
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
www.mestokralupy.cz

Z pravodaj
listopad / 2011 15,- Kč

Jestlipak jste už viděli český film Alois 
Nebel, který v zahraničí sklízí čím dál 

více úspěchů a mluví se o tom, že jako je-
den ze zahraničních snímků bude bojovat 
o Oscara? A jestlipak víte, že ústřední píseň 
z tohoto filmu, vánoční baladu Půlnoční, 
nazpíval právě Václav Neckář? 

Od té doby je na roztrhání - rozhovory 
v novinách, natáčení, koncerty...

Proto máme velkou radost, že se nám po-
dařilo Václava Neckáře pozvat k nám, do 
KD Vltava, a to v čase vánočním, abyste 
si Půlnoční mohli užít, jak se patří. Samo-
zřejmě nebudou chybět hity z 60. a 70. let, 
které si určitě rádi zazpíváte s ním.

Takže rázem jsou tu dvě pozvánky - ne-
nechte si v listopadu ujít film Alois Nebel 
a v prosinci koncert Václava Neckáře!

Václav Neckář & Bacily

Čtěte na straně 4 a 5.

Zveme Vás 
na společenské akce

konce roku 2011
pod záštitou Města Kralupy 

nad Vltavou a KD Vltava

 5. 11. Ples KaSS

 12. 11. Svatomartinská slavnost

 16. 11. Oceňování občanů  
  a křest Kralupské kroniky

 19. 11. 5. Městský ples

 27. 11. Adventní trhy

 1. 12. Andělsko – čertovské setkání

 4. a 11. 12. Vánoční dílničky s koledou

 17. 12. Vánoční koncerty

 1. 1. Novoroční ohňostroj

Bližší informace a podrobný  
program najdete na str. 17.
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14. 12. 2011
20:00 hod.
KD Vltava
Vstupenky v prodeji  
od 1. 11. 2011 
280,- Kč plné;  
190,- Kč senioři a studenti

Tě šíme se na 
Vaši návštěvu 

v KD Vltava!

Kralupy mají  
nové sportoviště
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Zprávy z radnice

Říjen, i přesto, že měl netypicky 5 pondělků, 5 sobot a 5 
nedělí, utekl jako voda a je tu další měsíc. Kromě nové-
ho vydání Zpravodaje přináší listopad období svátků, 
radovánek, začátek adventu a také start plesové sezó-
ny. Už jste se rozhodli, jaký ples v listopadu navštívíte? 

Odhoďte předsudky typu – neu-
mím tancovat, nemám co na sebe 
– vše se dá řešit. Každý na pomalou 
píseň pár kroků odšlape a při zvuku 
rychlejších tónů pozvete svou polo-
vičku na něco dobrého :o). 
Ples je společenská událost, která 
mimo jiného umožňuje vzájemné 
setkávání lidí, kteří by se jinak třeba 
nikdy nepotkali. Plesy bývaly v mi-

nulosti především výsadou vyššího stavu, tedy šlech-
ty. V průběhu 19. století se ale postupně staly běžnou 
součástí tehdejší měšťanské společnosti. Lidové plesy 
se označovaly slovem bál. Pořádaly je obvykle různé 
občanské spolky nebo profesní a stavovská společen-
stva.
Můžeme říct, že takovým občanským spolkem je i Kul-
turní dům Vltava, jehož ples sezónu zahajuje a listo-
padové plesání v Kralupech vyvrcholí 5. Městským 
plesem, na kterém se, možná, potkáme :o).
Přeji vám tedy spoustu dobré nálady, plesových zá-
žitků, správných tanečních kroků a společenských 
konverzací a mimo to krásné prožití nadcházejících 
adventních dnů.

