
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
www.mestokralupy.cz

Z pravodaj
ČERVENEc-sRpEN / 2011 15,- Kč

Samotné zahájení zazně-
lo z úst Petra Holečka, 

starosty města, ve středu 
v 18:00 h. na Sokolišti. Celé 
slavnosti se nesly v duchu 
radovánek pro děti, relaxu, 
sportovních utkání a plaveb 
či závodů lodí.

Kralupské slavnosti jsou 
koncipovány tak, aby zauja-
ly muže, ženy i děti v kaž-
dém věku. 

Všední dny byly zpestřeny 
například Muzejní nocí, bě-
hem do Hostibejckých scho-
dů, ale také vernisáží výsta-
vy plakátů k filmu Cirkus 
Humberto. 

V hlavní den oslav - v so-
botu - byl pravý břeh Vltavy 

v úseku od mostu T. G. Ma-
saryka až k loděnici doslova 
posetý zábavnými atrakcemi 
pro děti. V odpoledních ho-
dinách přišel dětem podepsat 
knihy či namalovat obrázek 
autor známého komiksu Čtyř-
lístek pan Jaroslav Němeček. 
Po celý den byl slyšet povědo-
mý hlas moderátora Zdeňka 
Podhůrského, který již slav-
nosti probíhající na pravém 
břehu Vltavy několik let mo-
deruje. Závody se zvukem 
motorů závodních člunů by-
ly v letošním roce obohaceny 
o závody veteránů, exhibice 
a ukázky jízdy kluzáků, vod-
ních skútrů a vodních lyží. 

Pokračování na str. 4

DNY KRALU P   ohlédnutí
Ve dnech 8. – 12. června proběhly v našem městě tradiční slavnosti Dny Kralup 2011.

Tradiční akce 
– Běh do 
Hostibejckých 
schodů (foto 
uprostřed). 
Zahajovací 
vystoupení  
malých 
tanečnic na 
Sokolišti 
(foto dole).

Pohled na Loděnici 
Kotva z hasičské 

plošiny (velké foto). 
Autor Čtyřlístku 

Jaroslav Němeček 
kreslí obrázky na přání 

(horní malé foto).
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Stánkové trhy  
na parkovišti v Lobečku 
 (proti KD Vltava)  
se budou konat ve středu
13. a 27. 7., 10. a 24. 8.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat v pátek

8. a 22. 7., 5. a 19. 8., 2. 9.

^

Zprávy z radnice

v ruce právě držíte letní dvojčíslo Zpravodaje, které na-
posledy vyrobila Tiskárna Libertas a.s. z Prahy 5. V květ-
nu tohoto roku totiž proběhlo nové výběrové řízení na 
zhotovitele  tisku  KZ,  takže  zářijové  číslo  již  bude  tisk-
nout  jiná  společnost,  pravděpodobně  Tiskárna  V  Ráji 
z Pardubic. Nová tiskárna nebyla vybírána z důvodu, 
že bychom byli nespokojeni se současným stavem, ale 

dle pravidel musí být na veřejné za-
kázky  malého  rozsahu  prováděno 
výběrové řízení každý rok.
Bohužel se stávající tiskárně poda-
řilo  zpracovat  několik  červnových 
Zpravodajů chybně. Stránky 3 – 10 
a poté 27 – 34 byly do časopisu vlo-
ženy dvojmo a prostřední část tedy 
chyběla. Jménem Tiskárny Libertas 
a.s.  se  všem,  kterým  se  takovýto 

Zpravodaj  dostal  do  ruky,  omlouvám.  Protože  se  tisk 
a  kompletace  provádí  strojově,  nebylo  možné  ještě 
před distribucí zjistit, že některé výtisky jsou „vadné“.
Červen  však  pro  mě  neznamenal  jen  administrativu 
spojenou se zpracováním výsledků výběrového řízení, 
ale  také  jsem  se,  spolu  s  dalšími  novináři  z  širokého 
okolí,  na  pozvání  Středočeského  kraje,  zúčastnila  vý-
letu  historickým vlakem.  Vlak  tažený parní  lokomoti-
vou 475.1 nás dovezl nejprve do Nymburka, kde jsme 
navštívili Hrabalův „postřižínský“ pivovar. K němu nás 
z nádraží dovezly historické autobusy Praga a Škoda, 
které  mi  připomněly  roky,  kdy  jsem  takovýmto  auto-
busem dojížděla do základní školy. Odpoledne jsme se 
ještě zúčastnili Dnů filmové hudby v Poděbradech. 
Celá akce měla za cíl rozšířit povědomí o nejvýznam-
nějších  historických  a  přírodních  památkách  Stře-
dočeského  kraje  s  použitím  tradičního  historického 
dopravního prostředku, a tak docílit zvýšení  jeho ná-
vštěvnosti a atraktivity, i pro takové cílové skupiny jako 
jsou rodiče s dětmi, senioři a handicapovaní občané. 
Všem  mohu  návštěvu  měst  Nymburk  a  Poděbrady 
a jízdu historickým vlakem kamkoli doporučit. 
Současně bych všechny přispěvatele a inzerenty ráda 
upozornila,  že  v  době  od  9.  7.  do  7.  8.  2011  čerpám 
vytouženou dovolenou, nebudu na mailu a týden ani 
na telefonu, ale budu se na vás těšit opět v srpnu při 
přípravě zářijového čísla.
Přeji  Vám  krásné  a  pohodové  prožití  letních  měsíců, 
ve zdraví a bez nehody užívejte dovolené, navštěvujte 
krásy naší vlasti, sportujte, relaxujte a načerpejte plno 
energie a čerstvé síly do druhé poloviny tohoto roku.

Radka SalákoVá, RedaktoRka

Vážení a milí čtenáři,
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www.mestokralupy.cz

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 
278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3000 kusů. Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Redakce sídlí  
v KD Vltava. Tel: 315 727 827, 777 798 211. E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm, Jiří Taraba. 
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny.  
Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. Tisk: Tiskárna Libertas a.s., 
Praha5. Vyšlo 1. 7. 2011. UZávěrKa Zářijového čísla: 20. 8. 2011 v 15.00 hod.

◆ rada města neschválila 
záměr o pronájmu nebytových 
prostor ve 2. nadzemním podla-
ží objektu plaveckého bazénu za 
účelem provozu fitness-centra. 
◆ rM stanovila ceny za úplatu 
předškolního vzdělávání ve škol-
ním roce 2011/2012:
ZŠ a MŠ třebízského ul. 
405,- Kč měsíc / jedno dítě
MŠ Dr. E. Beneše  
335,- Kč měsíc / jedno dítě
MŠ Gen. klapálka  
364,- Kč měsíc / jedno dítě

◆ ZŠ Gen. klapálka obdržela 
věcné dary od společnosti NO-
WACO Czech Republic, s.r.o. 
a od paní učitelky Adély Trno-
branské. 
◆ ZŠ a MŠ třebízského byla 
povolena výjimka z nejvyššího 
počtu dětí ve třídách mateřských 
škol pro školní rok 2011/2012. 
V příštím školním roce bude na-
vštěvovat jednu třídu místo 24 
dětí 28. 
◆ Městské muzeum obdrželo 
finanční dar ve výši 10.000,- Kč 

od paní Jany Seifertové – Plich-
tové. 
◆ Byla zprovozněna nová 
webová stránka „Dobrovolného 
svazku obcí Údolí Vltavy“ http://
www.udolivltavy.cz, jehož jsou 
Kralupy členem. 
◆ v minulém čísle Zpravo-
daje bylo chybně uvedeno číslo 
bankovního účtu MěÚ pro plat-
bu poplatků za svoz komunálního 
odpadu. 
Správné číslo účtu:
51-6476500227/0100.

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města

raDa MěSta Schválila ZhotovitElE na nížE uvEDEné akcE:

zakázka: zhotovitel: cena:

Modernizace sportovního areálu u zimního stadionu
  .............................................................. Ing. Jiří Huptych – J.I.H. z Prahy 10 ......10.184.686,34 Kč

Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Gen. Klapálka
– BOZP stavby ......................................... Ing. Ivo Chmelař z Mělníka ....................54.000,- Kč
– autorský dozor ....................................... Ing. Bambas, Projekční kancelář ...........40.560,- Kč
 z Roudnice nad Labem

Rekonstrukce rozvodů elektro v ZŠ Komenského nám. 
– BOZP stavby .........................................Evžen Geyer z Prahy .............................43.200,- Kč
– autorský dozor .......................................Martin Kraus ........................................57.120,- Kč

Bezbariérový chodník v ulici Gen. Klapálka podél silnice č. II/101 
– BOZP stavby .........................................Radek Kolář z Kralup nad Vltavou ..........42.120,- Kč
– autorský dozor ....................................... Ing. Pavel Kubísek z Prahy ....................22.680,- Kč  

Modernizace Kulturního a společenského střediska
................................................................STEP, s.r.o. z Prahy 9 ...........................7.704.911,- Kč

U příležitosti výročí povýšení Kralup na město dojde i letos na podzim k tradičnímu předání Cen starosty 
významným občanům našeho města. Prosíme občany, aby do 20. září zasílali své návrhy osobností na 
e-mail: lenka.prochazkova@mestokralupy.cz, nebo poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Len-
ka Procházková, U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou a obálku nadepsali „Ocenění občanů“.

VÝZVa – ocenění občanů
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Historická parní 
lokomotiva Albatros.
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Dotace

VKralupech byla dne 23. 6. 2011 zahájena 
realizace projektu „Modernizace Kul-

turního a společenského střediska“. Budova 
KaSS byla předána firmě STEP, s.r.o., která 
byla vybrána na základě výběrového řízení 
a bude rekonstrukci budovy KaSS v období 
červen 2011 - září 2011 realizovat. 

Cílem projektu, který bude za splnění 
všech podmínek podpořen v rámci Regi-
onálního operačního programu NUTS II 
Střední Čechy, je modernizace Kulturního 
a společenského střediska a zvýšení kvality 
poskytovaných služeb v oblasti volnočaso-
vých aktivit ve městě Kralupy nad Vltavou. 
V rámci projektu budou realizovány násle-
dující investiční aktivity:

✔ rekonstrukce kulturního sálu 
včetně jeviště,
✔ modernizace průchodů pro-
stor KaSS z důvodu akustiky 
sálů,
✔ modernizace sociálního za-
řízení včetně rekonstrukce ka-
nalizace.

V rámci architektonického 
řešení předkládaného projektu 
dochází k zachování stávající 
funkce a kapacity prostor KaSS. 
Realizací projektu dojde k odstra-
nění zásadních problémů KaSS. 

Předpokládané celkové náklady projektu 
„Modernizace Kulturního a společenského 

střediska“ jsou 10.907.817,00 Kč. Projekt byl 
podpořen v rámci Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy dotací 
ve výši 7.710.545,95 Kč.

V Kralupech nad Vltavou bude dne 18. 7. 
2011 zahájena realizace projektu „Moderni-
zace sportovního areálu u zimního stadionu 
Kralupy nad Vltavou“. Prostor sportovního 
areálu bude předán společnosti Ing. Jiří Hu-
ptych - J.I.H, která byla vybrána na základě 

výběrového řízení a bude dostavbu sportov-
ního areálu v období červenec 2011 - září 
2011 realizovat. 

Cílem projektu, který bude za splnění 
všech podmínek podpořen v rámci Regi-
onálního operačního programu NUTS II 

Střední Čechy, je rekonstrukce a moder-
nizace stávajícího sportovního zařízení ve 
městě Kralupy nad Vltavou. Cílem projektu 
je pokračující 2. etapa výstavby venkovního 
multifunkčního sportovního areálu, který 
se nachází v komplexu zimního stadionu. 

Město Kralupy nad Vltavou obdrželo dotaci ve výši 3.526.000,- Kč  
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Bezbariérové chod-
níky ve městě Kralupy n. Vlt.; v ulici Gen. Klapálka podél sil. II/101“. 
Chodník povede od křižovatky ulic Gen. Klapálka a Mlýnské po křižo-
vatku ulic Gen. Klapálka a Chelčického. Ukončení výstavby proběhne 
v listopadu letošního roku.

Nový chodNíK v ulici Gen. Klapálka

tiSkoVá ZpRáVa 

Předpokládané celkové náklady projektu „Modernizace sportovního 
areálu u zimního stadionu Kralupy nad Vltavou“ jsou 14.144.130,00 Kč. 
Projekt byl podpořen v rámci Regionálního operačního programu NUTS 
II Střední Čechy dotací ve výši 10.243.619,25 Kč.

Prostor sportovního areálu výstupem projektu „Modernizace 
sportovního areálu u zimního stadionu 
- kralupy nad vltavou“ bude rozšíření 
sportovních aktivit ve městě o:

❱  2x tenisové kurty
❱  2x volejbalové kurty

❱  atletický ovál o výměře 250 m
❱  rovinka 125 m
❱  2x skok daleký
❱  skok vysoký
❱  vrh koulí
❱  tribuna
❱  in-line dráha pro širokou veřejnost

Projekt
zahájen

„Modernizace sportovního areálu  
u zimního stadionu Kralupy n. Vlt.“〉

tiSkoVá ZpRáVa 

Projekt
zahájen

„Modernizace Kulturního  
a společenského střediska“〉
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Zprávy z radnice

www.mestokralupy.cz

kralupští radní na svém červnovém jed-
nání schválili vyhlášení Výběrového ří-

zení č. 3 na získání půjčky z „Fondu roz-
voje bydlení Města Kralupy nad Vltavou“ 
pro rok 2011. 

Město Kralupy nad Vltavou v zájmu zlep-
šení úrovně bydlení, životního prostředí 
a vzhledu města vytvořilo v roce 1995 pe-

něžní fond – „Fond rozvoje bydlení Města 
Kralupy nad Vltavou“, který slouží k posky-
tování půjček na opravu a modernizaci by-
tového fondu vlastníkům obytných budov 
a bytů na území města, podle stanovených 
pravidel a podmínek.

Finanční prostředky se zapůjčují na-
příklad na obnovy střechy, výměny oken 

starších 10 let atd. Půjčka je úročena 3 %  
se lhůtou splatnosti 4 roky. Termín podání 
žádostí je do 5. 8. 2011. 
Bližší informace poskytne:
Vladimíra Melicharová, 
referentka Ekonomického odboru, 
tel: 315 739 809, 
e-mail: vladimira.melicharova@mestokralupy.cz.

NaBídKa Bytů ke koupi
adresa velikost  nájemník vyvolávací 
 bytu  cena

Přemyslova 642  3 + 1  byt bez   903.558,- Kč
    nájemníka

Havlíčkova 908  2 + 1  nájemní smlouva  741.681,- Kč
    na dobu neurčitou

Přemyslova 639  3 + 1  nájemní smlouva   640.550,- Kč
    na dobu neurčitou

Rybova 903, byt č. 1  1 + 1  byt bez nájemníka  572.880,- Kč

Rybova 903, byt č. 2  1 + 1  nájemní smlouva   431.300,- Kč
    na dobu neurčitou

Rybova 903, byl č. 3  1 + 1  nájemní smlouva   459.510,- Kč
    na dobu neurčitou

Bližší informace získáte na MěÚ, Odbor realizace investic a správy majetku 
u paní Kučerové, tel. 315 739 816, e-mail: kucerova@mestokralupy.cz

Po náročném výběrovém řízení, kdy se v zá-
konné lhůtě odvolaly proti výsledku řízení dvě 

firmy, byl bazén v úterý 14. června předán stavební 
společnosti Syner s.r.o. z Liberce k rekonstrukci. 
Bazén nečeká úprava interiéru, ale odstranění ha-
varijního stavu budovy. To znamená celkovou rekon-
strukci a zateplení střechy jako 
takové, instalaci nových rozvodů 
vzduchotechniky, výměnu strop-
ních podhledů a osvětlení nad 
bazény. Následně bude prove-
dena výměna hliníkových oken 
a skleněných výplní za plastové 
a provedeno nové opláštění bu-
dovy bazénu včetně zateplení.

Výběrové  řízení  se  protáh-
lo  ne  vinou  našich  úřední-
ků, ale proto, že podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek 
má  každý,  kdo  se  výběrové-
ho řízení účastní, právo na od-

volání.  Náš  MěÚ  tedy  musel  nechat  vypra-
covat  oponentní  posudek  nabídkové  ceny  
od nezávislé projektové kanceláře a tím dokázat 
poskytovateli dotace SFŽP a firmám, které se odvo-
lávaly, že jejich vyřazení ze soutěže bylo oprávněné 
z důvodů, že nabídky byly špatně naceněné, někte-

ré položky měly výrazně nízkou cenu, což byla cena 
o 30% nižší než průměrné ceny ostatních firem, 
některé požadavky nebyly splněny vůbec.

Bohužel se díky tomu automaticky posunul i plá-
novaný termín dokončení rekonstrukce. Pokud pů-
jde vše podle plánu a projektu a čtyřiadvacetiletá 

budova nepřekvapí stavitele ně-
jakým svým skrytým tajemstvím, 
bude bazén zpřístupněn veřejnos-
ti v průběhu měsíce října 2011. 
Zateplení, fasáda a další dokon-
čovací práce na exteriéru budovy 
budou probíhat do konce listopa-
du tak, aby nebyl omezen provoz 
bazénu.

Nezbývá než si přát, aby ce-
lý proces rekonstrukce proběhl 
hladce a mohli jsme opět navště-
vovat plavecký areál na sídlišti 
Cukrovar.

