. – sobota  14:30 – 16:30
21.12. – neděle  13:00 – 15:00
22.12. – pondělí 9:30 – 11:30
23.12. – úterý 9:30 – 11:30
24.12. – středa 9:30 – 11:30 13:30 – 15:30
25.12. – čtvrtek 9:30 – 11:30  14:30 – 16:30
26.12. – pátek  9:30 – 11:30  14:30 – 16:30
27.12. – sobota 14:30 – 16.30
28.12. – neděle  15:30 – 17:30
29.12. – pondělí 9:30 – 11:30
30.12. – úterý  9:30 – 11:30
31.12. – středa  9:30 – 11:30  13:30 – 15:30
Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

INZERCE

INZERCE

rozpis domácích zápasů v sezóně 2008-2009

DOPRAVNÍ FIRMA PŘIJME ŘIDIČE AUTOBUSŮ

INFORMACE NA TEL.: 315 671 659
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Aktivity hokejbalo-
vé AHL pokračovaly 
i v letošním roce své-
rázným stereotypem 
– běžely ligové soutě-
že, mládežnické hokej-
balové ligy, odehrálo 
se několik tradičních 
turnajů. Jen podmínky 
pro sportování zůstaly nuzné 
– znovu se sportovalo bez toa-
let, sprch a po většinu roku za 
nepříznivých klimatických pod-
mínek. Navíc hřiště ve Štefáni-
kově ulici v Lobečku po tisících 
hodinách sportování dosluhuje. 
„Pryžový nástřik“ je aplikován 
přímo na štěrkovém násypu. Zá-
sadní rekonstrukci uskutečnit 
nelze, neboť přímo pod hřiš-
těm vede teplovod. Funkcioná-
ři AHL od začátku roku znovu 
neúnavně přesvědčovali radní 
a zastupitele města, aby je ko-
nečně rozhodně a definitivně 
nasměrovali k vybudování vlast-
ního sportoviště se zastřešenou 

hrací plochou a sociál-
ním zázemím. 

Po mnoha diskusích 
byla zastupitelstvem 
města schválena loka-
lita pro vybudování 
zastřešeného hokejba-
lového hřiště v areálu 
ZŠ Třebízského. Na 

tento záměr byl vypracován pro-
jekt a došlo dokonce již k sepsá-
ní smlouvy mezi ZŠ Třebízské-
ho (usnesení RM č. 08/28/6/10) 
a sdružením AHL Kralupy nad 
Vltavou o dlouhodobém proná-
jmu pozemku, na kterém bude 
hřiště stát  na dobu 15ti let. Těs-
ně před dokončením jsou i dal-
ší právní akty, po kterých bu-
de moci na jaře začít budování 
vytouženého sportoviště! Bližší 
informace o realizaci projektu 
výstavby hokejbalového hřiš-
tě vám přineseme v lednovém 
Zpravodaji.

Hned ve dvou individuálních 
kategoriích je nominován Voj-

Zahlédli konečně hokejbalisté, 
po letech čekání, šťastnou Hvězdu?

ZVeMe VÁs na 1�. gaLaVeČer  
KraLUpsKÉho hoKejBaLU

sobota 1�. prosince 2008 ve vinárně hotelu sport 
na cukrovaru od 20:00 hodin

korunovace krále sezóny 2007-2008
 předání prestižních individuálních i kolektivních pohárů, 

cen a medailí

Moderátoři večera:
Redaktorka sportovního zpravodajství české televize  
Darina Vymětalíková  & president AHl Jindřich kohm