Radka saláková, 
redaktorka KZ

Zdravím vás, milí 
čtenáři Zpravodaje!
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www.mestokralupy.cz
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◆ Město Kralupy nad Vltavou 
získalo dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední 
Čechy z oblasti podpory 1.1 
– Regionální dopravní infra-
struktura – místní komunika-
ce, na projekt: „Modernizace 
místních komunikací v Kra-
lupech nad Vltavou – lokalita 
U Cukrovaru“. Celkové náklady 
jsou vyčísleny na 6.079.000,- 
Kč a výše přidělené dotace činí 
4.407.275,- Kč. S pracemi se 
začne v příštím roce, kdy uli-
ce V Luhu a Erbenova dostanou 
nový povrch. 
◆ Zastupitelstvo města na 
svém mimořádném jednání 
dne 12. 10. 2011 schválilo tyto 
investiční záměry:
➀ „Adaptace OD Máj na Měst-
ský úřad Kralupy nad Vltavou 
vč. vnitřního vybavení" dle pro-
jektové dokumentace zpraco-
vané společností RH - ARCH, 
s.r.o., Nekázanka 881/9, Pra-
ha 1.
➁ „Stavební úpravy suterénu 
ZŠ Třebízského pro ZUŠ" dle 
projektové dokumentace zpra-
cované firmou A.D.U. atelier, 
s.r.o., Přemyslova 153, Kralu-
py nad Vltavou.
➂ „Adaptace výměníkové sta-
nice u MěBP na centrální spi-
sovnu MěÚ v Kralupech nad Vl-
tavou - vč. vnitřního vybavení" 
dle projektové dokumentace 

zpracované společností Atelier 
ALBIS, s.r.o., Půlkruhová 813, 
Praha 6.

Tyto záměry budou financo-
vány z finančních prostředků 
určených na rekonstrukci cen-
tra města. 
◆ Koordinátorem BOZP ak-
cí „Rekonstrukce komunikace 
v ul. Na Husarce“, „Parkovací 
stání V Zátiší“, „Adaptace vý-
měníkové stanice na centrál-
ní spisovnu MěÚ“ a „Stavební 
úpravy suterénu ZŠ Třebízské-
ho pro umístění provozu ZUŠ“ 
se stal pan Evžen Geyer. 
◆ RM schválila, v návaznos-
ti na zřízení parkovacích stání 
na sídlišti V Zátiší a bezbarié-
rového chodníku v ulici Gene-
rála Klapálka, investiční akci 
„Oprava chodníků v lokalitě 
V Zátiší“. Zhotovitelem byly 

vybrány Technické služby za 
cenu 598.706,- Kč vč. DPH. 
Oprava se uskuteční na jaře 
příštího roku. 
◆ Novoroční ohňostrojové 
produkce se ujme, stejně jako 
v loňském roce, společnost CZ 
team, s.r.o. za celkovou cenu 
91.800,- Kč vč. DPH. 
◆ V informačním centru 
Městského úřadu si můžete 
za 60,- Kč zakoupit hrnečky 
se znakem města Kralupy nad 
Vltavou. 

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
29. 11. 2011 od 12:30 

do 13:30 hodin

StáNKOVé tRhy  
na parkovišti v Lobečku 
 (proti KD Vltava) se  
 budou konat ve středu
2., 16. a 30. 11. 2011.

2.listopadu

Veřejné jednání  
Zastupitelstva města  
se koná:

od 17 hodin  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

Rekonstrukce 
bazénu vrcholí
Koncem října byly předány zrekonstruova-
né vnitřní prostory plaveckého bazénu na 
Cukrovaru a byly odstartovány přípravné 
práce k zahájení provozu krytého bazénu. 
Přesný termín otevření, který vychází na 
začátek měsíce prosince tohoto roku, se ná-
vštěvníci včas dozvědí na internetových 
stránkách www.mestokralupy.cz. 
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O letišti Vodochody

sTop lETiŠTi voDochoDY  ❑  sTop lETiŠTi voDochoDY

Připomínky ke studii EIA
Letiště Vodochody – předány!