 Radka SalákoVá

Krytý plavecký bazén v rekonstrukci

Půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

volNá parKovací místa
Sídliště V Zátiší - 2 parkovací místa
Sídliště Hůrka - 2 parkovací místa ve 2. parkovací zóně (vjezd z ulice Gen. Klapálka za domem č.p. 1060)
Sídliště Lobeč - 2 parkovací místa
Sídliště Cukrovar - 4 parkovací místa v 1. parkovací zóně (před č.p. 1067 u basketbalového hřiště)

Cena za jedno parkovací stání je 7.000,- Kč / rok.
Parkovací místo v zóně lze zakoupit na MěÚ v Kralupech n. Vlt., 
Odbor realizace investic a správy majetku, U Cukrovaru 1087, 1. patro, 
č. dveří 338.  
Bližší informace lze získat na telefonu 315 739 816.
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Nová třída v MŠ 
U Jeslí

Jak jsme Vás informovali v minulém 
vydání Zpravodaje, zastupitelé na-

šeho města po náročných jednáních 
odsouhlasili zrušení městských jeslí – 
pro jejich finanční náročnost – a v bu-
dově bude místo jesliček zřízena nová 
třída mateřské školy, jako odloučené 
pracoviště MŠ Dr. E. Beneše. Ředi-
telkou této MŠ je paní Libuše Veselá, 
která mi poskytla další důležité infor-
mace:

„Dne 13. 6. 2011 jsem získala vy-
jádření okresní hygienické stanice se 
souhlasem pro kapacitu třídy 25 dětí. 
Vzhledem k tomu, že bude tuto třídu 
navštěvovat dítě s kombinovanými va-
dami, bude dle doporučení SPC Pra-
ha (Speciálně pedagogické centrum), 
PaedDr. Bartošové, snížen počet dětí 
na 15 - 20 i s asistentem. 

S tímto dítětem máme zkušenosti 
z loňského roku, a proto by mělo do-
jít ke snížení počtu dětí k dolní hrani-
ci. Zbývající místa budou nabídnuta 
pro děti, které u zápisu v únoru nebyly 
zařazeny a matky těchto dětí se musí 
vrátit do zaměstnání. Jedná se zejmé-
na o děti, které od září do prosince 
2011 dovrší hranice 3 let“.

pokud ano a chystáte se vyjet do 
zemí mimo evropskou unii, budete 
potřebovat platný cestovní doklad. 
pokud to pro vás znamená zažádat 
o jeho vydání, budete potřebovat:

Dospělí – starší 15 let:
- občanský průkaz
- starý cestovní pas (pokud byl kdy vystaven)
- úhrada poplatku 600,- Kč 
Děti – do 15 let:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- úhrada poplatku 100,- Kč

! v případě, že žádáte o cestovní pas pro dítě 
poprvé, budete ještě potřebovat:
☛ osvědčení o státním občanství dítěte 
– zažádejte na příslušné matrice (poplatek 
činí 100,- Kč). Osvědčení bude vydáno do 
1 měsíce od podání žádosti. Teprve poté 
budete moci žádat o vydání cestovního 
dokladu.

Veškeré poplatky uhradíte v hotovosti 
v pokladně Městského úřadu Kralupy n. 
Vlt., kterou najdete v Informačním centru 
v přízemí budovy na Cukrovaru.

Vyřízení žádosti o vydání nového cestov-
ního dokladu trvá 3 týdny.

Můžete však požádat 
o zrychlený cestovní 
doklad. Zákonná lhůta 
pro jeho vydání je 15 
dnů (po dohodě s pra-
covnicí cestovních do-
kladů může být pas vydán dříve).

Platnost zrychleného cestovního dokladu 
je však pouze 6 měsíců. Poplatek za jeho 
zpracování činí 1.000,- Kč pro děti od 0 - 
15 let a 1.500,- Kč pro dospělé.

uPoZornění: od 1. 7. 2011 nelze zapisovat děti 
do cestovního dokladu rodičů!!

Jak vás napadla myšlenka Kralupáka pro 
klub zdokonalit a udělat z něj ragbistu?
Nápad vzešel po letošní schůzi sportovní 
komise s oddíly v Kralupech, kde v disku-
si padla zmínka, že by se kralupák mohl 
časem představit i v jednotlivých sportov-
ních odvětvích, které se pro-
vozují ve městě. A protože na 
začátku června jsme pořáda-
li turnaj dětí, i díky přispění 
Města, vzali jsme Kralupáka 
jako ceny pro  nejmenší hrá-
če, a aby bylo jasné, že rag-
by v Kralupech má již své 
místo, Kralupák, jako správ-
ný reprezentant kralupského 
sportu, dostal do rukou rag-
byový míč.

Jestli jsem si všimla dobře, 
Kralupák ragby míč nedrží 
dobře. proč?
Kralupák se s ragby sezná-
mil teprve nedávno, a nesti-
hl se tedy všem základům 
naučit. Pokud ale bude pilně 
trénovat, tak brzy zjistí, jak se míč drží 
správně.

domníváte se, že by podle vašeho vzoru 
měli pracovat s Kralupákem i další 
sportovní kluby?

Pokud má být Kralupák skutečným předsta-
vitelem všech sportovců Kralup, tak by měl 
vyzkoušet všechny sporty, které se provozu-
jí ve městě, a tímto bych chtěl vyzvat ostat-
ní kralupské oddíly, ať pozvou Kralupáka 
k nim a zdokumentují jeho snažení.

Jak Kralupáka mezi sebe 
přijali všichni členové a je 
považován za maskota?
Domnívám se, že se Kralupák 
setkal u dětí s nadšením a od 
příští sezóny 2011-12 je bude 
provázet na turnajích. Tak 
snad jim bude přinášet štěstí. 

Jako jedna z organizáto-
rů ankety Sportovec Kralup 
nad Vltavou bych chtěla Rag-
by klubu a především panu 
Hrubému poděkovat za to, že 
naplnili myšlenku maskota 
kralupského sportu a s Kra-
lupákem dále pracují. Podoba, 
kterou mu nyní dali, je napl-
nění smyslu této postavičky.

Doufáme a přejeme si, že se touto ces-
tou vydají i další kluby a maskota tak ob-
léknou do všech kralupských sportů. To je 
naším cílem.

děkuji Za RoZhoVoR! 

lenka pRocháZkoVá

RoZhoVoR s... pavlem hrubým, předsedou ragbyového klubu v kralupech

Kralupák – ragbiSta
ragby klub byl v Kralupech založen roku 2009. tento dosud neobvyklý sport je 
jedním z nově vzniklých zde v Kralupech. a i přes neobvyklost ragby na sebe 
poutá velmi mnoho pozornosti. Kromě výborných výsledků upoutala i práce s rok 
starým maskotem kralupského sportu, Kralupákem, který se zrodil pod rukama 
karikaturisty pavla rychtaříka pro akci Sportovec Kralup.

Jedete na dovolenou do zahraničí?
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Dokončení ze str. 1
Na kralupských hřištích proběhl např.  
11. ročník Turnaje století v malé kopané, 19. roč- 
ník Memoriálu Simony Machanové, Flor-
balový den či turnaj mužů v Ragby a jiné.

Poslední den oslav byl věnován hudbě 
a výletním plavbám. Ojedinělý zážitek nabí-
zely projížďky na rychlých člunech. O tento 
druh zábavy je v Kralupech od minulého 
ročníku velký zájem a i přes to, že v ne-

děli dopoledne spadlo několik kapek deště, 
na vodu se vyplulo a všichni byli velmi 
spokojení.

Za Město Kralupy nad Vltavou bych chtě-
la touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
programu Dnů Kralup 2011 organizačně 
podíleli, za jejich ochotu připravit takový 
program, který všechny pobaví.

Děkuji také všem sponzorům, bez kte-
rých by program nebyl tak bohatý. Jedná se 

o společnosti Česká Rafinérská, a.s., Tesco 
Stores ČR, a.s., Středočeské vodárny, a. s. 
a další sponzory podílející se organizací.

Velký dík patří všem partnerům, kteří se 
„Dnů Kralup 2011“ zúčastnili. Jsou to: SP 
Praha s.r.o., Atletico s.r.o., Soukromé hospo-
dářství Kohout a synové, Hejduková Anna 
- dámské a pánské kadeřnictví, Mary kay, 
Párty klub a mnoho dalších.

lenka pRocháZkoVá, kooRdinátoRka oSlaV

Dny Kralup 2011

V sobotu 16. čerVence se pojede pohodový závod Bohnice 
- Máslovice na lodích všech druhů. Bližší informace na www.maslovice.cz. 
Neváhejte a pojeďte s námi!

provozní doba: po – NE 9:00 – 20:00 hod.

vstupné:
Dospělí .............................................................80,- Kč 
permanentka ....................................................720,- Kč / 10 vstupů
Děti do 5 let ......................................................20,- Kč 
permanentka ....................................................180,- Kč / 10 vstupů
Děti 5 – 15 let, ZTP, ZTP/P ...............................50,- Kč 
permanentka ....................................................450,- Kč / 10 vstupů 

po - NE od 17:00 hod. - poloviční vstupné

Kondiční plavání PO - PÁ 9:00 – 10:30 hod. .....40,- Kč / + záloha 40,- Kč

ceník ostatních služeb:
Úschovna kol ....................................................10,- Kč / 1 kolo

půjčovné: 
Lehátko ............................................................30,- Kč / záloha 100,- Kč
Kuželník ...........................................................15,- Kč / 30 min.
Fotbalový míč ...................................................10,- Kč / 30 min.

pronájem:
Kurt odbíjená ....................................................50,- Kč / 1 hod. / záloha 100,- Kč
Kurt tenis, nohejbal ..........................................50,- Kč / 1 hod. / záloha 100,- Kč
Bezpečnostní skříňka .......................................10,- Kč / 1 hod. / záloha 100,- Kč

provoz městského koupaliště Kralupy nad vltavou – lobeček červenec - srpen 2011

kraluPSká MílE 2011
klub vodních sportů kralupy 
nad vltavou děkuje všem 
sponzorům kralupské 
míle a především 
Městu kralupy nad 
vltavou za finanční přispění 
v podobě městského grantu.
vítězové jednotlivých kategorií: 
B1 – t. kohout, v. kovář – klub oak Bay
B2 – J. Fexa, l. Fexová – klub oak Bay
B3 – J. Červinka – tJ tatran
B4 – M. imramovský, Plamen Sokolov
veteráni – J. chalupa, tJ tatran

PoZVÁnKA Do MÁsLoVIc 〉
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Jízdní řád MHD

Na koupaliště autobusem
Řešili jste, jak se nejlépe dostat na koupaliště 

v Lobečku? Určitě nejekonomičtější variantou 
je pěškobus, ale ne pro ty, kdo bydlí na druhém 
konci Kralup. Další ekonomicky a časově nená-
ročnou možností je doprava autobusem kralupské 
MHD. Autobus projíždí celým městem a jízdenka pro 

dospělého stojí při koupi u řidiče 10,- Kč. Svezete 
se celá rodina, včetně dětí od sousedů a vejde se 
vám i veškerá plavecká výbava. Odpadne Vám tak 
obava nad ztrátou dokladů či klíčů od auta a nebu-
dete muset složitě objíždět Lobeček a hledat místo 
k parkování.

Otiskujeme tedy platný jízdní řád linky 257101, 
který si můžete vytrhnout ze Zpravodaje a mít stá-
le po ruce.

přeji Vám ničím neRušené Slunečné dny pRožité 

na kRalupSkém měStSkém koupališti V lobečku! 

Radka SalákoVá
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Jízdní řád MHD

Na koupaliště autobusem
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9. čErvNa – 21. srpNa

Výstava: JIŘÍ CORVIN – OBRAZY 
+ KOUZELNÉ PERNÍKY A FORMY.

Rok 2011 je rokem, kdy oslavíme 20 let trvání Městského muzea v Kralupech nad Vltavou

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

Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12 a 13 – 16 hod., So – Ne 13 – 17 hod.,  
zavřeno: Pondělí a státní svátky

Program na červenec a srPen 2011

Vrámci oslav Dny Kralup 2011 
se v Městském muzeu uskuteč-

nila již V. Muzejní noc, tentokrát 
s voňavým překvapením. Mistr 
perníkář pan Aleš Vostřez z Ho-
řic pekl přímo ve výstavní síni 
medové perníky, které si návštěv-
níci sami vytlačili v reliéfních dře-
věných formách, a poté odnesli 
domů na památku. Výstava vy-
řezávaných forem byla součástí 
expozice a o jejich výrobě zde hovořil Ing. Oldřich Kvapil, řezbář 
a Nositel tradic lidových řemesel. Znamená to, že umí řemeslo, kte-
ré je určeno k zániku, pokud by jej nikdo neoživil.

K vyřezávání perníkářských forem, na které používá převážně 
dřevo hrušně, přivedl pana Kvapila Ak. malíř Jiří Corvin. On sám 
sice formy nevyřezával, pouze je sbíral a sbíral také sádrové odlit-
ky z těchto forem. To Ing. Kvapila tak uchvátilo, že se sám pustil 
do jejich výroby.

Mimo to měli návštěvníci možnost utratit své finance na jarmarku, 
ale také získat odměnu za správně vyplněný historický kvíz.

připravuJEmE Na září: 
Vernisáž výstavy Jaroslav seifert - 110 let 
od narození básníka.
Spolupracujeme již na XVI. ročníku festivalu 
poezie a přednesu seifertovy Kralupy, který 
se uskuteční 23. 9. - 24. 9. 2011.

Přejeme krásně prožité léto a těšíme se  
na setkávání s Vámi, milí návštěvníci.

Postřehy z V. Muzejní noci

Ã
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Jarmark na nádvoří

Výroba perníků 
vytlačováním z forem
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Letní tipy

pro dospělé čtENářE:

S. Obermeier: Šalamoun 
a královna ze Sáby
Autor vypráví příběh neobyčejné lásky, 
o níž dodnes přináší nádhernou zvěst 
biblická Píseň písní. Doba krále Šala-
mouna ožívá v podobě stavby jeruza-
lémského chrámu, krvavých dvorních 
intrik, obchodu s kadidlem, a především 
života legendární královny ze Sáby, která je pokládána za 
symbol moudrosti a ženskosti.

 
L. Klicperová, 
O. a V. Šilhovi: Afrika v nás
Kniha nabízí plastický obraz Afri-
ky 21. století, nechybí v ní ani fas-
cinující divoká příroda ani syrový 
obraz života současných Afriča-
nů. Velkoryse pojaté snímky dopl-
ňují příběhy lidí i zvířat či drama-
tických okolností, za kterých vznikaly. Kniha nabízí unikátní 
propojení dvou rozdílných pohledů autorů, z nichž se každý 
soustředí na jiná témata a jinak je zpracovává.

 
pro děti:

A. Cremerová: Smečka
Calla Torová není jen tak obyčejná americká středoško-
lačka: je rozená bojovnice, navíc vede smečku Nightsha-
deů. Většinu života tráví v lidském těle, ale stačí nepatrný 

impulz, drobné ohrožení, a promění se 
ve vlčici. Když v horách narazí na lid-
ského mladíka napadeného medvědem 
grizzly, nezaváhá a zachrání ho. Poté se 
zadívá do jeho očí a začne pochybovat 
o věcech, o nichž nikdy nepochybova-
la. Je možné, že by se mohla svému 
předem určenému osudu vyhnout?... 
První díl celosvětově úspěšné, akční, napínavé roman-
tické série. 

 
M. Kšajtová - I. Rybářová: 
Matýsek a Majdalenka
Matýska a Majdalenku, malé skřítky 
z Písmenkova, určitě znáte z časopi-
su Báječná školka. Vydejte se spo-
lu s nimi a jejich kamarády za dob-
rodružstvím. Čekají na vás příběhy 
i komiksy!

pro mužE:

Ryan, Chris: Proti ohni
Bývalý kapitán SAS Will Jackson je muž, 
který nemá co ztratit. Život zkušeného 
elitního vojáka hluboce zasáhne teroris-
tický útok, při němž zahyne jeho žena 
a dcera. Will se nedokáže s tragédií vy-
rovnat. Opouští pluk, jeho život je v tros-
kách. Náhle se mu však naskytne nabíd-
ka, kterou nemůže odmítnout...

na léto jsme připravili následující aktivity:

Pro děti (do 10 let) příměstské tábory:  
termín: 11. 7. – 15. 7. 2011 „Kralupská strašidla“
termín: 15. 8. – 19. 8. 2011 „Záhada ztraceného 
pokladu“

Pro dospělé: Letní intenzivní jazykový kurz 
italštiny a španělštiny.  
Astrologické konstelace - praktický seminář, 
termín: 13. 8. 2011

u Od září kromě již probíhajících dlouhodobých 
kurzů (angličtina pro děti i dospělé, figurková 

školička a hudební kurzy pro děti, kurzy pro 
seniory, kurzy hubnutí) nabízíme nové dlouhodobé 
i jednorázové kurzy a semináře pro děti i dospělé!  
Pro děti např.: dramaťáček s logopedickou péčí, 
malý záchranář, malý kuchař, výtvarná a pracov-
ní činnost, tanečky, jóga 
Pro dospělé např.: kurzy a semináře na téma 
astrologie, sebepoznání a psychologie, vaření, 
biopotraviny, jazykové kurzy španělštiny, italštiny 
a francouzštiny, kurzy pro začínající podnikatele, 
kreativní kurzy (scrapbooking, cardmaking, 
výroba adventních věnců, výtvarná činnost, 
háčkování), jóga, tai chi, bubnování.

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou
přeje všem krásné prožití léta, příjemné prázdniny a dovolenou! 

na všechny přednášky je nutné se předem přihlásit: 
www.centrumkralupy.cz, e-mail: centrumkralupy@email.cz, tel. 602 863 506 či osobně!