Více informací na WWW.KRALUPY.CZ/HOKEJBAL

Výběr titulků článků psaných o ahL 
Kralupy nad Vltavou pro ZpraVodaj

2001 prázdninový: 
KrALUpsKÝ HOKEJBAL pOTŘEBUJE ZÁZEMÍ
2003 březen:
HOKEJBALisTÉ JsOU JiŽ OsMOU sEZÓNU VĚZNĚNi 
V BLUDNÉM KrUHU
2004 leden:
HOKEJBALisTÉ NApsALi JEŽÍŠKOVi O KrYTÉ spOrTOViŠTĚ
2005 leden:
rADNÍ KONsTrUKTiVNÍ ŘEŠENÍ prOBLĚMU AHL ZATÍM JEN 
ODKLÁDAJÍ (poznámka: článek po „doporučení“ z města AHL 
z lednového Zpravodaje stáhla)
2005 říjen:
HOKEJBALOVÍ BEZDOMOVci
2005 prosinec:
iNZErÁT: HOKEJBALisTÉ HLEDAJÍ ZAcHrÁNcE U pOLiTiKŮ
2006 prosinec:
ČEKÁNÍ NA HOKEJBALOVÉHO GODOTA?
2007 prosinec:
s.O.s. – HOKEJBALOVÉ VOLÁNÍ O pOMOc pOKrAČUJE! – s.O.s.
2008 únor:
MĚsTO NAŠLO prO HOKEJBALisTY iDEÁLNÍ LOKALiTU

Nápad odboru realizace investic hodný krále Šalamouna
2008 prosinec:
Zahlédli konečně hokejbalisté, po letech čekání, šťastnou 
Hvězdu?

ta Pohl (Minice Quijotes), který  
Rytíře dovedl poprvé v historii 
klubu k Trofeji města Kralupy 
nad Vltavou pro vítěze základní 
části I. AHL. Skvělou formu pro-

kazuje tento talentovaný bran-
kář i v sezóně letošní, kdy vévo-
dí statistikám po podzimní části 
soutěže a válcuje i legendu sbor-
né Martina Barátha (CSKA).

06.12. – sobota .........14:30 – 16:30 
07.12. – neděle ..........13:00 – 15:00 
13.12. – sobota .........17:30 – 19:30 
14.12. – neděle ..........13:00 – 15:00 
20.12. – sobota .........14:30 – 16:30 
21.12. – neděle ..........13:00 – 15:00 
22.12. – pondělí ..........9:30 – 11:30 
23.12. – úterý ..............9:30 – 11:30 
24.12. – středa ............9:30 – 11:30
...................................13:30 – 15:30

25.12. – čtvrtek ...........9:30 – 11:30 
...................................14:30 – 16:30 
26.12. – pátek .............9:30 – 11:30 
...................................14:30 – 16:30 
27.12. – sobota .........14:30 – 16.30 
28.12. – neděle ..........15:30 – 17:30 
29.12. – pondělí ..........9:30 – 11:30 
30.12. – úterý ..............9:30 – 11:30 
31.12. – středa ............9:30 – 11:30 
...................................13:30 – 15:30 

Vstupné: 40,- Kč, doprovod – 10,- Kč

VeřejNé BrusleNí

INZERCE

Požadujeme:
✓ spolehlivost
✓ odpovědnost
✓ ochotu učit se novým věcem
✓ fyzickou zdatnost

Nabízíme :
✓ práce v čistém prostředí
✓ možnost profesního růstu
✓ zajímavé platové ohodnocení
✓ stravenky

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedenou adresu,  
na kterou můžete zasílat i svůj profesní životopis.
Epoli (Czechia), s.r.o., Letecká 433/17, Libčice nad Vltavou 252 66 
CZECH REPUBLIC; Tel: +42 0 233 090 603, Fax: +42 0 233 930 776, 
e-mail: silvie.pohlova@promotor.pt

Epoli (Czechia), s.r.o.
nabízí volná pracovní místa v závodě na výrobu pěnových obalových  