„Chtěli bychom věřit, že krajská rada naše při-
pomínky pečlivě prostuduje a následně změní ná-
zor. Postaví se tak za své občany a ne proti nim“, 
řekl Petr Holeček, starosta Kralup poté, co předal 
hejtmanovi kopie všech připomínek k EIA.  

Ani třetí verze dopracované studie EIA 
neřeší všechny zásadní problémy.
V ohrožení jsou i ti nejmenší. Ředitel Psychi-
atrické léčebny v Bohnicích MUDr. Martin Hollý 
zdůrazňuje, že dopady hlukové zátěže na děti 
jsou opravdu vážné: „Zvýšený hluk může kom-
plikovat naprosto klíčové učení komunikace 
v mateřském jazyce. Pokud se sníží rozdíl mezi 
hlasitostí mluvené řeči a hlukem pozadí, vede to 
k poruchám vnímání. Proces učení se tak znatel-
ně prodlužuje. Zvýšený hluk u citli-
vých osob může navíc podporovat 
agresivní reakce, vycházející z ne-
pochopení komunikace. Další váž-
ný efekt, ověřený i v zahraničních 
studiích, je při hlukové zátěži ztráta 
motivace ke kooperativnímu jedná-
ní,“ zdůrazňuje Martin Hollý (viz. 
mapa MŠ a ZŠ v okolí letiště).

Nárůst pozemní dopravy. Sou-
časná zátěž pozemních komunikací 
nejen v našem městě, ale i ve smě-
ru na Prahu a v Praze - Holešo-
vičkách, je již za hranicí únosnosti. 
Zvýšení provozu, vyvolané případ-
ným rozšířením letiště Vodochody, 

je nepřípustné. Ke stávající dopravě by se zátěž 
zvýšila o více jak 5000 vozidel denně, což by 
vedlo k dalším vážným dopravním problémům 
a k dalšímu nárůstu znečištění ovzduší. 

Nutné je také upozornit na existenci havra-
nů polních a kavek obecných mezi Veltrusy 
a Kralupy. Startovací trajektorie letadel křižuje 
pravidelnou trasu každodenního průletu deseti-
tisíců zimujících havranů a kavek při pravidelném 
návratu na tradiční nocoviště. Právě tyto sku-
tečnosti zásadním způsobem zvyšují možnost 
srážky letadla s ptáky, která by mohla mít fa-
tální důsledky nejen pro pasažéry, ale vzhledem 
k relativně hustému osídlení a blízkosti podniků 
se zásobami vysoce hořlavých látek i na širo-
ké okolí.

Dokumentace neobsahuje ani řešení roztr-
žení a výbuchu kulových zásobníků, které by 
v případě pádu letadla do areálu chemické výroby 
zde v Kralupech způsobily dalekosáhlé škody na 
lidských životech i životním prostředí.

A jaké stanovisko vydalo město Kralupy 
nad Vltavou? - MĚSTO NESOUHLASÍ S PŘED-
LOŽENOU DOKUMENTACÍ a vzhledem k  ne-
vypořádání se s podmínkami uvedenými MŽP 
v požadavku o doplnění dokumentace, nedosta-
tečnému vypořádání připomínek Města Kralupy 
nad Vltavou, z důvodu, že záměr je v rozporu 
s ústavním zájmem na příznivé životní prostředí, 
když v aspektu hluk a ochrana ovzduší by rea-
lizací došlo k překročení maximální únosnosti 
území, považujeme předkládaný záměr za ne-

akceptovatelný. Z výše uvedených 
důvodů, jež jsou důvody a skuteč-
nostmi rozhodnými pro posouze-
ní vlivů tohoto záměru na životní 
prostředí, navrhujeme, aby Minis-
terstvo životního prostředí podle  
§ 10 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí, po obdržení po-
sudku a veřejném projednání, vy-
dalo stanovisko v tomto znění: „Zá-
měr není přijatelný z hlediska 
jeho vlivů na životní prostředí“.