PráZDninový ProvoZ
Městské knihovny kralupy nad vltavou

1. července - 3. září 2011 

oddělení pro dospělé
Pondělí ..........8:00 – 11:30 ........... 12:30 – 18:00
Středa ............8:00 – 11:30
Čtvrtek ....... 12:30 – 18:00
Mimořádné uzavření z důvodu malování: 
4. ČERVENCE 2011

oddělení pro děti
Pondělí ..........8:00 – 11:30 ............12:30 – 17:00         
Středa ............8:00 – 11:30

Studovna
ZAVŘENO:  1. 7. - 31. 7. 2011
OTEVŘENO:  1. 8. – 2. 9. 2011
Pondělí ..........8:00 – 11:00 ........... 12:30 – 18:00
Středa ............8:00 – 11:00
Čtvrtek ..........8:00 – 11:00

Pobočka lobeček
OTEVŘENO v červeneci: .....Středa 11:30 – 16:00
ZAVŘENO v srpnu: .........................od 3. do 24. 8.

městská knihovna 
Kralupy nad vltavou

Bazar 
učEBNic v KNihovNě

Kdy? 
od 5. do 16. září 2011

ve studovně MěK 

Dokončili jste studi-
um a nevíte, co s nepo-
třebnými učebnicemi?
Přineste je do knihovny 
a my zprostředkujeme 
jejich prodej dalším zá-
jemcům. Seznam učeb-
nic označených cenami 
můžete předat v knihov-
ně během měsíce srpna 
v provozních hodinách 
studovny. Na seznam 
nezapomeňte uvést 
své jméno a kontakt. 

další informace 
na telefonním čísle 
315 727 852 nebo

315 729 544.

léto s KNihou

Nabídka knižních titulů k zapůjčení...
....v kralupské Městské knihovně
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Historie

jan neruda a Podřipsko
anna haralíková, hospodyně Jana nerudy, si mohla na chvíli oddychnout, když v roce 1878 velký a celým národem 
milovaný básník Jan neruda odešel na Státní nádraží praha, dnešní masarykovo nádraží, aby se po trati roztoky, 
Kralupy dostal k svému hostiteli augustu Švagrovskému do roudnice. Bohatý právník a podnikatel Švagrovský 

byl známým mecenášem umělců. podporoval básníky, spisovatele i malíře. aby mohli v klidu a bez starostí tvořit 
a soustředit se na práci, dal jim k dispozici svou pseudorenesanční vilu postavenou ve švýcarském slohu v blízké obci 

Bechlín, která leží šest kilometrů od roudnice severovýchodně od hory Říp.

bechlín je malá obec, která 
měla v roce 1878 necelých 

900 obyvatel. Z podřipských 
obcí však byla tehdy největší. 
Pohostinství a zaopatření zde 
našel i básník Jaroslav Vrch-
lický, malíř Václav Brožík, ces-
tovatel Emil Holub i houslový 
virtuos František Ondříček. 
Z Roztok sem přijížděla zná-
má malířka Zdeňka Braunero-
vá. Jan Neruda tu v roce 1878 
nebyl poprvé. Již dříve využil 
pohostinství roudnického me-
cenáše a psal zde své známé 
fejetony. Právě ty patřily ve své 
době k nejčtenějším.

Zde v Bechlíně, vzdálen ru-
chu městského života, napsal 
Neruda sbírku básní opěvují-
cích vesmír nazvanou „Písně 
kosmické“. Sbírku tvoří 38 bás-
ní, z nichž některé přešly poz-
ději do učebnic a zná je každé 
dítě školou povinné, jako např. 
Vzhůru již hlavu národe, Letní 
ty noci zářivá, Jak lvové bijem 
o mříže, abychom uvedli ale-
spoň ty nejznámější.

Neruda se na novou bás-
nickou sbírku důkladně při-
pravil. Prostudoval astrono-
mickou literaturu, takže verše 
byly v souladu s vědeckými 

poznatky oné doby. Po před-
cházejících sbírkách „Hřbitov-
ní kvítí“ a „Knihy veršů“, psa-
ných v době, kdy se Neruda 
cítil osamělý a vůči světu roz-
trpčený, z „Písní kosmických“ 
vyzařuje optimismus a v lid-
ské touze po poznání nachází 
smysl života.

Jan Neruda zemřel 22. srp-
na 1891, tedy před sto dvace-
ti lety. Očekávalo se, že bude 
pohřben do právě budovaného 
pantheonu na vyšehradském 
hřbitově, určeném jako místo 
posledního odpočinku pro vý-
znamné české osobnosti. Zde 
měl být jako první pohřben Jan 
Neruda do hrobky označova-
né jako Slavín, ale Nerudova 
hospodyně Anna Haralíková, 
jeho dědička, s tím nesouhla-
sila a splnila Nerudovo přání, 
aby byl pohřben ve vlastním 
hrobě pod širým nebem.

Po únoru roku 1948 byl po-
tomkům Augusta Švagrovské-
ho dům vyvlastněn a v roce 
1978 zde bylo zřízeno menší 
muzeum jako „Památník Jana 
Nerudy a Písní kosmických“.  
V památníku byla uložena celá 
řada exponátů. Byly zde Neru-
dovy rukopisy a různá vydání 

„Písní kosmických“, dobové do-
kumenty a fotografie, původní 
nábytek a osobní památky na 
Nerudu, jako např. jeho cvikr 
z pozůstalosti jeho hospodyně 
Anny Haralíkové. V roce 1994 
byl celý bechlínský objekt v re-
stituci vrácen původním vlast-
níkům, kteří všechny exponáty 
předali Okresnímu vlastivěd-
nému muzeu v Litoměřicích.

Nerudovy „Písně kosmické“ 
se nakonec do kosmu dosta-
ly, díky astronautu Andrew 
Feustelovi, který si 11. květ-
na 2009 na cestu do vesmíru 
s sebou vzal české a anglické 
vydání této básníkovy sbírky 
při misi raketoplánu Atlantis 
k Hubbleovu vesmírnému te-
leskopu

ing. joSef Stupka

V této hrázděné vile v Bechlíně na Podřipsku vznikly Nerudovy „Písně 
kosmické“. 

KRALUPSKÁ 
VÝTVARNÁ SKUPINA

Ojedinělé propojení kultury a sportu. Tak nazval starosta města Kralup, Petr Hole-
ček, spolupráci oddílu Judo a Kralupské výtvarné skupiny „J“, prezentovanou v rámci 
Dnů Kralup 2011. 

Stalo se tak na úspěšné vernisáži obrazů ve Výstavní Síni Ladislava Čepeláka ve Vel-
trusech. Třicet čtyři autorů zde vystavuje sto pět výtvarných prací. Koncepce výstavy 
byla pojata maximalisticky, takže je na co se dívat a z čeho vybírat. K zajímavostem pat-
ří, že členem skupiny a mezi vystavujícími je i Juraj Svitek, se kterým se členové skupiny 
„J“ seznámili při družebním kontaktu v Komárně.

Jedním obrázkem se výstavy zúčastnil též prezident klubu Judo Creutzwald, Jean Ce-
schia z Francie. Výstava měla mimořádný ohlas a kolemjdoucí netrpělivci se na obrazy 
chodili dívat již dlouho před jejím otevřením. 

K dalším akcím, které v rámci Dnů Kralup 2011 ve středisku Judo proběhly, patřily: 
rychlokurz sebeobrany – „sebeobrana z rychlíku“, dětský turnaj sumo, den otevřených 
dveří střediska Judo, vernisáž trvalé expozice Galerie Judo, výtvarná soutěž dětí s tema-
tikou judo a ukázky juda a sebeobrany.
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Informace

Vpátek dne 1. července bude mši svatou 
od 17:30 hod. v Kralupech n. Vlt. slavit 

biskup Václav Malý, který uvede nového fa-
ráře p. Michala Batora do naší farnosti.

Rozloučení s farářem Josefem Ptáčkem 
a představení nového faráře se bude konat 
v neděli 10. července 2011 při bohoslužbách 
ve Velvarech, Kralupech nad Vltavou a Vel-
trusech. V odpoledních hodinách proběhne 
neformální setkání s farníky v penzionu 
v Kralupech nad Vltavou.

Pan farář Josef Ptáček sepsal své podě-
kování a rozloučení, jehož plnou verzi si 
můžete přečíst na www.mestokralupy.cz 
v rubrice Kralupský Zpravodaj – kapitola 
– Neotištěné příspěvky.

Z tohoto dopisu uvádíme úryvek:
„Do farností Kralupy nad Vltavou, Velva-

ry, Veltrusy, Chvatěruby, Vepřek, Chržín, 

Nelahozeves a Zeměchy jsem nastoupil  
1. 7. 2004. Bylo to v době, kdy P. Edward 
Walczyk odešel dále studovat do Říma a ně-
která místa se ještě vzpamatovávala z povod-
ní. Jsem vděčný za milé přijetí, i když změna 
pro některé z vás snadná nebyla. Během na-
ší spolupráce se udála řada věcí. Především 
jsem velmi vnímal určitou proměnu farnos-
ti, která je také dána mohutnou výstavbou 
a nárůstem obyvatel v okolí. Velké množství 
lidí se do naší farnosti přistěhovalo. Mám 
radost, že jejich kroky vedly po určité době 
také na faru a mohl jsem s nimi domluvit 
případné křty narozených dětí a další za-
pojení v našem společenství“.

joSef ptáček

Přejeme panu faráři hodně štěstí a Božího 
požehnání na další cestě.

Včásti Lisovice městyse Zlonice vyrůs-
tá v bývalém venkovském sídle netra-

diční dopravní skanzen s vlastní provozní 
úzkorozchodnou malodráhou. O letošních 
prázdninách jej poprvé můžete navštívit od 
soboty do úterý, vždy od 9 do 15 hodin. 
Najdete zde sbírku 6 normálněrozchodých 
lokomotiv, které byly v letech 1912 – 1955 
dodány pro posun v cukrovarech, doprav-
ní systém pro kolejovou obsluhu kruhové 
cihelny, modelovou železnici i 50 let staré 
nákladní automobily. 

Každou sobotu se navíc můžete svézt  
na prvním úseku průmyslové malodráhy 
s rozchodem 600  mm, ke které kromě vo-
zíků patří též dvě dieselové lokomotivy ze 
40. let minulého století. Unikátní expozice 
zabezpečovací techniky, umístěná ve 160 
let staré budově, vám nabídne odpočinek 
od letního žáru i jedinečnou možnost se-
známit se s řízením kolejové dopravy na 
veřejných drahách. K zakoupení jsou též 
upomínkové předměty a turistická známka 
s parní lokomotivou. 

Nový areál se nachází 1 km západně  
od zlonického nádraží.

Slavnostní okamžiky zažije muzeum v so-
botu 13. srpna 2011, kdy do něj přes Kralu-
py opět zamíří historický vlak. Tentokráte 
se na svou pouť vydá Hurvínek stavební 
firmy KŘÍŽ. Motorový vůz M 131.1266 do 
Kralup dorazí z Kladna v 9:30, aby násled-
ně pokračoval přes Slaný do Zlonic. Zpět  
do Kralup s ním přijedete v 15 hodin. 

Zpáteční jízdné pro dospělého, včetně 
vstupného do muzea a na výstavu auto-
veteránů, činí 100,- Kč, pro dítě do 15 let 
75,- Kč. Každý platící cestující může vzít 
s sebou 1 dítě do 6 let zdarma.

ing. tomáš čech, 

klub želeZničního muZea Zlonice

změna jako příležitost k novým podnětům
Během léta se v naší farnosti chystá změna, kdy současného faráře pana Josefa 
ptáčka vystřídá nový farář, pan michal Bator. přichází do Kralup z prahy – 
chodova. novým působištěm pana faráře ptáčka bude farnost praha - hlubočepy 
(zlíchov, chuchle, Jinonice a Barrandov), kde bude mimo jiného pomáhat 
s projektem a výstavbou nového křesťanského centra.

zlonické muzeum 4x týdně

httP://zmzlonice.draha.net

Kralupský kostel očima  
pětileté Lucinky Gaškové

Expozice v muzeu

Vlak Hurvínek
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Užitečné informace

v době dovolených zůstávají naše domovy dočasně 
prázdné a zvyšuje se riziko, že pachatelé 
majetkové trestné činnosti tohoto stavu 
zneužijí. proto je dobré mít na paměti několik 
základních pravidel, jak se bránit před 
nájezdy podobných výtečníků a ochránit tak 
své byty a domy:

☛ zejména v panelových domech zamezte pří-
stupu cizích osob (funkční hlavní vstupní dveře) 
a zamykání vchodů,
☛ svůj odjezd na dovolenou, místo a délku pobytu sděl-
te pouze rodinným příslušníkům. Tím, že tato data umístíte 
např. na sociální sítě, se může stát, že jich zneužije neoprávněná 
osoba,
☛ požádejte své nejbližší například o pravidelné vybírání poš-
tovní schránky, zalévání květin, případně větrání – i v době Vaší 

nepřítomnosti by měl být v bytě či domě vidět nějaký 
pohyb osob,
☛ před odjezdem byt či rodinný dům řádně za-
bezpečte,
☛ disponujete-li doma vyšší finanční hotovos-
tí nebo vlastníte-li např. šperky větší hodnoty, 
uschovejte je u příbuzných, popř. využijte bez-
pečnostních schránek a sejfů v bankovních do-
mech, popř. jiných specializovaných ústavech,
☛ stejně tak lze tyto specializované ústavy či ban-

kovní domy využít i k úschově osobních dokladů, 
záručních listů, pasů, bankovních výpisů, účetnictví 

a dalších důležitých dokumentů.
Policisté by nakonec touto cestou chtěli popřát spoluobčanům 

příjemné strávení prázdnin a s nimi spojených dovolených. 
policie čeSké Republiky

pReVentiVně infoRmační Skupina mělník

Do 8. července zde probíhá výstava 
originálních cirkusových, varietních a artistických plakátů, 

vytvořených pro televizní seriál 

„cirkuS huMBErto“
ak. mal. věra Flašarová  -  ak. mal. František Flašar

na září připravujeme prodejní výstavu Milana Bauera – grafika
Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na vaši návštěvu po prázdninách!

Milan  Bauer  studoval  na  Střední  keramické  škole  v  Bechyni  a  rychle  se  zapojil 
do grafické  tvorby  a  zaujal  jasné postavení mezi  českými grafiky. Svoje  odborné 
znalosti doplňoval soukromým studiem u pražského výtvarníka Spytimíra Bursíka. 
Milan Bauer zaujal odbornou veřejnost svým osobitým stylem, který se vyznačuje 
po formální stránce detailním propracováním daného námětu, jehož ústředním mo-
tivem bývá často starodávná  technika. S  trochou nadsázky  je možné  jeho  tvorbu 
označit jako „poezii techniky“. 
Vznikla  řada  grafických  listů 
inspirovaných  dosud  neob-
jeveným  vynálezcem  Ferdi-
nandem  Gramatikou  (Pozů-
stalost F. G. I  a II, Z kabinetu 
F.G.),  ať  už  se  jedná  o  různé 
samohyby,  motocykly,  loko-
motivy,  nebo  i  lehce  stra-
šidelné  biomechanoidy.  In-
spiraci  čerpá  i  z  knih  anatomie  a  starých  katalogových  listů  továren.  Grafiky 
Milana Bauera vznikají převážně technikou leptu, ale i dalšími hlubotiskovými tech-
nikami.  Možnost  je  shlédnout  měli  milovníci  umění  jak  doma,  tak  i  v  zahraničí. 
Jeho ex-libris  jsou ozdobou soukromých sbírek  i muzeí. Kromě  tvorby grafických 
listů se Milan Bauer věnuje grafickému designu, grafické úpravě knih (Šumavské 
vzpomínky na časy, kdy práce voněla dřevem), kalendářů a časopisů (Vítaný host na 
Šumavě a v Českém lese).

noVInKy V PrAžsKé MHD
- bezplatná přeprava na území prahy od 1. 7. 2011

v DoBě PráZDnin BuDE ProvoZ oMEZEn, 
oD 11. 7. Do 26. 8. BuDE GalEriE uZavřEna.

 celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, 
převážně z dílny českých grafiků.

Galerie je otevřena Út-Pá 15 – 18 hod. nebo po dohodě na tel. 724 250 190, 
e-mail: klara.klouckova@seznam.cz

Děkujeme Městu kralupy, že finančně podpořilo Galerii v roce 2011.

v kralupech-lobči, Purkyňovo nám. 228

Co dělat, když... jedeme na dovolenou

Od 1. 7. 2011 dochází k rozšíření bezplatné přepravy pro děti od 10  
do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let. Pro lepší orientaci přinášíme sou-
hrn podmínek a požadavků pro jednotlivé věkové kategorie, které mohou 
využívat zdarma městkou i příměstskou hromadnou dopravu. 

Děti od narození do 6 let
› jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu
› nemusí nijak prokazovat věk

Děti od 6 do 10 let
› jezdí zdarma pouze v Praze
› musí prokázat věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem (jméno, 
příjmení, datum narození, fotografie)
› pokud nemají žádnou průkazku ñ platí poloviční jednotlivé jízdné

Děti od 10 do 15 let
› jezdí zdarma pouze v Praze
› musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“   
za 120,-  Kč
› pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“, ale mohou prokázat 
věk ñ platí poloviční jednotlivé jízdné
› pokud nemohou ani prokázat věk ñ platí plné jízdné

Senioři od 65 do 70 let
› jezdí zdarma pouze v Praze
› musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“   
za 120,-  Kč na max. 6 let
› pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“ za 120,-  Kč, ale mají 
„průkazku PID“ ñ platí po Praze poloviční jednotlivé jízdné
› pokud nemají ani „průkazku PID“ ñ platí plné jízdné

Senioři nad 70 let
› jezdí zdarma v Praze i okolí (ve vnějších pásmech pouze v autobusech 
PID)
› stačí se prokázat občanským průkazem ČR, povolením k pobytu v ČR 
nebo identifikační průkazkou PID případně opencard za 20,-  Kč
› pro bezplatné cestování po Praze ve vlacích je nutné mít opencard 
s aplikací „Senior 70+“ za 20,-  Kč na 4 roky
› pokud nemohou prokázat věk ñplatí plné jízdné
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy přeje svým členům a čtenářům Kralupského 
Zpravodaje příjemné prožití léta a krásnou dovolenou!       Organizační výbor KPP

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v červenci 
významných životních jubileí.