a izolačních hmot na pozici : Obsluha výrobních strojů (směnný provoz)
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F Jak vzpomínáte na vaše fotbalové začátky?
„K fotbalu jsem se dostal díky tátovi, který 
trénoval u nás na vesnici v Dolanech žáky. 
Já jsem se v tom prostředí pohyboval už 
odmala, od tří čtyř let. Pak mě společně se 
dvěma kamarády vzal na nábor do Sparty  
a protože jsme uspěli, tak od třetí třídy jsem 
působil ve Spartě.“
F A co studium? 
„Na Balabence jsme absolvovali sportov-
ní školu a pak jsem začal chodit na stroj-
ní průmyslovku na Třebešíně, ale po roce  
a půl jsem pochopil, že to byl krok vedle. 
Šel jsem tam bez přijímaček a jelikož jsem 
měl docela slušnej prospěch, tak jsem si 
myslel, že to půjde samo, ale tvrdě jsem 
narazil. Měl jsem o té škole strohé informa-
ce. Bylo to utrpení! Přestoupil jsem proto 
na střední průmyslovou školu technologie 
masa a to bylo nebe a dudy. Tam jsem byl 
prezident, protože z toho, co jsem měl bě-
hem roku a půl na strojárně, jsem žil tady 
až do třeťáku.“
F Proč tenhle obor? Tíhnete nějak 
k masitým jídlům nebo máte rád krev?
„To rozhodně ne! Krev mi nevadí, ale zabí-
jet zvířata jsem rozhodně nechtěl. Udělal 
jsem si tam maturitu a definitivně se vě-
noval jen fotbalu. Od sedmnácti let jsem 
měl profesionální smlouvu, takže nějaký 
peníze jsem ve Spartě dostával, už když 
jsem byl na škole.“
F Jakých největších fotbalových úspěchů 
jste dosáhl?
„Mezi žáky a dorostenci jsme několikrát 
vyhráli pražský přebor. Radost mi dělalo, 
že jsem byl už v žácích a pak v každé do-
rostenecké kategorii kapitánem týmu. Když 
jsem přecházel z mladšího dorostu, tak jsem 
jednu kategorii přeskočil a dostal se hned 
do A-dorostu Sparty. Mezi dospělými si ce-

ním i toho faktu, že jsem se dostal do boje 
o A-tým. A se sparťanským áčkem jsem 
mohl i trénovat a odehrát za ně nějaké pří-
pravné zápasy.“ 
F Můžete jmenovat své spoluhráče, kteří se 
prosadili v lize?
„Hrál jsem s Láďou Volešákem a Markem 
Jarolímem, kteří jsou teď ve Slavii, sparťa-
nem Štěpánem Kučerou, Tomášem Radou 
z Plzně nebo Jirkou Bílkem z Liberce. To 
jsou moji vrstevníci, kluci se kterýma jsme 
navštěvovali sportovní školu na Balabence. 
Ale za béčko Sparty chodili hrát i ostatní 
z áčka, byli jsme dost promíchaní. Určitě 
byl pro mě zážitek, když jsem seděl v kabi-
ně spolu s Karlem Poborským nebo Jardou 
Blažkem. To bylo hodně zajímavý!“
F Ze Sparty jste ale nakonec odešel…
„V lednu 2007 jsem šel do Jakubčovic za 
Günterem Bittengelem, ale už předchozí lé-
to jsem začal přípravu v Sokolově, protože 
jsme byli domluvení, že mě koupí…“
F Důvod, proč to nakonec nevyšlo, je hodně 
dramatický.
„Týden po zahájení přípravy se mi stala 
malá nehoda se srdcem. Bylo vedro a my 
dostávali od trenéra Pulpita pořádně do tě-
la. Doma jsem nesl do schodů těžké balíky 
mléka, najednou se mi zamotala hlava, tak 
jsem si sednul na zem a pár sekund jsem 
byl úplně mimo. Dostal jsem strach a hned 
šel za doktory. Měsíc jsem nesměl nic dělat, 
absolvoval jsem různá vyšetření a příprava 
byla v plném proudu. Od patnácti mám to-
tiž zvětšený srdeční sval, hypertrofii. Šance 
přestoupit do Sokolova tím padla, tak jsem 
se vrátil do Sparty, kde se hrála třetí liga. 
Ale já strávil podzim trénováním a nehrál. 
Trénování mě bavilo, ale zápasy mi chyběly. 
A pak se ozval pan Bittengel. Shodou okol-
ností on bydlí v Libčicích nad Vltavou. Já 