Více informací  
na www.stopletistivodochody.cz

Lenka Císlerová

k 18. říjnu skončila pro všechny účastníky řízení ve věci rozšíření letiště vodochody třicetidenní lhůta, během níž 
se mohli vyjádřit k dokumentaci vlivů na životní prostředí – eia, kterou předložila společnost penta investments. 
Starostové obcí a měst regionu v okolí letiště vodochody, podpořené občanskými sdruženími a občany, se při cestě 
na Ministerstvo životního prostředí zastavili i na úřadě Středočeského kraje, kde chtěli deklarovat hejtmanovi kraje 
své negativní připomínky k eia. reagovali tak na fakt, že  rada Středočeského kraje, v čele s hejtmanem, i přes 
nedoporučení krajských poradních výborů, veřejně vyslovila podporu rozšíření letiště ve vodochodech.

Starosta Kralup Petr Holeček předává kopie 
připomínek k EIA hejtmanovi Středočeského kraje.
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Nůše plná připomínek k EIA byla 
předána MŽP dne 18. 10. 2011.
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Aktuality

www.mestokralupy.cz

V čem se hřiště liší od toho předchozího?
Celý areál viditelně změnil svou podobu 
a rozšířil tak nabídku pro volné sportovní 
aktivity pod širým nebem. Zdarma můžete 
využít in-line dráhu a za hodinový popla-
tek další hřiště a kurty, například na tenis, 
beach volejbal, basketbal, atletické sporty, 
nohejbal či malou kopanou. Dva nové teni-
sové kurty mají speciální povrch s nemrz-
noucí úpravou. 

Komu a jak hřiště dosud sloužilo a komu bu-
de sloužit nyní?
Sloužilo těm, kteří si hřiště pronajímali; hoby-
fotbalistům, hokejovému klubu pro mládež, 
jaro – podzim učilišti, soukromým skupin-
kám fotbalistů, které se na zimu stěhovaly 
do haly. Příjem z pronájmu pokryl základní 
provozní náklady samotného hřiště.

ROZHOVOR s... Vladimírem Lánským, jednatelem Kralupské sportovní, spol. s r.o.

U stadionu vyrostlo nové hřiště
dne 18. 10. 2011 proběhlo slavnostní 
otevření zmodernizovaného 
víceúčelového hřiště u zimního 
stadionu, které je pod správou 
kralupské sportovní, spol. s r.o. 
otevřeno bude denně od 8 do 21 hod. 
projekt na tuto rekonstrukci byl 
vypracován již před několika lety, ale až 
díky dotaci z regionálního operačního 
programu Střední čechy byl letos 
zrealizován.

Zástupci našeho města a Středočeského kraje při slavnostním otevření hřiště – zleva: Antonín Seidel 
(člen kralupského zastupitelstva), Petr Holeček (starosta Kralup n. Vlt.), PaedDr. Milan Němec (radní 
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Středočeského kraje), Ing. Kamil Munia 
(Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy) a Libor Lesák (místostarosta Kralup n. Vlt.).

Nyní je hřiště prioritně určeno a zaměře-
no na širokou veřejnost, školy, zájmové klu-
by i jednotlivce. Nebráníme se ani pronájmu 
klubům z okolních obcí, pro firemní účely 
a podobně. Další informace o víceúčelovém 
hřišti najdete na internetových stránkách 
www.sportkralupy.cz nebo se informujte na 
tel. čísle: 734 375 591.