�� let nová anna
�2 let bezděk jan
�5 let králová eliška
 Pospíšilová Marie
�0 let jaroš Václav
 klíma Vladimír
 zápotocká Danuše
 Sochorová Věra

Ve středu 15. června jsme pod vedením 
paní Bedřišky Fabiánové uskutečnili náš 

druhý letošní zájezd. Tentokrát po trase: zá-
mek Frýdlant – vyhlídka s restaurací Obří 
sud – Lázně Libverda – opravený chrám 
v Hejnicích. Nejvíce překvapeni byli účast-
níci prohlídkou utajované zastávky – zámku 
Frýdlant. Počasí nezklamalo, déšť se dostavil 
až po poslední prohlídce v Hejnicích. 

příprava na poslední zájezd vrcholí
Ač jsem dosud v rehabilitaci, už s panem 
Hájkem připravujeme poslední zájezd roku. 
Díky finanční podpoře Městského úřadu 
Kralupy n. Vlt. jej uskutečníme ve středu 
14. září a já se chystám na setkání s účast-
níky na trase Jílové u Prahy – Vrchoto-
vy Janovice. V Jílovém u Prahy navštívíme 

Regionální muzeum vč. nově vybudované 
štoly pro těžbu zlata. Pak se vydáme za uta-
jovaným překvapením a zájezd nás dovede 
na zámek Vrchotovy Janovice (bývalé sídlo 
Sidonie Nádherné) a do nově upraveného 
parku vzácných dřevin. 

Přihlášky přijímáme v úterý  6.  září  
od 13 hodin v salonku DPS na sídlišti Cu-
krovar. Přihlásit se mohou i zájemci z řad 
kralupské veřejnosti. Další podrobnos-
ti sdělíme v zářijovém čísle Zpravodaje. 
Od 11. srpna získáte informace na čísle: 
315 727 342.  jan kolátoR

Všem našim členům a příznivcům přejeme 
pohodové prázdniny, prosluněnou dovole-
nou v plné síle a zdraví. Těšíme se s Vámi 
na setkání při našich akcích. 

VÝboR SdRužení Rodáků a příZniVců měSta

Sdružení rodáků a příznivců města

Účastníci červnového 
zájezdu určitě 
nezapomenou na 
krásnou prohlídku 
zámku Frýdlant. 
Jeho tehdejší majitel 
Albrecht z Valdštejna 
je pohřben v kapli 
u zámku Mnichovo 
Hradiště, který jsme 
už navštívili. 

Zámek FrýdlantBLAHOPŘÁNÍ
Ve středu 3. srpna 2011 oslaví své 90. naro-
zeniny paní VĚRA BOUDNÍKOVÁ z Kra-
lup nad Vltavou. Za celou rodinu jí z celého 
srdce přeje hodně zdraví a štěstí do dalších 
let syn Jan s manželkou a vnoučata Marti-
na a Jan s rodinami

POděkOvÁNÍ
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní 
Daňhelové z Městského úřadu a také paní 
Holekové, které přišly poblahopřát k 85. na-
rozeninám mému otci MIROSLAVU HLA-
VÁČKOVI. Za jejich milou návštěvu a pěk-
ný dárek velice děkuji. Blanka Kinská
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  1. 7.  MUDr. Mikušová ............Kaučuk
315 718 016

  8. 7.  MUDr. Štefka .................Lobeček
315 726 654 

  15. 7.  MUDr. Nová ...................Nerudova 686
315 725 606

  22. 7.  MUDr. Hettychová .........Vrchlického ul.
315 726 160

  29. 7.  MUDr. Votavová .............Nerudova 686
315 724 720

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

  12. 8.  MUDr. Málková ..............Prokopova ul.
315 725 210

  19. 8.  MUDr. Herber ................Nerudova 686
315 721 771    

  26. 8.  MUDr. Tomaier...............Nerudova 686
315 725 603     

  2. 9.  MUDr. Hájková ...............Veltrusy
315 781 156

Dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Čas nelze zastavit, dne  
1. 7. 2011 uplynou již dva 
smutné roky od náhlé smrti 
mého drahého tatínka, 
pana ZDEňka MatouŠka 
z Kralup nad Vltavou. Nikdy 

nezapomene a neustále vzpomíná dcera 
Jana. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

VZPOMÍNKY

Opustili
ná s

 2�. 5. 2011 helena VYŠÍnoVá.......... 84 let
 �1. 5. 2011 jaroslav kohoUt ............93 let
  ing. Ladislav hrabaL ....78 let
 1. �. 2011 Luděk PokornÝ .............61 let
 �. �. 2011 karel kVaPiL .....................63 let
 1�. �. 2011 Marcela zÍtkoVá ........... 80 let
 1�. �. 2011 jaroslav kUbÍČek ............85 let
 1�. �. 2011  Miroslav ProCházka ...91 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Drazí přátelé,
právě jsme vstoupili do letních měsíců, které 
přinášejí dobu klidu, dovolených a dětských 
prázdnin. Proto také nás v městském klubu 
nečekají žádná vystoupení našich příznivců 
a hlavně dětí ze škol a mateřských školek. 
My se budeme však v klubu i nadále scházet 
pravidelně a připravíme si zájezdy na prázd-
ninové měsíce. 

Nyní v červenci chystáme výlet k Orlické 

přehradě, navštívíme zámky Orlík a Zvíkov. 
V srpnu zavítáme do Tábora, Červené Lho-
ty a Jindřichova Hradce. Věříme, že se nám 
výlety budou líbit, protože i okolní krajina 
je kouzelná.

Přejeme všem krásné prázdniny, dovolenou 
a pěknou pohodu, a těšíme se na setkání v zá-
ří s dobrou náladou a novými zážitky.

S kRáSnÝm letním poZdRaVem, 

ale i počaSím, členoVé mkd

Městský klub důchodců

DěkuJi všem přátelům a známým za proje-
venou účast v době, kdy nás po boji s těžkou 
nemocí navždy opustil můj milovaný manžel, 
pan luDěk Pokorný.

Blanka Pokorná

roZPIs stAnoVIŠŤ MobILníHo oDPADu 
Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
  Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út:  Lobeček - u ZŠ Třebízského  ...............14:00 -14:50
  Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
  Hostibejk ............................................16:00 -16:30
  (kromě 19.7., 18.10.)
  Lobeč, Purkyňovo nám. ......................16:35 -16:50
  (kromě 19.7., 18.10.)
  Cukrovar – hala ..................................16:00 -16:50
  (pouze 19.7., 18.10.)

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

svoz odpadu v čErvENci a srpNu
27. 6. - 1. 7. a 1. 8. - 5. 8. - bioodpad

18. 7. - 22. 7. a 22. 8. - 26. 8. - rozměrný odpad z do-
mácností (tj. pneu, lednice, TV, aku, el.přístroje, železo, ostatní kovy)

hlEdá sE pEJsEK
V pondělí 13. 6. 2011 se mi v Kralupech 
zaběhl pejsek, kříženec Jack russel teri-
ér. Je bílý s hnědými fleky a jedním čer-
ným na ocásku. Je čipovaný, štěká na 
lidi, ale nic neudělá. Kdyby ho někdo 
viděl nebo měl doma, ozvěte se, prosím, 
na tel: 773 930 578.

rád bych poděkoval paní liBuŠi nESvaČilové za odevzdání peněženky, kterou jsem ztratil v Kra-
lupech u cukrárny. Paní Nesvačilová ji našla a odevzdala na MěÚ. Taková poctivost je v dnešní době 
vzácná. Moc děkuji.   Jakub Franta

Darujte krev!  
DpS na cukrovaru 

červenec - žádný odběr – srpen - 10., 24. a 31. 8.
Další info na tel.: 315 639 163, OS ČČK Mělník

VDomě s pečovatelskou službou se v rám-
ci ergoterapie zabýváme ručními pra-

cemi. Naši senioři se věnují celoročně zá-
jmovým činnostem, kde vytvářejí drobné 
výrobky z různých materiálů. 

Každoročně se účastníme celorepublikové 
prezentace rukodělných výrobků v Lysé nad 
Labem „Výrobky našich seniorů“, kam jsme 
poslali 20 našich nejlepších výrobků. 

Letos jsme, jakožto pravidelní účastníci, 
obdrželi pozvánku od pořadatele zúčastnit 

se vyhodnocení výstavy. Na výstavu jsme 
se vypravili mikrobusem. Naše dvaadeva-
desátiletá klientka byla za svůj výrobek od-
měněna „Zvláštní cenou“. 

U příležitosti výstavy výrobků seniorů 
jsme též shlédli nádhernou výstavu růží.  
V areálu výstaviště jsme si užívali poslechu 
pěkné hudby a ochutnávky místních speci-
alit. Výlet se nám vydařil.

Za pečoVatelSkou Službu 

beRitoVá miRoSlaVa

Šikovné ruce seniorek
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Kralupský rodák VÁCLAV URBAN 
(1928 – 2000)
možná ani při svých toulkách po našem hlavním městě netušíte, že některé stavby, dokonce 
i zahrady, vyrostly či byly zrekonstruovány mimo jiného zásluhou kralupského rodáka, pana 
václava Urbana. přichází čas dovolených a výletů, určitě zavítáte i do prahy. můžete si tedy 
zblízka prohlédnout místa, o nichž se zmiňujeme v našem článku. za podklady bych velice 
ráda touto cestou poděkovala panu vlastimilu Řadovi, který zaznamenal celý životní příběh 
Václava urbana z lobečku.

Ve veltruském kostele byli  
8. listopadu 1925 oddáni Vác-

lav Urban, tesař ze Zálezlic a Berta 
Holubová ze Zlosýna.

Svatba se konala v rodišti ne-
věsty. Protože však u rodičů bydlí 
již sestra Marie, provdaná Řado-
vá, poradí jim jejich bratr Karel, 
aby si oba manželské páry posta-
vily společně domek. Vypracuje 
jim plány a v době, kdy se staví 
kralupský most (1926 – 1928), 
vyroste pro obě rodiny v Lobeč-
ku jednopatrový dům.

Berta a Václav Urbanovi obýva-
jí první poschodí, Marie a Václav 
Řadovi bydlí v přízemí.

V novostavbě 24. října 1928 se 
Urbanovům narodí zdravý chla-
pec, kterého pojmenují po otci 
i kmotrovi VÁCLAV a všichni mu 
říkají Váša.

Již čtvrtý den po narození byl 
malý Váša pokřtěn ve veltruském 
kostele, kam Lobeček patřil far-
ností, když v dřívější době nebyl 
spojen mostem s městem Kralupy 
nad Vltavou.

Pro malého Václava Urbana 

V roce 1951 přijat u PRŮMSTAVU jako pomocný stavbyvedoucí a poslední 
roky se vypracoval na samostatného vedoucího (do r. 1957).
Od roku 1963 až do roku 1995 pracuje ve VHMP-VÚS (Výstavba hl. m. Prahy 
– Výstava účelových staveb). Pro dobré pracovní výsledky je v tomto podni-
ku jmenován ředitelem. Řídí provádění velkých staveb, za jejichž provedení 
získává řadu uznání a ocenění.
1973................. přestavba Federálního shromáždění
1974 ................. rekonstrukce Smetanova divadla (Státní opera)
1978................. rekonstrukce Stadiónu Evžena Rošického pro ME v atletice
1978 – 1983 .... přestavba a rekonstrukce Národního divadla
1987 ................ rekonstrukce Divadla Pod Palmovkou
1988 ................ modernizace bytového fondu hlavního města Prahy
1989 ................ výstavba sportovní haly v Praze Na Folimance
1990 ................ výstavba sportovního areálu Slavie IPS
1991 ................ rekonstrukce Stavovského divadla
1995 ................ obnovení zahrad pod Pražským hradem

začala školní léta ve školním roce 
1934 – 1935 zápisem do 1. třídy 
obecné školy v Lobečku. Třídním 
učitelem byl sám ředitel školy Ka-
rel Svoboda.

Na pohlednici pana P. F. Masnera 
z roku 1931 (foto nahoře) je vidět té-
měř celý tehdejší Lobeček. Středem 
nábřeží Josefa Holuba již šestnáct 
let stojí pětitřídní obecná škola. Šip-
kou je označen rodný dům Václava 
Urbana, z kterého bylo přes neza-
stavěnou plochu dobře vidět až na 
novou část Lobečku, na Spořilov. 

Vždy v sobotu navečer maminka Vá-
ši s obavou sledovala návrat svého 
muže z práce. Jestliže šel s pilkou, 
znamenalo to, že příští týden je bez 
práce a nebude na chleba. To byl ta-
ké jeden z důvodů, proč se Urbanovi 
přestěhovali do Prahy, kde v té době 
sehnat práci bylo snazší.

Měšťanskou školu vychodil Váša 
v Praze na Smíchově. Byl manuelně 
velmi zručný, pomáhal svému otci 
na mnoha stavbách a tato tvůrčí 
práce se mu zalíbila, tak se vyučil 
zedníkem.

Po vyučení se Václav Urban dal 
zapsat na Průmyslovou školu sta-
vební na Smíchově a v roce 1949 
bez problémů maturoval.

Ihned po maturitě vykonává 
povinnou dvouletou prezenční 
službu u ženijního pluku v Lito-
měřicích. Dvouletá stavební zku-
šenost u ženistů se mu pak velice 
hodí pro budoucí zaměstnání.

Stavitel Václav Urban pochá-
zel z chudých poměrů, měl velký 
talent, vůlí a pracovitostí získal 
mnoho skvělých výsledků, kte-
ré byly náležitě oceněny těmi 
nejvyššími státními vyzname-
náními. Byl hrdý Čech a patriot. 
Miloval svůj rodný kraj i Prahu. 
Zemřel tiše po dlouhé nemoci  
7. září 2000.

Velká obřadní síň krematoria 
v Praze Strašnicích byla plně ob-
sazena. Přišli se rozloučit a poklo-
nit výsledkům jeho práce zástupci 
stavebních podniků nejen z Pra-
hy, ale z celé republiky. Podle jeho 
přání je pohřben se svými rodi-
či v rodinném hrobě na hřbitově  
ve Veltrusech. VlaStimil řada

Přehled činností VáclaVa Urbana Ve staVebnictVí:
Smetanovo divadlo 

(Státní opera)

Lobeček 1931
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KD VltaVa Kralupy 
náměstí jaroslava Seiferta 706, 278 01 kralupy nad Vltavou 2, tel.: 315 727 827,  

e-mail: kass@kralupy.cz, www.kass.kralupy.cz
předprodej denně od 14 do 20 hodin, ReZeRVace a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101

přEJE vŠEm KrásNé prázdNiNy

21. září 

světáci - divadelní společnost háta 
Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková, 
Monika Absolonová, Dalibor Gondík, Martin 
Zounar, Aleš Háma, Filip Tomsa, Jan Přeučil 
a další. Lístky již v prodeji.

24. října

platonov je darebák  
- divadlo Na zábradlí 
Hrají: Taťjána Medvecká, David Švehlík, Pavel 
Liška, Petr Čtvrtníček, Igor Chmela. 
Předprodej od 1. 7. 2011.

16. listopadu

ženitba - divadlo Na Jezerce 
Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Miluše 
Šplechtová, Jan Hrušínský, Marek Taclík,  
Miroslav Vladyka. Předprodej od 1. 9. 2011.

13. prosince

o lásce - studio dva 
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden. 
Předprodej od 1. 10. 2011.

DivaDelní poDzimní sezóna 2011 v KD vltava

Bližší informace naleznete v dalších 
číslech zpravodaje, na našich 
webových stránkách a Facebooku.

přejeme vám krásné léto a těšíme 
se na vás!

Kulturní a společenské středisko 
v Kralupech nad vltavou

Kulturní a společenské středisko

vE dNEch 25. 7. 2011 – 5. 8. 2011 BudE KaNcElář V 1. PATŘE KULTURNÍHO  
A SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA Z DůVODU DOVOLENÉ uzavřENa.

Polovina letošního roku přináší nejeden 
začátek a nejeden konec. O jednom 

jsem psal již v předchozím čísle Zpravo-
daje a týkal se přestavby interiéru KaSS. 
Mezi další bezpochyby patří konec další 
sezóny a začátek příprav na sezónu no-
vou. Když jsem v lednu 2009 začínal na 
pozici ředitele KaSS, chtěl jsem mimo jiné 
zkvalitnit nabídku programů pořádaných 
v kulturním středisku. Vzrůstající návštěv-
nost za poslední 2 roky nás utvrdila v tom, 
že se nám to z větší míry podařilo. Touto 
cestou bych rád poděkoval všem návštěv-
níkům za jejich přízeň. Díky ní nás naše 
práce baví a je pro všechny tou nejlepší 
odměnou. 

Na závěr bych se rád zmínil o trochu 
nostalgických koncích a nových začátcích. 
Za poslední 4 měsíce odešli do důchodu 
tito dlouholetí pracovníci KaSSu: elektrikář 
Vlastimil Onemichl, účetní Ivana Christo-
vá, programová referentka Blanka Pokor-
ná a hospodářka Hana Plicková. Tvořili 
tým, který byl jakousi „duší“ kralupského 
střediska. Chci jim upřímně poděkovat za 
dlouholetou práci a popřát hodně šťastných 
dní na zaslouženém odpočinku.  

maRtin odVody, ředitel kaSS

několik začátků, konců a upřímných poděkování
  2008  2009  2010

náZEv akcE představení návštěvníků představení návštěvníků  představení návštěvníků

kino  434  21192  457  21588  657  28466
kino představení pro školy   32  5342  46  6429  50  5295
divadlo  9  1348  12  3910  10  3971
divadlo a akce pro děti  18  2507  18  3291  21  2627
divadlo pro školy  17   3983  16  3353  17  5156
koncerty vážné hudby  8  855  5  391  5  439
koncerty populární hudby  7  1396  22  4625  22  5155
přednášky  12  240  12  630  3  73
tanec – balet  0  0  4   951  3  617
celkem  537  36863  592  45168  788  51799

Počet představení
za 2008 – 2010

Počet návštěvníků
za 2008 – 2010

537
592

788

36 863

45 168

51 799
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Měsíc červen tohoto roku byl pro Kul-
turní a společenské středisko v Kra-

lupech nad Vltavou v podstatě přelomovým 
obdobím.  