jsem s ním před tím do kontaktu nepřišel, 
ale jeden můj známý mi s ním zprostřed-
koval schůzku.“
F Neodpustím si malou vsuvku – 
s Libčicemi teď hrajete stejnou soutěž?
„Ne, oni hrají o třídu výš, ale hráli jsme 
s nima přátelák a musím se pochlubit, že 
jsme je porazili.“
F Přes tu nemilou příhodu a varování 
lékařů jste profesionální fotbal hrál 
v Jakubčovicích dál…
„Když jsem se dostal do sestavy tak ano. 
Odehrál jsem asi deset zápasů a získal si 
tam docela dobrou pozici.“
F Jak došlo k tomu, že jste s profesionálním 
fotbalem nadobro skončil?
„Bylo to po běžné kontrole na konci se-
zony. Přišlo se na to, že došlo k dalšímu 
zbytnění srdeční stěny. Lékaři usoudili, 
že by bylo záhodno s fotbalem definitiv-
ně přestat.“
F Ale už zase hrajete! A přitom je fotbal  
a sport vůbec v poslední době plný případů, 
kdy někdo zemře na hřišti. Neběhá vám 
z toho mráz po zádech?
„To víte, není mi z toho dobře, ale je to sil-
nější než já! Ta touha hrát fotbal…Když jdu 
na trénink nebo zápas, tak na to nemyslím. 
Myslím na to, jak moc se těším!“
F Pořád hrajete levého obránce?
„Ne, já hraju v záloze, spíš vepředu. Ale kdy-
byste mě viděli... (směje se) Já jsem chodec! 
Nechci kvalitu týhle soutěže nějak snižovat, 
ale už jsem hrál na nějaké úrovni a tohle 
je něco jinýho…“
F Kdy jste přišel na to, že prostě musíte dál 
hrát fotbal?
„Asi po půl roce, na začátku letošního roku. 
Chybělo mi to! Ta parta, ty rituály tréninků 
a zápasů. Fotbal je prostě droga!“

jan doležáleK

rozhovor  s... janem vondrou, bývalým fotbalistou aC sparta praha B, nyní hráčem tj sokola dolany

Dolanský patriot se vrátil 
na fotbalové trávníky
Ten, kdo přišel během podzimní části na zápas fotbalistů TJ Sokol 
Dolany hrajících 3. třídu mělnického okresu, mohl vidět v akci do 
nedávna spoluhráče superhvězd z pražské Sparty. jan vondra (24) 
musel kvůli zdravotním problémům ukončit svou profesionální 
kariéru, ale bez fotbalu se prostě neobejde, přestože mu to může 
přinést vážné komplikace. Pro dolanský tým jsou ale jeho kvality 
k nezaplacení, a také proto přezimuje na třetím místě tabulky.
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www.mestokralupy.cz��

naBízí od 1.prosince:
✓ vánoční stromky - smrk pichlavý, smrk ztepilý,  
borovice lesní a černá, jedle kavkazská
✓ vánoční stromky v květináčích
✓ adventní věnce, vánoční svícny
✓ vánoční dekorace, dárky, svíčky
✓ vánoční postavičky
✓ teplá medovina, horká čokoláda
✓ ZOO koutek se živými 
zvířaty od 12.12.- 21.12.
 
otevřeno:
po-pá 8.00 - 17.00
so 8.00 - 15.00
ne 9.00 - 12.00
Štědrý den 8.30 - 11.30
 

www.zahradniCtvi-jelineK.Cz

☎ 315 781 019

nejširší 
sortiMent 
vánočníCh 
stroMKů

Řeznictví – uzenáŘství  
na nám. J. Seiferta,

vedle kulturního střediska Vltava, 
pro Vás připravilo Mikulášskou nabídku masa a uzenin::

Kuřecí čtvrtky ...................... 39,90/kg – trvale nízká cena!!!
Kuřecí křídla ..........................29,90/kg
Kuřecí stehenní řízky ............89,90/kg
Krůtí prsa ...............................149,90/kg
Vepřová krkovice s k. .............89,90/kg
Vinná klobása .........................69,90/kg
Vánoční klobása .....................79,90/kg
Kuřecí koktejlové párky.........59,90/kg

V pátek 5.12.2008 pro všechny děti Mikulášský dáreček.
těšíme se na Vaši návštěvu.