Pomalu to budou 2 roky, co jste stanul v čele 
Kralupské sportovní, spol. s r.o. Jak se Vám 
podařilo zkorigovat zejména hospodaření zim-
ního stadionu, které bylo v předchozích letech 
stále ve schodku?
Podařilo se nám to, za jakým účelem byla 
jedna ledová plocha zrušena. Přebudovali 
jsme ji na víceúčelovou halu a dovedli do 
kladného hospodářského výsledku. To samé 
se povedlo se stadionem v Mikovicích, kde 
jsme připravili zázemí pro kralupské Rugby. 
I zde jsme v kladných číslech. Co se týká 
hospodaření v roce 2009, byl schodek před 
vytvořením společnosti 7.172.910  Kč, vlo-
ni jsme deficit snížili na cca 1.887.032  Kč 
a na konci tohoto roku to bude cca deficit 
1.300.000  Kč. V příštích letech s nasazením 
nových technologií, se do 2 let,  pevně vě-
řím, dostaneme k vyrovnanému rozpočtu, 
ale už dnes, myslím, městskému rozpočtu 
oproti minulým rokům šetříme finance, kte-
ré může Město využívat na veřejně prospěš-
né projekty.  

Jaké kluby na zimním stadionu působí?
Ledovou plochu využívají dva hokejové klu-
by, nově pronajímáme led externím zájem-
cům o individuální tréninky (tzn. hokejista 
s trenérem).  Oddíl Krasobruslení využívá 
led 5 dní v týdnu. Od září mohou zájemci 
opět navštěvovat „Veřejné bruslení“. Dopo-
ledne všedních dnů využívají dospělí, kteří 

Běžecký ovál s doskočištěm.
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Dárek pod stromeček
Blíží se Vánoce a s nimi i starost, jaké dárky připravit 
pod vánoční stromeček. Vhodným a vděčným dár-
kem byla vždy kniha. Těm, kteří mají rádi své město, 
se jistě zavděčíte novou knihou o Kralupech:
„Velká kronika kralupská 1253 – 2010“

Autor knihy Ing. Josef Stupka v ní chronologicky 
uvádí události od první písemné zmínky o Kralupech 
v roce 1253 až do konce roku 2010. Kniha má 300 
stránek a 319 obrázků. Vyjde v polovině listopadu 
a bude ji nabízet Městské muzeum v Kralupech nad 
Vltavou, které knihu vydává a rovněž knihkupectví 
„U Vlachů“.

Kronika byla vydána za finanční podpory Města 
Kralupy.

mají například až odpolední směnu, ale také 
maminky s dětmi. Dopoledne není na ledu 
rušno, takže to všem bruslařům vyhovuje 
a mají dopolední bruslení rádi. Dopolední 
celoroční bruslení nabízíme druhým rokem 
a plní svůj účel.

Dále jsme také zaznamenali velký zájem 
o půjčování bruslí, dokonce je zájemců více, 
než máme počet bruslí, takže bychom rádi 
dokoupili další brusle, až budou finance.

A kdo využívá původní malou ledovou plochu, 
nyní víceúčelovou krytou halu?
Jednu třetinu mají pronajatu hokejbalisté, 
druhou třetinu florbalisté, část třetiny vy-
užívají milovníci badmintonu a nově zde 
našel své zázemí Boxerský klub – kde se 
vybudoval boxerský ring pod vedením 
pana Šudy (2x Mistr světa a 1x Mistr 
Evropy). Brzy přibude střelba moderní-
ho pětiboje.

Kým jsou obsazeny komerční prostory?
V přízemí areálu má k dispozici dva sály 
o.s. Fit For You a uvažujeme o rozšíření pro-
stor. V zadní části budovy funguje Billiard 
klub Kobra. V hlavních prostorách můžete 
najít další 3 soukromé subjekty, a to Gra-
fické studio, restauraci Taco Burger, která 
nabízí jihoamerickou kuchyni a je tím pra-
vým pro milovníky tohoto jídla. A v nepo-
slední řadě zde nově funguje obchod se 
sportovními potřebami, se zaměřením na 
hokejové a volnočasové aktivity na brus-
lích, vč. in-line.