Nejen, že po 46 letech přichází rekon-
strukce velkého sálu a jeviště, ale po 33 
letech působení odchází do důchodu dvě, 
v dnešní době již nutno říci, osobnosti kra-
lupské kultury, a to programová referentka 
paní Blanka Pokorná a finanční referentka 
paní Hanka Plicková. 

Obě nastoupily do KD Vltava začátkem 
roku 1978. Za tu dobu se ve Vltavě vystří-
dalo 5 ředitelů: Jiří Vyležík (1965 – 1990), 
Vladimír Procházka (1990 – 1992), Marcela 
Vondrušková (1992 – 2008), Zbyněk Kyse-

la (3 měsíce v r. 2008), Martin Odvody (od 
15. 1. 2009 dosud), takže tyto dvě dámy 
byly po celou dobu jistotou a oporou svých 
nadřízených.

Za těch 33 let dokázaly zajistit v našem 
městě kompletní kulturní vyžití, počínaje 
divadelními představeními, zábavnými po-
řady, pořady pro děti, koncerty vážné i po-
pulární hudby, až po taneční zábavy atd. 
Není snad umělce, který by v Kralupech 
nevystoupil, není učitelky, která nepřivedla 
své žáky na některé z dopoledních předsta-
vení pro školy.

Já osobně jsem tyto dvě ženy poznala až 
v září roku 2009, kdy jsem nastoupila do 
„redakce“ tohoto Zpravodaje, jež sídlí prá-

vě v Kulturním domě Vltava. Za redakcí 
se však skrývá pouze jeden pracovní stůl 
v kanceláři KD, kde se odehrává vše, co je 
s provozem Kulturního domu spojeno. Měla 
jsem tedy možnost sledovat obě dámy při 
práci, sdílet s nimi radosti i starosti nejen 
pracovní, ale i osobní a jsem velice vděčná 
a poctěná tím, že jsme s paní Blankou Po-
kornou a Hankou Plickovou mohla alespoň 
několik měsíců spolupracovat. 

Nejen jménem svým, ale jménem všech 
zaměstnanců KaSS Kralupy n. Vlt., bych 
jim touto cestou chtěla za vše poděkovat 
a popřát jim, aby v klidu, zdraví a pohodě 
prožívaly další životní období.

Radka SalákoVá

Není jednoduché odcházet po tolika 
letech, zvláště když, a není to jen 

fráze, nám byla práce i koníčkem, ale 
právě časová náročnost práce v kultuře 
nás k tomuto kroku „popostrčila“. 

Veskrze mladý kolektiv, který se zde 
vytvořil, má všechny předpoklady nejen 

pro dobrou práci, ale i přátelské pracov-
ní prostředí. 

Přejeme jim hodně dobrých nápadů, 
šťastnou ruku při výběru akcí, hodně 
spokojených návštěvníků a i nadále 
dobrou spolupráci s Městským úřadem 
v Kralupech nad Vltavou. 

Děkujeme všem příznivcům kralupské 
kultury za dosavadní přízeň a spoluprá-
ci v uplynulých letech a těšíme se, že se 
společně budeme setkávat v roli návštěv-
níků na zajímavých akcích v Kulturním 
domě Vltava.  

hana plickoVá, blanka pokoRná

Velké osobnosti KD Vltava

Kulturní a společenské středisko

rok 2003

rok 2010

rok 2011rok 2011

rok 2011
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Prázdninový program kina
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O Zpravodaji

www.mestokralupy.cz

Události měsíce června, kdy většina 
z nás bilancuje konec sezóny, kdy 
některé věci se závěrem školního 
roku končí a jiné začínají, mě donutily 
začít pátrat po minulosti Kralupského 
zpravodaje. zjistila jsem, že 
jsem v pořadí sedmá redaktorka 
a zpravodaj vychází více než dvacet 
let. za ty roky postupně měnil svou 
podobu i grafiku. 

Akdo vše měl ve Zpravodaji „prsty“? Redak-
torky: 

věra Pavlů – od 1. 9. 1976 (původně Kulturní 
Zpravodaj KaSS, zhruba od roku 1988 Zpravodaj 
města Kralup n. Vlt.) do 31. 8. 1994
MilEva Sláviková 
– od 1. 9. 1994 od 31. 12. 1996
Dana kružíková 
– od 25. 11. 1996 do 31. 12. 2000 
MilEna taMPová 
– od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005
lEnka ŠaFratová 
– od 1. 12. 2005 do 4. 2. 2008
ZuZana Brožová 
– od 5. 2. 2008 do 31. 8. 2009
raDka Saláková – od 1. 9. 2009 dosud

Na grafické podobě Zpravodaje se podíleli: 
MariE karhanová, liBor toMS  
a Jan DolEžálEk.

Bohužel díky ničivým povodním z roku 2002, kdy 
většinu archivních materiálů odnesla voda, mám 
k dispozici městské Zpravodaje teprve od listopadu 

1988, a to ještě ne v ucelených 
ročnících.

Dnes vám přináším rozhovor 
s historicky první redaktorkou 
Kralupského Zpravodaje, která 
tento měsíčník prakticky přived-
la k životu, s redaktorkou, která 
se Zpravodaji věnovala nejdéle, 
S Paní věrou Pavlů.

Jaký impulz vedl k vydávání 
měsíčníku kralupský Zpravo-
daj (Zpravodaj města kralup 
n. vlt.)?
Původně to byl zpravodaj KaSSu, 
který vycházel pravidelně každý měsíc asi už od 
otevření Kulturního domu Vltava, nebo možná už 
i vycházel v osvětové besedě. Já jen od roku 1976 
pokračovala v jeho realizaci.  Přinášel přehled 
programů kulturního domu, obou kin (tehdy ještě 
běželo kino Střed v Sokolské ulici a kino Vltava, 
které promítá dosud) a také program ZK ROH k.p. 
Kaučuk a programy veltruského letního kina. 

Představitelé MNV si uvědomovali, že lidé náš 
kulturní Zpravodaj čtou a tak se také chtěli zvi-
ditelnit a postupně začali do měsíčníku dodávat 
informace pro občany, které je seznamovaly s dě-
ním ve městě.  A to bylo impulzem ke změně  
na městský zpravodaj. 
Jak Zpravodaj vypadal a co vše obsahoval?
Zpravodaj začal vycházet ve velikosti A5, v roz-
sahu podle potřeby, pouze černobíle, fotografií 
bylo poskrovnu. Ani  stránky nebyly očíslova-

né. Stěžejní byly stále kultur-
ní programy, přibyla společen-
ská rubrika, historie Kralupska  
od Ing. Špecingera a informace 
pro občany z MNV.

Později se přešlo (r. 1993) na 
formát A4 a v něm už byly nové 
rubriky a více komerční inzer-
ce. Přibyly informace z kralup-
ských organizací, podniků, stále 
se však nepsalo o sportu. Vel-
mi oblíbená byla rubrika „Poli-
cie informuje“ a křížovky, které 
dodával bez nároku na honorář 
pan Štěpánek, tehdy redaktor 

mělnického týdeníku. 
V dubnu 1994 se redakční rada usnesla na 

změně formátu – novinový, na silnějším papíře, 
stále černobíle. Přibyly tipy na výlet, rozhovory, 
představovali jsme podnikatele v Kralupech.
Jak probíhalo zpracování příspěvků? na rozdíl 
od dnešní doby e-mailů a internetu to muselo 
být časově náročné.
Články byly většinou doručeny na papíru (psané 
v ruce nebo strojem), až později přinášeli dopi-
sovatelé diskety a na nich soubory psané v T602. 
Přemluvit některé přispěvatele, aby články nosili 
na disketě, byl někdy nadlidský výkon.

Do té doby, než se časopis sešíval v tiskárně, 
jsme všech 2000 - 2500 ks skládali ručně. Na 
šatnový pult v KD Vltava jsme rozložili jednotlivé 
stránky a ve třech, maximálně čtyřech lidech jsme 
jej kompletovali. 

Historie Kralupského Zpravodaje
1988 - LISTOPAD 1989 - ČErVENEc 1989 - SrPEN 1990 - BřEZEN 1991 - ÚNOr
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O Zpravodaji

kde se Zpravodaj prodával?
V době, kdy jsem byla redaktorkou já, tak pouze 
na stáncích PNS. Tímto bych dodatečně chtěla 
poděkovat všem, kteří nám s distribucí pomáhali, 
protože za odměnu dostali pouze každý 10. Zpra-
vodaj zdarma. Zpravodaj se v té době prodával 
za 1,- Kčs, od roku 1993 za 3,- Kčs. Vždycky byl 
problém, aby se výroba časopisu zaplatila a Zpra-
vodaj byl dostupný občanům.
Jak jste zpracovávaly grafické podklady?
Napřed se sázelo ručně v tiskárně, docházela 
jsem tam osobně a s korekturou pomáhaly kole-
gyně. Chyby se musely přesázet a po druhé ko-
rektuře šel časopis do tisku. Když jsem otevřela 
nové číslo, hned jsem viděla neobjevenou chybu. 
Bylo to mnohem náročnější než v současné době, 
kdy se vše zpracovává elektronicky.
Původně nebyla ve Zpravodaji žádná komerční 
inzerce, jak jste získala inzerenty?

Pouze osobní návštěvou. Obcházela jsem místní 
podniky a soukromníky a nabízela jim možnost, 
dát si inzerát do Zpravodaje, protože to určitě bu-
de účinné pro jejich podnikání. To byly začátky. 
Postupně jsme se dostali do podvědomí podnika-
telů, a když jsem post redaktorky opouštěla, tak 
už se inzerenti hlásili sami, opakovali inzerci, ale 
začátky byly náročné.
Jaké jsou vaše vzpomínky na redaktorskou 
práci?
Z počátku jsem hodně článků psala sama a po-
depisovala je i pseudonymem, protože cílem bylo, 
aby do časopisu přispívali sami občané, aby to byly 
jejich noviny, ne jen městského úřadu, aby se tam 
objevila třeba i kritika, což dříve vůbec nebývalo.

Zpravodaj však nebyl mou hlavní pracovní ná-
plní. Programovala jsem divadla, zábavné pořady, 
koncerty populární hudby, nedělní taneční odpo-
ledne a později diskotéky. Takže časově sklou-

bit Zpravodaj a programovou činnost KaSS bylo 
velmi náročné.

Po úmrtí maminky jsem se navíc musela sta-
rat o otce, každých 14 dní jsem za ním jezdila na 
Vysočinu, a kolegyně proto musely sloužit za mě 
večerní služby o víkendech. Proto jsem se roz-
hodla, že změním zaměstnání a nastoupila jsem 
do České spořitelny. 

Z KD jsem odcházela velmi nerada, s těžkým 
srdcem, protože kolektiv tu byl výborný a dodnes 
se se všemi scházím a na kulturu nezapomínám. 
Ale v současné době, když hodnotím svoje rozhod-
nutí, všechno špatné je pro něco dobré.

Musela jsem se naučit spoustu nových věcí, 
které z počátku byly dost obtížné.
co vám práce redaktorky kralupského Zpra-
vodaje dala?
Mně se ta práce líbila, měla jsem ji ráda, protože 
jsem byla v kontaktu s lidmi a spoustu jsem jich 
poznala. Vybavuje se mi, že synové v době své 
puberty chtěli chodit 2 kroky za mnou, aby ne-
museli stále zdravit. 
Čemu se věnujete nyní?
V současné době jsem typická důchodkyně, kte-
ré se neustále nedostává volný čas. Takže nic se 
v mém životě v podstatě nezměnilo :o) Jedna změ-
na tu je – vyhradila jsem si čas pro svoje zájmy 
(chodím na němčinu, španělštinu, cvičit a věnuji 
se malování a keramice a samozřejmě vnouča-
tům). Moje velká láska je zahrádka a květiny.

Současný Zpravodaj hodnotím na výbornou. 
Nejen jeho grafické zpracování, ale i obsah je vel-
mi přitažlivý, a myslím si, že už ho opravdu čtou 
v každé kralupské rodině, jak jsme si to kdysi, na 
začátku vydávání Zpravodaje města Kralup nad 
Vltavou, přáli. 

děkuji Za RoZhoVoR! Radka SalákoVá

Historie Kralupského Zpravodaje
1991 - ČErVEN 1992 - ČErVENEc 1993 - LEDEN 1993 - ČErVEN 1994 - DuBEN

Tehdejší 
zaměstnanci  

KD Vltava
Zprava: Jiří Vyležík, 

Antonie Durlínová, 
Věra Pavlů, Marie 

Karhanová, p. Tecl, 
Blanka Pokorná, 

Hana Plicková,  
p. rosenbaum  
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Se Zpravodajem na výlet

www.mestokralupy.cz

b líží se doba, kdy počasí bude přízni-
vé pro podnikání pochodů a výletů za 

sportem i za poznáním. Dnešní výlet nás 
zavede do střední a jižní části přírodního 
parku Povodí Kačáku, který se rozkládá 
na západ od Prahy. Trasa výletu nejprve 
sleduje tok Černého potoka a poté říčku 
Loděnici, nazývanou Kačák, podle níž je 
pojmenován zdejší přírodní park.

Výlet začneme ve městě Unhošť, kam se 
z Kralup dostaneme buď automobilem ne-
bo osobním vlakem přes Kladno. Začátek 
výletu si můžeme zpestřit návštěvou Meli-
charova vlastivědného muzea nebo Mini-
muzea mlynářství.

Z města vyjdeme po modré turistické 
značce a záhy míjíme soustavu rybníků. 
Cesta dál pokračuje podél Černého potoka 
přes rozcestí Suchý Mlýn až k rozcestí Mar-
kův mlýn, kde modrá značka končí. Odtud 
budeme pokračovat po červené turistické 
značce podél říčky Loděnice, a to až do 
našeho cíle v obci Loděnice.

Procházená oblast se vyznačuje krajinnou 
scénou zaříznutého sevřeného údolí mezi 
mohutnými lesními porosty. Pro úsek od 
Markova mlýna po osadu Dolní Podkozí 
jsou zase charakteristické meandry říčky 
Loděnice (Kačáku).

Zanedlouho se dostaneme na rozcestí 
„Myslivna v Dolním Podkozí“, odkud po-
kračujeme dál až do chatové osady Rejnov, 
kde je možnost občerstvení.

Z Rejnova přijdeme přibližně po třech 
kilometrech do Nenačovic. Ve zdejší sklář-
ské huti můžeme vidět ruční výrobu skla. 
V Nenačovicích si můžeme rovněž zakou-
pit bioprodukty (navíc se zde každoročně 

vždy druhou zářijovou neděli konají bio-
dožínky).

Z Nenačovic pak pokračujeme stále po 
červené značce až na okraj obce Loděnice, 
asi 150 metrů za rozcestím Pod Blýskavou. 
Na tomto místě se můžeme rozhodnout me-
zi návštěvou Chrustenické šachty nebo po-
kračováním přímo do Loděnice.

Chrustenická šachta, která je největším 
důlním skanzenem v ČR, je vzdálena ne-
celou čtvrthodinku chůze. Důlní expozi-
ce mapuje historii důlní dopravy v oblasti 
Barrandienu a součástí prohlídky je i jízda 
důlním vláčkem.

Po prohlídce se můžeme vrátit stejnou 

cestou zpět ke křižovatce a odtud pokračo-
vat po červené značce, nebo dojít k nejbližší 
autobusové zastávce „Loděnice, pod lanov-
kou“, k níž je to asi 750 metrů.

Od odbočky do Chrustenické šachty se 
stále držíme červené, až přijdeme do cent-
ra obce Loděnice. Obec Loděnice je známá 
svým průmyslem; kromě zdejší vápenky 
a lomů se zde od roku 1950 vyrábějí gra-
mofonové desky, resp. jejich nástupci – CD 
a DVD nosiče.

Výlet je vhodný pro pěší. Cyklisté a ko-
čárky jej také mohou absolvovat, ale někte-
rá místa mohou být kvůli úzkému profilu 
cesty náročnější.

Tip na výleT

Povodím kačáku z Unhoště do Loděnice

tj Sokol připravil ve spolupráci s Ekologickým 
centrem Kralupy a kralupskou pobočkou Čes-

ké pošty historicky první EKOZÁVOD pro děti a je-
jich doprovod, který se uskutečnil v sobotu  
18. června odpoledne na Sokolišti. 
Netradiční disciplíny: hrabání sena, hod 
polínkem, třídění odpadu, cmrndání vody 
a ekotestík - přilákaly i za nepříznivého po-
časí nadšené závodníky.
Touto cestou děkujeme MěÚ Kralupy za fi-
nanční podporu.
těšíme se na další sportovní akce ve školním roce 
2011/2012 a všem malým i velkým cvičencům 
a cvičenkám přejeme krásné prázdniny.

tj Sokol kRalupy

eko záVoD
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Školy

zapojili jsme se do charitativního projektu Čtení pomáhá, 
 který každoročně rozdělí 10 milionů na dobročinné 

účely. O tom, kdo finanční pomoc dostane, rozhodují dětští 
čtenáři. Každé dítě získá po přečtení některé ze seznamu 
vybraných knih kredit 50 korun, který věnuje na jeden 
z nominovaných dobročinných projektů. Odměnu získá 
zaregistrovaný čtenář na www.ctenipomaha.cz po úspěš-
ném vyplnění testu. 