Nabídka platí od 1. 12. 2008 do 13. 12. 2008

aUto KraLUpy a.s.
autorizovaný dealer vozů škoda

noVÝ ZaČÁteK – šKoda sniŽUje ceny
škoda Fabia od 229 900 Kč

Komb. spotř. a emise co2 vozů škoda:�,1 – 10,1l/100 km,109-2�5g/km

pro dopravce nabízíme:
iVeco at ��0s�� r.v. 2005 799 tis. Kč bez dph

návěs KÖgeL snco 2�p90 r.v. 2005 �50 tis. Kč bez dph
náv. schMitZ cargoBULLs csp2�/L r.v. 2005 �50 tis.

tel. �15 72� 05�, V růžovém údolí 55�, Kralupy nad Vlt.
e-mail.: autokralupy@seznam.cz, www.autokralupy.cz

přejeMe VÁM VeseLÉ VÁnoce
děKUjeMe Za Vaši příZeň V roce 2008

aUtošKoLa
Ingrid Zajíčková

Výcvik na skupinu B – osobní automobil

cena: 9.500 Kč
Osvojíte si jízdu po městě i dálnici, po praze, parkování, tankování. 
pro své žáky si jezdíme do širokého okolí.  
praktický výcvik je prováděn na voze Škoda Octavia ii 1,6i.
lze platit i na splátky.
V ceně není zahrnut poplatek za zkoušku (700 kč).

POZOR! Zdarma obdržíte učební materiál včetně CD s testy. K žádosti je 
nutno doložit posudek o zdravotní způsobilosti.

tip: Zaplaťte svým blízským kondiční jízdy jako dárek.
Obdržíte od nás certifikát s platností 4 měsíců.

reFerentsKÉ šKoLení řidiČŮ

Školení řidičů pro firemní vozidla.
(Zákona č. 111/1994 Sb., Zákona č. 262/2006Sb. - §103 odst. 2,3 §349 odst. 1)

Je povinné ze zákona. platí jeden rok!
Nabízíme prostory pro 12 osob, případně dojedeme na Vámi domluvené 
místo.

tel: 777 201 088, fax �15 7�2 020
sídlo: Mostní 7�7 (vedle zimního stadionu, Kralupy nad Vltavou

úřední den: pondělí 17.00 - 19.00, středa 15 – 17 hodin

více informací na www.autoskolazajickova.cz

( 722 571 004, 777 282 843; jnv-service@centrum.cz; www.jnv-uklid.cz

✱ žehlení
✱ úklid kanceláří  
     a administrativních objektů
✱ úklid činžovních domů
✱ úklid restaurací a obchodů
✱ úklid bytů a rodinných domů

✱ úklid po rekonstrukcích  
     a stavbách
✱ čištění koberců
✱ mytí výloh a oken
✱ úklid zdravotnických  
     a potravinářských zařízení

jnv - serviCe Úklidový servis a služby v domácnosti

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

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
U lékárny 316, Odolena Voda, 250 70, 1.patro

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, krizovou 
intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního pojištění) 

i dopravně psychologické vyšetření řidičů

objednávky na telefonu: 773 533 777
PhDr. Erika Gerlová

Inzerce
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✗ 17 let poskytujeme 
odbornou péči našim 
zákazníkům
✗ Rozšířili jsme služby 
o aplikaci a prodej 
kontaktních čoček
✗ Široký sortiment 
brýlí a brýlových 
čoček mnoha značek
✗ Servis od změření 
zraku po zhotovení  
a vydání brýlí
✗ Opravy a čištění 
brýlí

oČní optiKa

Na Vaši návštěvu se těší V. řezníčková a kolektiv Oční Optiky u nádraží, 
Husova 495, kralupy nad Vltavou. tel: 315 727 895
Otevřeno: pondělí – pátek: 8 – 12 a 13 – 17 hodin

pasáž u kostela, Jungmanova ul.75

pondělí –pátek 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, sobota 9.00 – 11.00

návrhy + dodávKy + Montáže KuChyní
na: www.naByteK-KuChyne.wgz.Cz

Obývací pokoje – sedací soupravy velký výběr provedení  
i čalounění.