Jaké jsou Vaše další plány a sny?
Přál bych si, abychom úspěšně dokončili 
realizaci nových technologií na ZS, musí-
me opravit okapy, které v tuhých zimách 
zamrzají, a potom nám stále teče do budo-
vy. Příští rok je provozní nutnost pořídit 
novou rolbu, problém začíná s funkčností 

celého chlazení. Co se víceúčelové haly tý-
če, chceme dokončit sektor bojových sportů 
(tatami), naskýtá se i možnost vytvořit jedno 
beach volejbalové hřiště. V současné době 
začneme připravovat prostor pro trénování 
střelby (Klub moderního pětiboje). Myšlenka 
možnosti sportovní třídy s výukou jazyků 
v areálu od příštího školního roku nemusí 
být utopie, pracujeme na tom.

A můj sen? Aby se stabilizoval hokej 
v Kralupech, tak to bych si přál moc. Aby 
si lidi nedělali naschvály, neviděli každý 
jen svoje zájmy (i ve sportu). Také, abychom 
byli schopni zvládat finanční a energetické 
tlaky, které nám současná doba každému 
přináší. Sportoviště našeho rázu není schop-
né nabízet vše zdarma, ale snaží se vlastní 
prosperitou a s pomocí vedení města Kralup 
o to, aby mohlo sloužit i lidem, kteří nemají 
velké finanční příjmy a rádi sportují. 

 DěKuji ZA ROZHOVOR! RADKA SALáKOVá
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TuDy NA HřIšTě 
– Sportoviště najdete 
za víceúčelovou halou. 
Vchod na hřiště je 
vlevo od haly, kdy 
musíte projít kolem 
sauny.

Dva nové beach 
volejbalové kurty.
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Poradenský program, vede-
ný MUDr. Dušanem Randá-

kem, je k dispozici každé úterý 
mezi 17. a 19. hod. bez potřeby 
předchozího objednání na ad-
rese Sokolská 139 (tj. v 1. patře 
budovy Farní charity). 

Jedná se především o pora-
denství pro rodiče, resp. rodin-
né příslušníky osob, které se po-
týkají s návykovými látkami jak 
nealkoholovými, tak s alkoho-
lem a případně také s hazardní 
hrou. Vzhledem k anonymitě je 
program dostupný i pro ty, kteří 
se z důvodu jakékoliv stigma-
tizace neodvážili zatím žádný 
kontakt vyhledat.

Co konkrétně si pod tímto 
programem máme představit? 
Individuální poradenství, kdy 
je možné pokusit se rodinnou 
komplikaci rozebrat a zkusit hle-
dat nějaké z možných řešení. 
V rámci individuálního přístupu 
se tedy nestane, že by ten, kte-
rý si o pomoc přijde říci, musel 
tyto informace sdílet s dalšími 
osobami. Někdy je náplní indivi-
duální psychoterapie či krizová 
intervence pro rodinné přísluš-
níky, protože je důležité nezů-
stávat se svými obavami a stra-
chy sami. Z tohoto pohledu lze 
program využít i jako prostou 
úlevu či odventilování stesků, 
smutku, strachu či jiných emo-
cí, které jsou v souvislosti se 
společným životem se závis-
lým nebo problémovým uživa-
telem zjevně časté. Výsledkem 
konsultace tak může být úleva 
pro toho, kdo s uživatelem ná-
vykových látek žije i eventuelní 
doporučení a zprostředkování 
adekvátního léčebného progra-
mu pro ty, jež mají s drogami 
či jinými návykovými látkami 
(alkohol, léky) nebo hazardní 
hrou problém.

Program může být využit 
i samotnými uživateli návyko-
vých látek, kteří sami přijdou 
a potřebují pomoc při zajiště-

Bezplatné poradenství

ní následné léčby odpovídající 
stavu (detoxifikace, odvykací 
léčba, terapeutická komunita, 
systematická psychoterapie), 
případně jsou tito přivedeni ke 
konsultaci svými rodinnými pří-
slušníky. V tom případě je mož-
né poskytnout například formu 
motivačního podpůrného roz-
hovoru. Vzhledem k tomu, že 
se nejedná o zdravotnické zaří-
zení, nejsou zde předepisovány 
žádné léky.

Návštěva je vždy bezplatná 
a je zpravidla anonymní.