Knihy do projektu vybírá odborná porota v čele s drama-
tikem, scénáristou, textařem a hercem Zdeňkem Svěrákem. 
Porotu tvoří další známé osobnosti, například spisovatelka 
Alena Ježková, herec Marek Eben, básník Jiří Dědeček. 
Projekt podporují mediální partneři: Česká televize, Mladá 
fronta DNES, Lidové noviny, Frekvence 1, Evropa 2 a další. 
Organizace, které v projektu spolupracují: 
Konto Bariéry, Fond ohrožených dětí - Klo-
kánek, Pomocné tlapky, Centrum Paraple, 
Nadace Terezy Maxové, Nadační fond Ro-
zum a cit, Pomozte dětem, Asante Kenya 
a jiné charitativní společnosti. Nelze opome-
nout, že iniciátorem a donátorem projektu je 

generální ředitel ČEZu Martin Roman. 
Čtení pomáhá má dnes již přes 20 tisíc re-
gistrovaných dětských čtenářů. Díky dětem 
a mládeži už obdrželo finanční pomoc mnoho 
potřebných. Děti z naší školy také pomohly.                                                                                            

Projekt spojuje čtení knih a pomoc postiženým, 
nemocným i sociálně slabým lidem. Možná se 
k nám připojí žáci a studenti z ostatních kra-
lupských škol a přečtením knihy přispějí 
na charitu. Začínají prázdniny, tak proč 
si nepřečíst pěknou knihu? Jak snadné 
je pomáhat, co říkáte...

Krásné léto čtenářům přejí žáci 
a učitelé školy

Zš 28. října

Jako jediná mateřská školka v našem 
městě jezdí s dětmi na školu v přírodě 
pouze mŠ nábř. J. holuba, neboli 
mateřská školka u Šípkové růženky.

Letos odjelo 31 dětí do tradiční desti-
nace – Daňkovice na Českomoravské 

Vysočině.
Děti prožily „v přírodě“ krásných 13 dnů 

(od neděle 29. 5. do pátku 10. 6.), na kte-
ré budou ještě dlouho vzpomínat. Všem 
učitelkám, jmenovitě paní Jiřině Khopové, 

Veronice Vilímcové, Libuši Veselé, 
Marušce Knotkové a paní Anič-
ce Švehlové, patří obdiv a díky za 
to, jak interaktivně s dětmi těch  
13 dní prožily a strávily.

Zajímalo mě, jak je možné, že 
děti z jiných školek tuto možnost 
nemají. Jednoznačnou odpověď mi 
dala ředitelka MŠ Dr. E. Beneše, 
paní Libuše Veselá.

„Do školy v přírodě skutečně vy-
jíždí pouze MŠ J. Holuba, jelikož 

nejsou peníze na zaplacení učitelek, popř. 
pomocnic (mám na mysli noční služby, so-
boty a neděle, přesčasové hodiny, dopravu 
a stravu doprovodu). Učitelky už bohužel 
nejsou ochotné vyjíždět pouze za svůj plat, 
popř. náhradní volno. 

Škola v přírodě patří mezi nadstandardy 
a učitelka mateřské školy nemá povinnost 
se zúčastňovat, zvlášť když to s sebou nese 
nesmírná rizika, která ani nemusím připo-
mínat. Myslím, že výjezdy do přírody skon-
čí i v této MŠ, až naše „stará garda“ půjde 
do důchodu, což bude zřejmě za rok. Je to 
sice škoda, ale na druhou stranu to lze po-
chopit. Je jiná doba a už nikdo nechce nic 
dělat nad rámec jeho povinností zadarmo 
a s tak obrovským rizikem“.

mš nábř. j. holuba

MŠ u Šípkové růženky jela do přírody

2x
 F

o
to

: v
e

r
o

n
iK

a
 v

il
ím

c
o

vá



K Z

2�

Školy

www.mestokralupy.cz

Žáci 3. a 4. tříd naší školy vyrazili pod 
dohledem třídních učitelek paní Jira-

sové a Eliášové na ŠvP do Mokrosuk. Pro 
letošní školní rok připravily ve spolupráci 
se studentkami PF a FF UK Praha sl. K. 
Matasovou a M. Jarošovou celotýdenní pro-
jekt Čechy versus Afrika.

Celý týden při něm děti poznávaly rozdíly 
mezi životem Afričanů a Evropanů. 

Během her a soutěží mohly povýšit z po-
zice prostého domorodce až do role ctěné-
ho šamana. 

Kolektivy kmenů (chatek) si také střáda-
ly společný majetek v podobě papírových 

koz, které pak na závěr mohly vyměnit na 
„pravém africkém bazaru“ za jiné zboží - 
zde chci poděkovat všem rodičům za dárky 
a dárečky do bazaru.

Vyvrcholením ŠvP byla návštěva hradu 
Velhartice, který ve dnech 4. - 5. 6. 2011 
ožil středověkem. 

U brány hradu děti nečekaně přivítala pa-
ní uč. Chrdlová, která na naší škole vyučuje 
dějepis. V obleku bílé paní Perchty žákům 
představila nejen rodinu bývalého majitele 
pana Buška z Velhartic, ale i další obyvatele 
hradu: děti mohly zažít pravou středověkou 
rvačku potulných pobudů, práci stráží, tkaní 
lnu či krvavou operaci středověkého felčara, 
která proběhla v „ležení“ pod hradem. 

Nemenší úspěch pak měl výcvik luko-
střelby.

Škola v přírodě se již tradičně vydařila 
a děti se vrátily plné elánu a chuti do zá-
věrečné školní etapy, neboť konec školního 
roku a tím pádem i vysněné prázdniny se 
nezadržitelně blíží.

i. jiRaSoVá a m. eliášoVá 

– tř. uč. 3. a 4. třídy Zš a mš třebíZSkého

NaŠi přEdŠKoláci
Již tradičně proběhlo loučení v MŠ. Před-
školáčci byli pasování na školáky. Celá akce 
proběhla v cukrárně Natali, nechybělo slad-
ké pohoštění a doprovodný program, který 
si připravily děti pod vedením učitelek. Tan-
čilo se, zpívalo, hrálo na flétničky. A my ve 
škole se na nové žáky už těšíme!

mgR. m. kohoutoVá

Zš a mš třebíZSkého

Zš  pRaktická

během jarních měsíců naše škola úspěšně 
realizovala projekt „Učíme se v přírodě“, 

dotovaný odborem životního prostředí kraj-
ského úřadu Středočeského kraje a Městským 
úřadem Kralupy nad Vltavou. Velký díl práce 
věnovali realizaci projektu i žáci a žákyně 
8. a 9. ročníku a pan školník, pod vedením 
pana učitele Ing. Vladimíra Reslera. Díky to-
muto projektu může probíhat výuka našich 
žáků a žákyní v jiném prostředí než je školní 
třída, v prostředí obklopeném zelení, přiroze-
nou florou a faunou, v prostředí, které rozví-
jí u žáků kladný vztah k přírodě a pomáhá 
dětem chápat její zákonitosti.

V měsíci červnu jsme připravili našim žá-
kům tematické vyučování „Integrovaný zá-
chranný systém“.  Jako první složka IZS se 
našim žákům představili členové záchranné 
služby ASČR  včetně sanitního vozu, prová-
děli praktickou ukázku první pomoci. V další 
části za pomoci studentek Střední zdravotnic-
ké školy v Mělníku spolu s paní profesorkou 
se naši žáci učili, jak poskytnout první pomoc 
tj. masáž srdce, umělé dýchání, ošetřování 
zlomenin a mnoho dalších dovedností. Bez-

Škola v přírodě Mokrosuky

Poslední měsíce školního roku jsme prožili aktivně
pečnostní agentura Grál ve spolupráci s Po-
licií ČR předvedli práci psovodů, zásahové 
jednotky, předváděli svoji výstroj a výzbroj 
a to nejen staticky, žáci mohli přímo v reálu 
sledovat zásahy policie v různých modelových 
situacích. Další seznámení s nedílnou součástí 
integrovaného záchranného systému přiblížil 
hasičský záchranný sbor spolu se svojí tech-
nikou. Touto cestou chceme všem poděkovat 
za předvedení jejich dovedností a techniky, 
akce měly mimořádně kladnou odezvu u na-
šich žáků i učitelského sboru. 

Červen je již tradičně časem školních výle-
tů, náš první letošní výlet směřoval na zámek 
Loučeň. Zámkem nás provedl kostýmova-
ný „komorník Jeho Jasnosti“ a také samotná 
„kněžna Marie“.  Nemohli jsme vynechat ani 
mimořádnou zámeckou zahradu ve stylu ang-
lického parku, která je proslulá svými přírod-
ními bludišti. Druhým výletem byla projížďka 
lodí po Vltavě v Praze, kterou nám již potřetí 
věnovala jako sponzorský dar společnost EVP 
Praha s velkým přispěním bývalé paní ředitel-
ky naší školy, paní Mgr. Danuše Píckové.

mgR. běla laueRmannoVá 

Stavba pergoly (horní snímek) a pan Hájek při 
výcviku se psem před dětmi
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Měsíc červen je sice na škole hodně 
náročný, ale přináší také pocity za-

dostiučinění, zúročení námahy a radosti 
z výsledků práce. Takové pocity zažíváme 
při vystoupení prvňáčků a dalších tříd prv-
ního stupně určených rodičům. A bylo jich 
v letošním roce opravdu hodně. Děti rodi-
čům a prarodičům předváděly, co se nau-
čily. Recitovaly, hrály divadlo, tančily. Milé 
jsou koncerty druháčků, kteří navštěvovali 
oddělení fléten v předmětu estetická výcho-
va. Vydařily se i akce na druhém stupni 
– hlavně výměnný pobyt našich žáků s pol-
skou školou. Potřetí v Kralupech zazněly 
polské lidové písně. Potěšili jsme se krásou 
lidových krojů a ocenili jsme pěkný vztah 
našich partnerů k národním tradicím. 

18. června se prezentovalo sportovním 
odpolednem Sdružení rodičů, které bylo 
v letošním školním roce velmi aktivní. Ve 
spolupráci se školou uspořádalo mnoho no-
vých, netradičních akcí. Škola dostala ně-
které užitečné dary. Kamerový systém do 
prostoru před školou, pingpongové stoly. 
Tyto dary jsou prospěšným zhodnocením 
příspěvků rodičů do fondu rozvoje, který 
je při Sdružení rodičů zřízen.

Červen je prostě měsícem sklizně dob-
ře zasetých nápadů a pilné práce. A právě 
za to bych prostřednictvím tohoto článku 
chtěla poděkovat všem svým kolegyním, 
kolegům, žákům, rodičům, našemu zřizova-

teli a ostatním partnerům školy. Všem přeji 
pěkné zasloužené prázdniny.

mgR. dagmaR knöpfelmacheRoVá

radost, KtErá vrtí ocásKEm

Žáci 5. A navštívili psí útulek Lesan v Kra-
lupech. Na vrch Hrombabu se vypravili pěš-
ky, s dobrou náladou a batůžky plnými růz-
ných pamlsků a dárků pro pejsky. V útulku 
předala paní učitelka také peněžní dar, kte-
rý získaly děti prodejem vlastních výrobků 
na velikonočních trzích ve škole. Celá akce 
byla zorganizována díky nadšení a zápalu 
žákyň Lenky Hlavaté a Kačky Živné z 8. A. 
Vedoucí útulku paní Monika Kolková měla 
pro děti připravený program, kde se dozvě-
děly spoustu zajímavých informací o psech, 
fungování útulku atd. Pak, k velké radosti 
dvounohých mláďat a jejich nových čtyř-
nohých kamarádů, došlo také na „vzájem-
né venčení“. Všichni byli velmi spokojeni 
a těší se na další taková setkání. Pejsci ale 
nemuseli být smutní tak dlouho, protože se 

za nimi hned následující týden vypravila 
další skupinka dětí, tentokráte druháků. Ta-
to setkání přinášejí všem spoustu zábavy, 
krásných zážitků a hlavně radosti.
Za celou Zš gen. klapálka mgR. lanka paVlíčkoVá

opětovaNá NávŠtěva
Závěr školního roku pro většinu škol zna-
mená čas strávený na výletech a exkurzích. 
I žáci naší školy poznávají nová místa a nejen 
to. Již tradičně jsme se stali hostiteli skupi-
ny 45 žáků a učitelů polské školy z Gorlice. 
Přijeli nám oplatit naši návštěvu z května to-
hoto roku. Se svým folklórním vystoupením 
se zúčastnili i městských oslav Dnů Kralup. 
Navštívili kralupské muzeum, projeli se vy-
hlídkovou lodí po Vltavě. Další dny pak byly 
vyhrazeny pro poznávání blízkého i vzdále-
nějšího okolí – například prohlídka zámku 
Nelahozeves či Veltrusy a také podnikli jed-
nodenní výlet do Prahy. Společně strávený 
čas přispěl k hlubšímu poznání jiného kraje 
i jiné kultury. ing. michaela gleichoVá

Zš gen. klapálka

Zš ReVoluční

naše škola se v období od března 
do června zúčastnila 1. ročníku 

nově vzniklé soutěže – RŠFL (Regio-
nální školní florbalová liga), která je 
určena pro žáky 5. - 9. tříd. Mezi další 
účastníky patřili: ZŠ Komenského, ZŠ 
Veltrusy, ZŠ Velvary, Dvořákovo gym-
názium a ZŠ Pšovka Mělník.

Našemu školnímu týmu se až na 
dvě porážky a jednu remízu celkem 
dařilo. Skončili jsme na 2. místě, což 
vzhledem k tomu, že jsme měli nej-
mladší tým, je úspěch. Náš tým také 
získal cenu pro nejlepšího střelce.

Chtěl bych poděkovat všem spo-
luhráčům, panu učiteli Kosíkovi, or-
ganizátorům i soupeřům za skvělou 
soutěž a spoustu zážitků. Už nyní se 
moc těšíme na příští ročník, motivaci 
máme rozhodně velkou…

jakub kapRál, 8. b
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hElPíkův Pohár
Naši  dva  žáci  5.  ročníku,  
Dalibor Ďurčo a Pavel Vít, se  
28. května v Koutech nad Des-
nou zúčastnili celostátního fi-
nále  Helpíkova  poháru.  Této 
zdravotně-výchovné  soutě-
že  se  zúčastnilo  celkem  32 
dvoučlenných týmů z celé re-
publiky. Počasí našim závodní-
kům moc nepřálo, bylo chladno 
a pršelo. Na trase závodu se 
museli poprat nejenom s ne-
přízní počasí, ale také s plně-
ním obtížných úkolů. A jak vše 
dopadlo? Naši kluci se umístili 
na krásném 16. místě. 

Oběma chlapcům blahopře-
jeme a děkujeme za reprezen-
taci školy v celostátním kole. 
Také  děkujeme  maminkám, 
které oba hochy na tuto sou-
těž doprovodily. 

mgR. jana noVákoVá

Regionální školní florbalová liga
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Dne 29. dubna 2011 jsme 
se rozloučili s naší ško-

lou a vydali se na zahraniční 

odbornou praxi v rámci me-
zinárodního projektu Leonar-
do da Vinci, která probíhala  

dVořákoVo gymnáZium a Soše

Zš komenSkého

zahraniční praxe na SoŠe  
v rámci projektu Leonardo da Vinci

Londýn
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Už vás někdy napadlo zjistit, co se 
děje ve škole o prázdninách? Za-

jímá vás, zda škola osiří v den, kdy 
děti dostanou vysvědčení? Co dělají 
učitelé a ostatní zaměstnanci?  Pojď-
me se na to podívat.

Mýtus praví, že učitel má prázdni-
ny stejně jako děti. Realita je ale jiná. 
Stejně jako ostatní zaměstnanci musí 
i učitel čerpat řádnou dovolenou. Má 
ji sice o něco delší než ostatní, ale 
všechny dny prázdnin a ředitelských 
volných dnů mu rozhodně nepokryje.  
Co tedy pak? Může využít tzv. dnů 
samostudia, které ale musí podložit 
a vykázat (nejedná se tedy jen o dal-
ší volno navíc). Pokud ani ty nestačí, 
může si zažádat o neplacené volno 
nebo zkrátka musí do školy a vedení 
školy mu přidělí náhradní práci. Ně-
kteří učitelé musí poskytovat o prázd-
ninách žákům, které čekají opravné 
zkoušky, konzultace, někteří se sta-
rají o zvířata v ZOO koutku, zalévají 
květiny, připravují písemky a časo-

vé plány na příští školní rok. Práce 
je stále dost. 

Ale ani ostatní zaměstnanci ško-
ly nezmizí na celé dva měsíce. Úklid 
pracuje celý srpen – provádí generální 
úklid celé budovy. Pan školník se sna-
ží o prázdniny spravit a vylepšit, co se 
dá, obvykle provádí i opravy většího 
rozsahu, které nelze provádět za běž-
ného provozu. Práce ve školní jídelně 
se nezastaví vůbec. Kuchařky se na 
dovolené prostřídají, neboť se vaří pro 
seniory a veřejnost celé prázdniny. 

Administrativa  také  pracuje 
i o prázdninách – chod školy se ne-
může zcela zastavit. Rovněž vede-
ní školy nečerpá dovolenou na celé 
prázdniny. Je nutné uzavřít a zhodno-
tit minulý školní rok ve všech oblas-
tech a připravit rozpočet, plány a pod-
klady pro výuku na rok příští. Koncem 
srpna musí být hotové rozvrhy, rozpisy 
dozorů, smlouvy atd. 

Na dobu letních prázdnin plánuje 
většina škol také větší údržbu a re-

osiří škola v létě?

od 1. května 2011 do 1. června 
2011. Místem výkonu praxe byl 
Berlín (10 studentů a studentek) 
a Londýn (5 studentů a studen-
tek). Třídní učitelky nám na ces-
tu připravily i tradiční buchty 
a s přáním hodně štěstí a úspě-
chů nás vyslaly „do světa“.  
Po měsíčním pobytu v cizím 
prostředí jsme se vrátili šťastně 
domů a chtěli bychom poděko-

vat za tuto obrovskou pří-
ležitost škole a všem, kteří 
měli práci se zařizováním 
praxe, i všem profesorům, 
kteří tolerovali naši poměr-
ně dlouhou absenci. Byla 
to skvělá možnost načerpat 
hodně nových zkušeností 
a znalostí. Praxe se nám 
většinou líbila, občas to by-

lo náročnější, zvlášť po jazykové 
stránce, ale rozhodně nás to na-
učilo toleranci, větší trpělivosti 
a samostatnosti.

Absolvování praxe v zahrani-
čí pro nás byla zkušenost k ne-
zaplacení a jsme opravdu moc 
rádi, že jsme se tohoto projektu 
mohli zúčastnit. 