Nábytek do celého bytu z masivního smrku, buku a dubu firmy GAZEL 
JELíNEK, ROALHOLZ, DOMESTAV

MATRACE již od 1 500,- Kč, KUCHYŇ 1,95m JIŽ ZA 10 900,- vč. 
DPH A DOPRAVY

ZDRAVOTNí MATRACE, VESTAVNé SKŘíNě, PROUTěNé ZBOŽí

Kontejnery Kyllar
odvoz odpadu, suti, dovoz písku

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

KontaKtujte nás

Výstavba a prodej nízkoenergetických 
rd a pozemků v Kralupech n.Vlt.

společnost 
vám zprostředkuje 
a nabízí k prodeji:

Stavební parcely 
„PANORAMA MINICE IA“

-Kralupy nad Vltavou

✔ 15 stavebních parcel určených  
 k výstavbě RD s vydaným
  územním rozhodnutím.

✔ Výměry parcel do 700 – 1.100m2

✔ Cena 1.720 Kč/m2 vč.DPH 
 a inženýrských sítí (IS)

❏ Prodám patrový velký rod.  
Dům v Kralupech – Mikovicích.  
8 obytných místností, sklepy, garáž, 
zahrada, studna, plyn, elektřina. 
Volný, nutná modernizace. 
tel: 721 413 359, 607 270 331

❏ Prodám lampu Biotron 
Compact firmy Zepter pro 
rehabilitace i pro domácí léčbu + 
barevné filtry + stojan. V záruce. 
Původní cena 21.000 Kč, nyní 
14.000 Kč. 
tel: 721 118 036

❏ Prodám nové zimní pneu 
s ráfky na Peugeota.Zn. Kleber 
185/65 R15. Cena: 7.000 Kč
tel: 728 309 806

❏ Prodám el. Radiátor 15 žeber 
– 300 Kč. Přenechám rozdělaný 
obraz z puzzlí – podzim  
– 1.000 kusů za 150 Kč.
tel: 732 280 454

❏ Prodám CZ 455 (obsah 250),  
TP do května 2009, náhradní díly.
tel: 274 820 204

❏ Prodám zimní kabát, model 
vel. 50, materiál vlna – viskóza, 

černobílá stopa, uvnitř celý černý, 
límec stojáček, spodní zapínání, 
nenošen, cena 1.100 Kč. Dohoda.
tel: 737 613 501

❏ Prodám zachovalé dívčí bílé 
brusle na led vel. 35 za 300 Kč.
tel: 728 166 016

❏ Hledám dlouhodobý podnájem 
nezařízeného bytu 2 + 1 nebo 2 + 
kk, nebo 1 + 1 v Kralupch nad Vlt. 
Naléhavé.
tel: 608 153 639

❏ Důchodce, vdovec hledá  
k seznámení přítelkyni z Kralup 
a okolí.
tel: 728 199 544

❏ Problémy s matematikou 
pomůže řešit aprobovaný učitel 
s dlouholetou praxí. Učivo 
matematiky ZŠ a příprava na 
přijímací zkoušky na SŠ. 
tel: 723 607 667

❏ Levnou výuku jazyků (spisovná 
arabština, španělština, 
francouzština) nabízí Ing. Lukáš, 
Hůrka 1045.
tel: 315 726 030
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Pro nové distribuční centrum budované nedaleko Kralup nad Vltavou
na D8, exit9 (Prologis Park), přijímáme nové pracovníky na následující pozice:

skladník
administrativní pracovník příjmu zboží
řidič nákladní dopravy
Nabízíme:
● zázemí stabilní mezinárodní firmy
● zajímavé finanční ohodnocení (základní plat + bonus)
● stravování
● přátelské pracovní prostředí
● možnost osobního i profesního růstu
● finanční spoluúčast pro získání profesního průkazu pro řidiče

možný termín nástupu: únor 2009
(event. dříve do současného skladu v říčanech/D1)

V případě svého zájmu se obracejte na kontaktní osobu:
pavla Smoláková ● e-mail: pavla_smolakova@rossmann.cz ● tel.: 602 229 952

www.rossmann.cz