Pokud by se někdo chtěl do-
předu objednat, potom je možné 
využít e-mailového kontaktu po-
radna@mestokralupy.cz, případ-
ně telefonu 727 338 236.

Pokud by byl tento kontakt pro 
zájemce o poradenství rizikový, 

může využít na stránkách města 
Kralupy nad Vltavou interneto-
vou poradnu http://www.mesto-
kralupy.cz/Mesto/Protidrogova-
poradna/Default.aspx, kde se 
všichni odpovědi na své dotazy 
zcela jistě bez prodlení dočkají.

Pokud tedy máte ve svém 
okolí či v rodině někoho, kdo 
má s návykovými látkami či 
hazardní hrou problém a chtě-
li byste mu pomoci, jsme Vám 
každé úterní odpoledne k dis-
pozici.  MuDR. DušAn RAnDáK

v kralupech n. vlt. již více než 10 let funguje program, 
který je primárně určen rodinným příslušníkům a blízkým 
osobám těch, kteří mají problém s návykovými látkami 
a hazardní hrou.

KRaluPsKé 
zVoNy 

Vletošním roce si připomí-
náme, že už 20 let znějí 

z věže kralupského koste-
la Nanebevzetí Panny Marie 
a svatého Václava tři zvony, 
kterým 10. listopadu 1991 
slavnostně požehnal pražský 
arcibiskup kardinál Miloslav 
Vlk. Událost to byla skutečně 
významná, protože téměř 50 
let v našem městě zvony ne-
zvonily. Původní zvony Marie, 
Václav a Jan Nepomucký byly 
zrekvírovány v I. světové vál-
ce a další - Marie, Ludmila, 
Vojtěch a Václav z roku 1930, 
skončily stejně - padly za oběť 
válečné vřavě v roce 1942. 

S myšlenkou nových zvonů 
přišel Ing. Miroslav Nevosad, 
tehdejší generální ředitel pod-
niku Kaučuk, který na kon-
ferenci zaměstnanců v listo-
padu 1990 požádal o souhlas 
s uvolněním finančních pro-
středků na pořízení Seifer-
tových zvonů. Svou žádost 
uvedl tehdy verši: „Zazvoňte 
mi ještě jedenkrát, kralupské 
zvony“, z básníkovy sbírky 
„Všecky krásy světa“. Souhlas 
zaměstnanců získal a pověřil 
Ing. Leidla zajištěním této ná-
ročné akce. 

Zvony Václav, Ludmila a Voj-
těch byly odlity ve Zvonařské 
dílně Tomášková – Dytrycho-
vá s.r.o. v Brodku u Přerova, 
kterou v roce 1950 založili Jo-
sef a Laetitia Dytrychovi. Hlas 
nových zvonů se kralupským 
údolím rozezněl poprvé před 
dvaceti lety na Štědrý večer. 
 Věra hašová
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Co vše modernizace Kulturního 
a společenského střediska obnášela?
Opravy se týkaly výměny všech kovo-
vých prosklených stěn, včetně stěn kino-
sálu a malého sálu, které jsou opatřeny 
protihlukovými skly. Proběhla obnova 
kanalizace včetně prostor sociálního za-
řízení u kinosálu, které byly kompletně 
rekonstruovány. Parketovou podlahu di-
vadelního sálu a plochu jeviště s točnou 
nahradila podlaha nová, a to z dubové-
ho masivu. Ze stejného materiálu byly 
provedeny obložky spodní části sloupů 
v interiéru divadelního sálu. Propadlo 

jeviště je nyní obsluhováno novou vý-
tahovou plošinou. Byly rovněž obnove-
ny výmalby, které dobře korespondují 
s barvou čalounění  nových divadelních 
sedadel, vybavených kolečky pro lepší 
manipulaci.

Jak finančně náročná byla tato 
rekonstrukce?
Celkové náklady na rekonstrukci činily 9,5 
milionu korun. Město obdrželo dotaci z Re-
gionálního operačního programu Střední 
Čechy ve výši 5,9 milionu korun. Rozdíl 
byl uhrazen z rozpočtu města.