Studenti 2.b a 3.b Střední 

odboRné školy ekonomické

Berlín
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konstrukce. V budově se obvykle po-
hybují  o prázdninách zaměstnanci 
různých firem. I s nimi někdo musí 
jednat, kontrolovat běh prací, otvírat 
a zavírat budovu. 

Tak vidíte, že s posledním zvoně-
ním škola rozhodně neosiří. Pouze na 
dva měsíce zmlkne smích a křik dětí, 
který nahradí hluk sbíječek, vrtaček 
a kladiv. 

I na „Komendě“ jsou letošní prázd-
niny ve znamení velké rekonstrukce. 
Po celé prázdniny se ve všech patrech 
školy provádí rekonstrukce elektroin-

stalace a datové sítě. Oprava rozsáhlá 
a časově náročná, ale nezbytně nut-
ná. S přibývající technikou již naše 
stoletá babička zátěž na ni kladenou 
nezvládá a je třeba jí pomoci. 

Pokud budete potřebovat ve škole 
něco vyřídit i o prázdninách, nezoufej-
te. Vedení školy a administrativa bu-
dou po celou dobu letních prázdnin 
sídlit provizorně v jídelně, kam můžete 
přijít přes zadní dvorek. 

heZké Slunečné pRáZdniny 

Za kolektiV ZaměStnanců Zš 

komenSkého přeje jiřina heReinoVá
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naše SOŠ a SOU získala 
grant na projekt Mobilita 

pro techniku a obchod z Pro-
gramu celoživotního učení Leo-
nardo da Vinci. V březnu 2011 
odjela skupina žáků 3. ročníku 
studijního oboru mechanik elek-
tronik (ME) a elektronické počí-
tačové systémy (EPS) na 14den-
ní odbornou stáž do moderního 
školicího střediska v německém 
městě Hartha. 

 V odborném programu se 
chlapci věnovali těmto téma-
tům:
✔ pneumatika a elektropneu-
matika
✔ stavba rozvodných skříní

✔ programování v systému LO-
GO!
✔ exkurze do podniku Akon, 
kde se vyrábějí speciální stro-
je a konstrukční systémy, a do 
Chip Academy Dresden, kde 
jsou vyráběny počítačové čipy.

Pracovali pod vedením pánů 
lektorů Nostitze a Seyricha (za-
městnanců InBit Hartha a Chip 
Academy Dresden), kteří mají 
bohaté zkušenosti a znalosti ve 
svých oborech. Velmi vhodně 
byly voleny učební úlohy pro 
naše žáky (od jednodušších po 
složitější, příp. složité úlohy pro 
nadanější žáky). Žáci oboru ME 
zvládali řešení úkolů bez větších 

potíží, EPS se museli vypořádat 
s drobnějšími obtížemi způsobe-
nými zejména odlišností studij-
ních oborů. Měli vždy dostatek 
času pro dokončení úkolů, pan 
Nostitz je záměrně nechával vy-
řešit úlohy po svém, zasahoval, 
jen pokud bylo skutečně třeba 
nebo žáci žádali radu, což hod-
notíme velmi pozitivně. Stážisté 
byli výukou velice zaujati. Na 
konci stáže obdrželi chlapci cer-
tifikát s evropskou platností, tzv. 
Europass, který je nejen potvr-
zením o absolvování studijního 
pobytu, ale také zárukou odbor-
nosti těchto žáků ve výše uve-
dených činnostech.

O smysluplné využití volného 
času a o celkové zpříjemnění 
atmosféry pobytu se postarala 
vedoucí pedagožka InBit Har-
tha Dr. Gudrun Schönfeld. Žáci 
prožili příjemné chvíle při hraní 
bowlingu, návštěvě fotbalového 
stadionu v Lipsku, muzea dopra-
vy v Drážďanech. Nejvíce žáky 
zaujalo stromolezení v parku 
Kletterwald Kriebstein.

V současné době žáci připra-
vují prezentaci o své studijní 
stáži, ve které se pokusí shr-
nout nové vědomosti, zážitky 
a zkušenosti z pobytu.

mgR. maRtina RybářoVá, učitelka 

Soš a Sou kRalupy n. Vlt.

Soš a Sou

SoŠ a SoU v Kralupech 
n. vlt. realizuje projekt 
spolufinancovaný 
evropským sociálním 
fondem – operačním 
programem vzdělávání 
pro konkurenceschopnost 
a rozpočtem české 
republiky.

Projekt s rozpočtem 3.404.595,- 
Kč finišuje ke svému ukon-

čení. Je zaměřen na zkvalitnění 
výuky v SOŠ a SOU prostřednic-

tvím většího využívání informač-
ních a komunikačních technolo-
gií. V rámci projektu pedagogové 
školy navrhli, a renomovaná fir-
ma CTECH Praha vytvořila, mul-
timediální interaktivní výukové 
programy pro obory fyzika, che-
mie, elektro a strojírenství. Me-
zipředmětové týmy zhotovily 36 
digitálních učebních materiálů 
pro výuku s použitím interak-
tivní tabule. Do konce července 
vznikne školní komunikační sys-
tém, přes který budou moci mezi 

sebou komunikovat učitelé navzá-
jem a učitelé a žáci. Projekt zvý-
šil počítačovou gramotnost obou 
cílových skupin, kterými jsou žá-
ci a pedagogové školy. To vede 
k modernizaci školy a ke zlep-
šení image technických oborů. 
Nezanedbatelným přínosem pro 
školu je i materiální zkvalitně-
ní výuky nákupem nových PC 
sestav, notebooků, softwarových 
multilicencí, interaktivní tabule 
s příslušenstvím a zasíťováním 
celé školy s vlastním serverem 

a systémem elektronické žákov-
ské knížky. Projekt nezapomněl 
ani na vzdělávání pedagogů 
formou školení, stáží a kurzů, 
např. programování LOGO+, C#, 
Advanced+, PIC, MOSAIC, CNC 
stroje, chromatografie, metody 
e-learningu, práce s Internetem 
a tvorba učebních materiálů i je-
jich využití v prostředí SMART 
Notebook.

mgR. j. maZouRkoVá, 

Soš a Sou kRalupy n. Vlt., 

aSiStentka pRojektu

it škola Kralupy

MobiLita  
pro techniku a obchod

Státní maturity v Kralupech
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
K maturitě šlo 40 žáků, z toho 15 žáků dálkového studia, kteří jsou zaměst-
nanci kralupských a neratovických firem. V profilové části uspěli všichni, 
ve společné „státní“ části díky náročné přípravě žáků neuspěli pouze tři, 
což je 7,5 % maturujících. Jeden žák prospěl s vyznamenáním.

Ředitel školy Mgr. Lubomír Černý hodnotí letošní maturitní zkoušky takto: 
„Konečné výsledky maturit jsou nad očekávání dobré. Přičítám to zejména 
soustavné přípravě žáků již od maturitní generálky, individuálnímu přístupu 
pedagogů a systému konzultací. Děkuji všem našim učitelům za vynaložené 
úsilí, které se setkalo nakonec s úspěchem. S obsahem už tak spokojen 
nejsem, zvláště s didaktickým testem z češtiny, který nezjišťoval znalosti 
žáků získané po dobu studia a vůbec nevycházel ze schválených osnov pro 

tento předmět. Celý způsob nové maturitní zkoušky považuji za zbytečně 
administrativní, časově dlouhý a nevyhovující.“

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
Celkem maturovalo 92 studentů, 1 neuspěl ve školní části, 1 student 

ve „státní“ části.
Z 92 maturantů mělo 41 z nich vyznamenání. V oktávě gymnázia to zna-

menalo z 31 žáků 25 vyznamenání. 
Celkový dojem z maturit slovy ředitele RNDr. Andreje Plecháčka: „Ma-

turity dopadly skvěle, i když každý ví, že administrativa spojená se stát-
ními maturitami je náročná, ale po obsahové stránce jsem byl s otázkami 
a tématy spokojen“.

Gratulujeme všem maturantům k úspěchu!
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Dům dětí a mládeže

www.mestokralupy.cz

Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

Kancelář - úřední hodiny: 
červenec – ZAVřENO

srpen – PrOVOZ OMEZEN

www.ddmkralupy.webz.cz

Děkujeme vedoucím zájmo-
vých útvarů, kteří celý škol-

ní rok odváděli poctivou a ná-
ročnou práci s dětmi. 

Děkujeme zastupitelům Města 
Kralupy nad Vltavou za jejich 
pomoc a spolupráci. 

Přejeme všem, vedoucím, za-
stupitelům města, rodičům i dě-
tem hezké prožití letních měsíců 
a těšíme se na další spolupráci 
v novém školním roce.

Naše činnost pokračuje 
i v letních měsících
Začátkem července odjíždíme 
k moři do chorvatského městeč-

ka Poreč a zároveň děti z Kra-
lup odjíždějí s naší vedoucí na 4. 
ročník mezinárodního umělec-
kého tábora do Maďarska. Celý 
měsíc také organizujeme pobyt 
rodin s dětmi v Mokrosukách. 
V srpnu vystřídají děti s rodina-
mi 3 turnusy letních táborů.

atletický trojboj
Dne 3. 6. 2011 pořádal Dům dě-
tí a mládeže v Kralupech nad 
Vltavou oblastní kolo atletické-
ho trojboje pro děti z I. stupně.  
Soutěž se konala na ZŠ Revo-
luční. Děti soupeřily v běhu na 
60 m, ve skoku dalekém a hodu 

míčkem. Za každou školu bylo 
vysláno 10 žáků, vždy chlapec 
a děvče z 1. -5. třídy. Z jednotli-
vých disciplín se jim sčítaly bo-
dy. Největší počet bodů dosáhly 
děti ze ZŠ Revoluční.
Umístění:   1. ZŠ Revoluční, 
  2. ZŠ Generála Klapálka, 
  3. ZŠ Komenského

středočeský taneční pohár
Třetí, velmi vydařený ročník 
Středočeského tanečního pohá-
ru, je za námi.  Krajské kolo se 
konalo 31. 5. 2011 ve Sportovní 
hale na Cukrovaru. Zúčastni-
lo se ho celkem 513 soutěžících 

a bylo se skutečně na co dívat. 
Děti měly připraveny velmi pěk-
ná vystoupení, která se setka-
la s velkým ohlasem u diváků. 
Proto děkujeme všem učitelům, 
cvičitelům a vedoucím taneč-
ních kroužků, kteří pracují ve 
svém volném čase, jak s malými 
dětmi, tak i s mládeží.

V  DDM skončil školní rok 
a začínají prázdniny

Městské slavnosti 
zahájily na Sokolišti 

malé i větší tanečnice: 
„V pravěku?“ a „Oheň 

a led“ (foto vlevo). 
V neděli se konal 

Studentský Majáles 
a v pátek na koupališti 
hry a soutěže pro děti. 
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khistoricky prvnímu zápasu samostatné-
ho oddílu starších žáků Kralup zavítal 

jako soupeř FBC Kladno. Zápas tak zahájil 
„Florbalový den“, který pořádal FBC Kra-
lupy v rámci DNŮ KRALUP. Kralupákům 
chybělo několik známých tváří, které však 
byly nahrazeny dalšími hráči širšího kád-
ru. Čekala se jasná převaha hostí, avšak již 
od první minuty bylo patrné, že Kralupáci 
nedají Kladnu nic zadarmo. Mladí florbalis-
té bojovali až do poslední minuty o cenný 
skalp soupeře, který o svém vítězství roz-
hodl až 15 vteřin před koncem. I přes tuto 
prohru musíme kluky pochválit. Brankář 
výborně zachytal, obrana hrála na hranici 
svých možností a útok vymýšlel jednu pěk-
nou akci za druhou. Byla to parádní reklama 
na mládežnický florbal a všichni hráči Kra-
lup mohli odejít domů se vztyčenou hlavou. 
Jestli naváží na své výkony i v lize, vrchní 
polovina tabulky je nemine. Díky, kluci!!!

 
sestava Kralup: Kozel - Bednář (C), 
Šafrata, Pražienka, Kaprál, Hlaváček, 
Vajner, Tóth, Vilímec, Procházka, Kocián, 
Husťák, Ďurčo, Dvořák 
Branky: Hlaváček (Kaprál), Kaprál 
(Tóth), Kaprál, Hlaváček (Tóth)

pENalty FloorBall 
Po úspěšném únorovém turnaji v nájezdech 
trojic (2 střelci + 1 brankář) se uskutečnil 
již druhý letošní PENALTY FLOORBALL. 
První místo si odnesli ADÁMCI - mladí ho-
kejisté, druhé obsadil Útulek Notche John-
sona - florbalisté kralupského béčka a na 
třetím místě skončil Nevim Team - florbalis-
té z RFL. Předposlední akcí na pořadu dne 
bylo „Utkání hvězd“, kde se ve dvou týmech 
sešli nejlepší hráči uplynulého ročníku Regi-
onální florbalové ligy. Vysoké skóre muselo 
potěšit hlavně handicapované florbalisty, 
jelikož organizátoři přislíbili, že za každý 
vstřelený gól přispějí 30,- Kč na charitativ-
ní projekt „STŘÍLEJTE NA VOZÍČKÁŘE“, 
díky němuž získají speciálně upravené vozí-
ky na florbal. Nakonec se vybralo pěkných 
1.050,- Kč. Večer přišlo na řadu předání cen 
nejlepším hráčům a týmům uplynulé sezó-
ny RFL - Regionální florbalové ligy.
 

přEdáváNí cEN rFl 2011
putovní pohár pro mistra rFl a zlaté medaile: 
Sokol Kančí Hřbet (na fotce)
stříbrné medaile: Hoči Dream Team
Bronzové medaile: DG Seniors United
cena Fair play: FBC Sokol Kralupy
Nej střelec: Petr Vrchota (S. Kančí Hřbet)
Nej brankář: Petr Hellmich (S. Kančí Hřbet)

basketbalový klub 
JUnior Kralupy 

nábor dívek ročníky 
1998 –2003
Informace je možné obdržet na tel.: 775 33 92 87 
nebo ve sportovní hale na sídlišti Cukrovar 
každé úterý a čtvrtek od 15:30 hod.

www.bkkralupyjunior.cz

ÚsPěchy  
kralupských judistů

Poslední květnový víkend se zúčast-
nilo 13 závodníků  oddílu  judo TJ 

Kralupy Baltského poháru v německém 
Rostocku.  Někteří závodníci soutěžili ve 
dvou kategoriích. Všichni bojovali, jak 
nejlépe dovedli, a výsledkem bylo 19 
pohárů. První místa vybojovali: Marie 
Tkáčiková v kategorii starších žákyň, 
Martin Pohl, Václav Kurský a Jakub 
Humhej v kategorii starších žáků a Aleš 
Drozda v kategorii nejmladších žáků, 
poháry za 2. místa získali: Adam Svítek 
a Tomáš Humhej v kategorii mladších 
žáků, Martin Pohl a Marie Tkáčiková 
v kategorii dorostu a Matěj Král v kate-
gorii nejmladších žáků. Na bronzových 
příčkách se umístili: Daniel Štrop v ka-
tegorii juniorů i mužů (zde ho „zvláštní 
pravidlo domácích“ připravilo o první 
příčku), Václav Tintěra v kategorii mužů,  
Adam Svítek v kategorii starších žáků, 
Jakub Humhej, Bára Bělinová a Václav 
Kurský v kategorii dorostu, Michal No-
vák v kategorii mladších žáků a Tomáš 
Humhej v kategorii nejmladších žáků. 
Dalšího úspěchu dosáhli: Václav Kur-
ský a Adam Svítek, kteří si vybojova-
li účast na Olympiádě dětí a mládeže 
v Olomouci, kde budou reprezentovat 
Středočeský kraj.

Tentokrát nám příliš nepřálo počasí, 
takže nohy v chladném Baltu si smo-
čilo jen pár nejodvážnějších. Ubytová-
ni jsme už tradičně byli na lodi, která 
dříve sloužila k zámořským plavbám 
a nyní je z ní mládežnická ubytovna.  
18. června pořádal kralupský oddíl juda 
14. ročník Kralupy cupu v kategoriích 
přípravky, mláďat, mladších a starších 
žáků a mužů. Soutěže v hale na Cukro-
varu se zúčastnilo 207 závodníků z 27 
oddílů z Čech a Německa. Ani v této 
konkurenci se naši závodníci neztratili 
a získali 7 prvních míst, 4 druhá místa 
a 5 třetích míst.

Děkujeme Městu Kralupy, které nám 
poskytlo finanční dotace na tyto akce.

katarina hronová

Florbalový den zahájili 
starší žáci FBC Kralupy

utkání hvězd
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Děti se věnovaly rekreačnímu aerobiku 
nebo přípravě pódiových skladeb na 

závodní sezónu.  

NaŠE NEJvětŠí úspěchy:
tom a Jerry (benjamínci klubu) - 1. místo, 
Praha, Děti v akci
pastelky (děti ve věku 8-10 let) - 1. místo, 
Kralupy n. Vlt. 
aerobic mini teams; 1. místo, Hr. Králové 
pobřežní hlídka (11-13 let) - 1. místo, Kra-
lupský pohár
čestmírky (trenérky sK a hlavně mamin-
ky) - 3. místo, Slaný, Aerobic cup

současNě v lEtoŠNí sEzóNě 
zazářily v soutěžích sól:
simona plášilová - 1. místo, Poděbrady
Klára Kadečková - 1. místo, Hradec Králové, 
Poděbrady, Kutná Hora, Kralupský pohár
lucie Faixová - 1. místo, Poděbrady
Barča plášilová - 1. místo, Kutná Hora

a Bodoval i NáŠ miNitým:
smajlíci - 1. místo, Kralupský pohár (Vosy-
ková, Netíková, Plášilová, Dlouhá)

Zhodnocení sezóny 2010/2011 
sportovního klubu Fit For You

v letošním roce navštěvovalo tréninky dětského aerobiku 140 dětí na různých 
místech, a to v kroužcích při základních nebo mateřských školách a velká část 
dětí chodila do aerobic centra na zimní stadion.
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Kromě dětského aerobiku jsme v letošním 
roce přivítali hodně žen a můžu, kteří si 
přišli zacvičit na hodiny pro dospělé. Cvi-
čili jsme bosu, kalanetiku, zumbu, velkým 
hitem se staly trampolínky a samozřejmě 
step aerobic a klasický aerobic mix. Pořá-
dali jsme spoustu akcí, ať už pro děti, tak 
pro dospělé (aerobic maratón, aerobic mini 
teams, zumba šou s hostem, trampolínka 
maratón atd.)

Letošní sezóna byla náročná, ale výsled-
kové listiny jsou pro trenérky tou největší 
odměnou a pro lektorky dospělých jste od-
měnou vy všichni, kteří z našeho aerobic 
centra chodíte spokojení, s úsměvem a dob-
rou náladou.

Vám všem přeje sportovní klub krásnou 
dovolenou, dětem co nejdelší prázdniny. Na 
viděnou zase u nás v AC v areálu zimního 
stadionu. Všichni Z Sk fit foR you

prázdNiNový  
rozvrh cvičENí

aEroBic cEntruM ZiMní StaDion
vžDy oD 19:00 – 20:00
 
pondělí ...............aerobic mix / step aerobic

úterý ...................trampolínky 

středa .................cvičení dle rozpisu na koupališti

čtvrtek ................bosu

pátek ..................trampolínky

sobota ................cvičení dle rozpisu na koupališti

neděle .................necvičí se

Během prázdnin objednáváme pouze
na hodiny bosu, na tel. 775 979 253 nebo 
e-mailu fitforyou@centrum.cz

těší se na vás lektorky sportovního klubu 
Fit For you. 

od 4. července – do 31. srpna

Konala se ve dnech 21. - 24. června 2011 v Olomouci. Tenistka Nikola Kohoutová zvítězila v deblu 
a získala cenné zlato pro Středočeský kraj.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších a starších 
žáků a žákyň. Svým charakterem navozuje atmosféru opravdových olympijských her (nechybí zapálení 
olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, složení olympijské přísahy).

Olympiády se odehrávají ve dvouletých cyklech a střídá se letní a zimní. První ročník (letní) olympiády 
proběhl v roce 2003 v Pardubickém kraji. Zimní olympiáda dětí a mládeže měla premiéru v únoru roku 
2004 a mladé sportovce hostil Středočeský kraj. Olympiáda dětí a mládeže je největší sportovní akcí 
svého druhu u nás.

OlyMpIáda dětí a mládeže České republiky 
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rugby Club Kralupy nad Vltavou uspořá-
dal ve spolupráci se studenty z univer-

zity Sv. Edwarda z Texasu sportovní dopo-
ledne pro děti z MŠ Odolena Voda. Akce 
se zúčastnilo 40 dětí v doprovodu učitelek. 
Nejprve se všichni rozehřáli rozcvičkou pod 
vedením prezidenta klubu a svých kama-
rádů, malých ragbistů, a pak se již děti, 
rozdělené do skupin, vydaly zkoušet různé 
ragbyové dovednosti na šesti připravených 
stanovištích. Za asistence amerických stu-
dentů trénovaly např. slalom s míčem, hod 
na cíl, skládání válce, kop z terčíku apod.

Nakonec si děti vyzkoušely ragby v mi-
niturnaji, kde se viditelně zápas od zápasu 
zlepšovaly a bylo vidět, že se jim tato hra 
dostává pod kůži. 

Všichni malí sportovci byli odměněni 
mnoha dárečky a zmrzlinou.

Pevně věříme, že o akce podobného typu 
budou mít v budoucnu zájem i kralupské 
školky! Ragby zdar!

hana hRubá, SekRetář Rc kRalupy n. Vlt.

Vsobotu 11. června se na hřišti v Mi-
kovicích v rámci Dnů Kralup usku-

tečnil historicky první ragbyový turnaj 
mužů. Celou akci zahájil starosta města 
Petr Holeček proslovem a členka zastu-
pitelstva Kateřina Viktorová slavnostním 
výkopem.

Turnaje se zúčastnily celkem 4 týmy 
mužů – domácí RC Kralupy nad Vltavou, 
RC Sedlčany, RC Rakovník a RC Plzeň, 
které se utkaly v šesti zápasech. Hrálo se 
systémem každý s každým ve 12 hráčích, 
bez kopů na branku a 2 x 15 minut. 

V prvním zápase týmu mužů z Kralup 
proti Sedlčanům byla na obou mužstvech 
znát chuť do hry a snaha předvést to nej-
lepší. Zejména díky větším zkušenostem 
jsme byli úspěšnější a vyhráli 30:5. V dal-
ším zápase nás čekala Plzeň, která byla 
největším překvapením turnaje. Po velkém 

boji, doslova o každý metr hřiště, se nám 
podařilo otočit skóre v samotném závěru 
a zvítězit 10:5. V posledním zápase s Ra-
kovníkem se nám díky velké bojovnosti 
podařilo vydřít remízu 15:15. Tým RC Kra-
lupy tedy dosáhl na domácí půdě zaslou-
ženého celkového vítězství.

Turnaj byl snad předehrou pro novou sou-
těž těchto týmů v příští sezóně.

 
KoNEčNé pořadí:

1. RC Kralupy nad Vltavou

2. RC Plzeň

3. RC Rakovník

4. RC Sedlčany 

horní řada zleva: Tomáš Kadlec, Martin charvát, Jan Špaček,  
Zdeněk Franc, Pavel Tesárek, Milan Štěpán, Michal Obyt, radek Zimák
dolní řada zleva: Vojtěch Brodský, Pavel Slavík, Pavel Hrubý,  
Vladimír Miřácký, Kristian Ernst, Ondřej Surga, robert Votipka

Letošní již 19. ročník mezi-
národního volejbalového 

turnaje juniorek „Memoriál 
Simony Machanové“ probě-
hl v rámci Dnů Kralup v so-
botu 11. 6. 2011. Na kurtech 
na Sokolišti tentokrát zápolilo 
8 špičkových družstev z Čech 
i zahraničí. Pravidelným účast-
níkem je družstvo z partner-
ského slovenského Komárna. 
Po dvou letech jsme přivítali 
mladá děvčata z dalšího part-
nerského města - Hennigsdorfu. 
Dalšími účastníky byl Benešov, 
Hlincovka České Budějovice, 

Lokomotiva Plzeň, 15. ZŠ Pl-
zeň (vítěz kadetské ligy), Slavia 
Praha a samozřejmě domácí li-
gové kadetky. Turnaj slavnost-
ně zahájil předseda Sportov-
ní komise a radní Jan Špaček 
za přítomnosti rodičů Simony. 
V tradičně pohodové atmosféře 
se bojovalo ve dvou skupinách. 
Zápas střídal zápas a kolem še-
sté hodiny bylo jasno. Na štítek 
putovního poháru bude k roku 
2011 připsáno nové družstvo 
– vítězem se stalo družstvo 15. 
ZŠ Plzeň. Kralupské volejba-
listky obsadily 3. místo, což je 

v nabité konkurenci opět vel-
ký úspěch. Pohár pro nejlepší 
nahrávačku získala Kateřina 
Valková z vítězného družstva. 
Medaile, poháry a diplomy pře-
dávali pánové Špaček, Kysela 
(předseda volejbalového oddí-
lu) a bratr Simony pan Jaro-
slav Machan. Všechno – včet-
ně počasí – vyšlo na jedničku. 
Účastníci odjížděli s tím, že se 
již těší na další ročníky, což je 
nejlepší pocta pro organizátory. 
Ti děkují všem, kteří se podíleli 
na bezchybném průběhu turna-
je, kvalitnímu bufetu, ozvučení 

areálu, zapisovatelkám, rozhod-
čím, prostě všem. V neposlední 
řadě je třeba poděkovat Měst-
skému úřadu v Kralupech, za 
jehož finanční podpory celá ak-
ce proběhla.

petR Slapnička

závěrEčNé pořadí:
1. 15. ZŠ Plzeň
2. Komárno
3. Kralupy nad Vltavou
4. Loko Plzeň
5. Benešov
6. České Budějovice
7. Slavia Praha

Memoriál Simony Machanové 
POSLEDNÍ VOLEJBALOVÉ KLÁNÍ SEZÓNY 2010/2011

ragbY  
pro nejmenší

Ragbyový turnaj mužů

www.rckralupy.com
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Sport, Inzerce

soUKroMá iNZErCE
❱ SháníME SPolEhlivou Paní na ošetřování a úklid domácnosti pro starší 
paní v Kralupech nad Vltavou. Bližší info telefonicky.   tel.: 608 031 313

❱ hlEDáM DouČování v měsících červenec a srpen v oboru elektrotechnika 
pro střední školu. Zaměření na elektrické stroje, přístroje a elektroniku. 
 tel.: 606 219 339, 606 505 277

❱ SluŠná žEna ve věku 50 let hledá podnájem v bytě nebo rodinném domku 
za solidní cenu. Prosím, nabídněte.   tel.: 775 028 537

❱ StarŠí žEna, Češka, nekuřačka, spolehlivá, hledá jakoukoli dělnickou 
práci, i na brigádu (prodej, úklid, kuchyň, sklad apod.)  tel.: 790 369 968

❱ Dělník, 46 lEt, hlEDá Práci. Dlouhodobá praxe jako přidavač.
tel.: 608 704 249

je to šest závodů, ve kterých si 
slalomáři vyjíždějí právo pro 

následující sezónu startovat me-
zi elitou v již zmíněném Českém 
Poháru. Letos tyto kvalifikační 
závody proběhly ve Špindlerově 
Mlýně a jejich konečný účet se 
uzavře na začátku září v Roud-
nici nad Labem. 

Atraktivitu veltruských závo-
dů umocňovala skutečnost, že 
po seniorské reprezentaci, která 
se zkompletovala po minulých 
závodech na zdejší trati, se zde 
uzavírá pro změnu nominace 
do juniorské reprezentace. Za-
tímco česká špička už byla na 
cestě do španělského La Seu 
d‘Urgell na Mistrovství Evropy, 
ve vlnách veltruského kanálu 
bojovali o své místo na slun-

ci jejich možní nástupci. Opro-
ti závodům ze začátku května 
tentokrát Veltrusy navštívila mé-
ně známá jména, zato jich bylo 
o dost víc. Ve startovní listině 
bylo 240 posádek v pěti lodních 
kategoriích! 

Svá želízka měli i domácí ka-
noisté. Někdejší členové juni-
orské reprezentace deblkanoe 
Šupolík-Šeba už juniorským le-
tům odrostli, do hledáčku trené-
rů se dostávají další odchovanci 
oddílu. Zatím do jejich kalkulací 
zasáhl patnáctiletý singlkanois-
ta Roman Matula. Nesměle se 
o své místo hlásí i o rok mladší 
(a podle pravidel ICF ještě mla-
dí na mezinárodní scénu) Pavel 
Šupolík a Anna Koblencová.

milan johanideS

Ve veltruském kanálu bojovali junioři

Pavel Prell, Kanoistika TJ Kralupy

první víkend v měsíci červnu byl pro kralupské slalomáře opět důležitým datem. zatímco měsíc 
předtím pořádali závod českého poháru, na kterém se zároveň uzavírala nominace do seniorské 
reprezentace, teď přišly na řadu dva závody seriálu národních kontrolních závodů. 

 INZERCE

VýsLeDKy ZÁVoDů:
http://www.kanoistika-kralupy.cz/?q=node/5786
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TEXT ......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

TELEFON NEBO ADRESA: ....................................................................................................

..............................................................................................................................................

Tuto část prosíme pečlivě vyplnit. Pokud nejsou údaje obsaženy v textu inzerátu, nebudou zveřejněny.  
Vydavatel je však musí znát (vyžaduje to tiskový zákon)

Jméno a příjmení: ..........................................................................................  Telefon: ....................................................

Adresa: ............................................................................................................  Podpis: .....................................................

KUpÓN pRO sOUKROMOU NEKOMERČNí INZERcI

Datum:.....................................................

přístav vašich chutí
Zveme vás do nově otevřené restaurace na břehu Vltavy. 
Můžeme nabídnout příjemný interiér, terasu s výhledem 

na řeku, polední menu, kvalitní kuchyni a mnoho 
dalšího. Ideální pro soukromé i pracovní schůzky.

CAFÉ RESTAURANT 
KOTVA

nábřeží Jana rysa 831, Kralupy nad vltavou
tel.: 315 742 113

www.caferestaurantkotva.cz

otevírací doba 11:00 - 22:00
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Komerční inzerce

Unikátní neinvazivní ošetření lékařSkýMi PříStroJi, patentovanými originály světové úrovně, 
bezkonkurenční vybavení v Praze a okolí. Kombinace přístrojů v jednom ošetření dle individuálních 
potřeb zajistí očekávané výsledky.

➥ inDiviDuální PříStuP

➥ SoukroMí, ZkuŠEnoSti

➥ vEČEry, So, nE

intenzivní omlazení a prevence stárnutí  
    ● náhrada estetických operací, injekčních 
        výplní a Botoxu ● fotoepilace

snížení tukové vrstvy na celém těle ● odstranění celulitidy ● fotoepilace 

    – trvalé odstranění ochlupení zcela bezbolestně, vodou chlazeným IPL

☞ Prodej vysoce kvalitní přírodní kosmetiky  
Re-age pro obličej i tělo, jednorázového 
materiálu pro kosmetičky, maséry a pro 
zdravotnictví. 
☞ Prodej zdravotnických a kosmetických 
přístrojů RE-AGE, výhradní zastoupení pro 
ČR a SR. 

www.re-age.cz info@re-age.cz +420 774 533 909

EstEticKé cENtrum
Bestlooktrade s.r.o., Pražská 37
250 69 Máslovice

CK AXIA

www.axia.cz

CK AXIA Kralupy n. Vlt., 
Tel/fax: 315 724 370, 602 24 90 35

kralupy@axia.cz

Vás 

od 1. 7. 2011
zve do

nově otevřených 
prostor

v Obchodní centru (pasáž naproti kostelu)

Jungmannova ul. 75

Mobil: 602 421 386, 607 985 831 Fax: 315 782 031
e-mail: karel.hasenohrl@hasen.cz www.hasen.cz

ZEMNÍ PRÁCE / AUTODOPRAVA / KONTEJNERY 
SUTI / ŠTĚRKY / PÍSKY

Karel HasenöHrl

Slušný sběratel 
zakoupí pro sebe za nejvyšší ceny

obraz (obrazy) – oleje Josefa Holuba 
i další krajinomalby jiných autorů.

Cena obrazu podle stavu malby a rámu, velikosti a datace vzniku. 
Zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví 

a garantuji slušné jednání a chování.

Volejte v dobrém 222 718 574 nebo 602 392 379, p. Rychtář.
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Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

V.I.P. kursy pro stálé klienty a vyšší objemy obchodů. kontakt: BARSINI s.r.o., 
Žižkova 141, Kralupy nad Vltavou. Objednávky valut, informace o aktuálním kurzu:

směnárna@barsini.cz  GsM: +420 725 111 722

Soukromá směnárna v centru kralup
nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

beZ PoPLAtKu

✗ ZDravé SPaní
✗ Zdravotní matrace
✗ Zdravotní pomůcky
✗ nábytek z masivu
✗ rošty

K-MEDICA
Přemyslova 305

Po – Pá 10 – 12 / 13 – 17 

tel: 608 805 850
www.k-medica.cz

Komerční inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský zpravodaj
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Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

Otevírací doba:
Po: 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Út - Pá: 7.00 – 12.00 12.30 – 15.00
Seifertovo nám. 698, Kralupy nad Vltavou

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat Vaše bydlení? My Vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýRaZNOU slEVU až - 50 %.

PlasTová 
oKNa 

a DvEřE

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

nebo na tel.: 315 721 436 
nebo 777 266 249. 

Taktéž nás můžete kontaktovat 
prostřednictvím e-mailu 
aspekt@aspekt.hm

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin Štěpán
daňov� poradce, auditor

Poskytujeme svým klientům 
následující služby:
Ü vedení daňové evidence, účetnictví
 a mezd včetně účetního poradenství
Ü zpracování všech typů daňových přiznání
 včetně daňového poradenství
Ü zpracování přehledů pro sociální
 a zdravotní pojištění
Ü rekonstrukce a revize účetnictví, 
 zastupování při kontrolách na FÚ www.aspekt.hm

chcEtE UšEtřIt?
Nechte si své účetnictví zpracovávat odborníky.

Přijďte do naší kanceláře mezi 7. - 15. hodinou  
nebo si objednejte čas, který vám vyhovuje.

 tel. 315 724 620, 608 509 501
Web: www.kerner-ucto.cz

kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (oD Říp)
kralupy nad Vltavou

s námi se modrých pruhů nemusíte bát...

Komerční inzerce

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

u noVinky 
v sortimentu 
– BIO bylinky
u akční nabídku – Rhododendron za 109,-
u široké spektrum nových, námi 
vypěstovaných okrasných rostlin

představuje:

o svátKy 5. a 6. července otevřeno: 
8:30 – 13:00

velKÉ letnÍ slevy PoKračUJÍ!!
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SpecialiSté 
na tuto lokalitu.

V kralupech nad Vltavou 
jsou pro Vás otevřeny 2  
kanceláře - ul. riegrova 
(vedle restaurace  
„na františku“)  
a seifertovo náměstí  
v lobečku.

Víte o někom, kdo chce pRodat nemoVitoSt? 
Doporučte nám ho a my Vám v případě realizace prodeje vyPlatÍme odměnU 4.000,- Kč!

Komerční inzerce

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský zpravodaj
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Komerční inzerce

HLeDÁ externího spolupracovníka (aktivního důchodce)  
se znalostí němčiny k občasnému tlumočení a překládání 

dopisů s obchodními partnery.

informace na tel. 602 354 772