I diváci s dlouhýma nohama si tedy již 
pohodlně vychutnají jakékoli divadelní před-
stavení, herci nebudou na jevišti zakopávat 
o vyboulená prkna a tanečníci mohou leh-
ce plout po novém tanečním parketu. Při 
koncertech už nebudou drnčit kovové dveře. 
K dokonalosti však chybí ještě zateplení bu-
dovy a nová fasáda a zejména je nutné opra-
vit střechu celé budovy. I na tyto opravy bude 
požádáno o poskytnutí finanční dotace.

Zveme vás tedy k návštěvě kulturních 
a společenských akcí do „nových prostor“ 
kralupského Kulturního domu Vltava.

R. SALáKOVá

ROZHOVOR s... janou Bendovou, referentkou odboru RiaSM MěÚ Kralupy nad Vltavou

VltaVa září novotou
pětačtyřicetiletý interiér kulturního domu vltava prošel během letních měsíců dlouho 
očekávanou rekonstrukcí, která kralupský kulturní stánek omladila. 

Ÿ Horní foto:  
Petr Holeček (starosta 
Kralup), MuDr. David Rath 
(hejtman Středočeského 
kraje), JuDr. Ing. Tomáš 
Novotný, Ph.D. (ředitel Úřadu 
Regionální rady), Martin 
Odvody (ředitel KD Vltava) – 
při slavnostním přestřižení 
pásky.

Ÿ Dvě malé fotografie:  
Foto z průběhu rekonstrukce  
KD Vltava.

Ÿ Dolní foto:  
Nové divadelní sedačky ve 
zmodernizovaném sále KD 
Vltava.

fOtO: RADKA SALáKOVá
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Stále častěji se pracovníci technických 
služeb našeho města setkávají 
s problémem tzv. černých skládek 
v našem městě. zejména v lokalitě 
lidové náměstí a hostibejk.

„Konkrétně se jedná o to, že na stano-
viště pro svoz mobilního nebo bio odpadu 
je navezen odpad na hromadu v jiný den, 
než je stanoven svoz dle rozpisu. Na stano-
višti je pak navezena třeba i  suť a spousta 
dalšího odpadu. 

S tímto problémem se pravidelně setká-
váme ve velkém množství jak u stanovišť 
komunálního odpadu, tak i u stanovišť se-
parovaného sběru, kde se odkládá nábytek, 
různé bytové doplňky a elektrospotřebiče.

Přesto, že sběrový dvůr je otevřen ne-

přetržitě 7 dnů v týdnu, najdou se tací ob-
čané, kteří svým způsobem takto zakládají 
černé skládky po městě. Na úklid jsou pak 
vynakládány zbytečně finanční prostředky, 
které by rozhodně mohly být využity účel-
něji. Pokud někdo nemá možnost dovozu 
odpadu do sběrového dvora, je možné tuto 
službu u nás objednat“, říká ředitel TSM, 
Ing. Petr Šára.

Sběrový dvůr se nachází v areálu TSM 
na konci Libušiny ulice a pro veřejnost je 
otevřeno denně od 9 do 17 hodin, včetně 
víkendů a svátků. Tel. č. 315 726 589.

Buďme tedy uvědomělí nejen k financím, 
ale i k přírodě a separujme odpad tak, aby na-
kládání s ním mělo svůj smysl a význam. 

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

Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50

sVoz odPAdu V lIstoPAdu A ProsInCI

Bioodpad: 31. 10 – 4. 11., 5. 12. – 9. 12.
(v prosinci pouze za příznivého počasí) 

Rozměrný odpad z domácností: 21. 11. – 25. 11.
- (tj. pneu, lednice, TV, aku, el. přístroje, železo atd.)

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

Rada města Kralupy nad Vltavou schválila a vy-
dává v souladu s ustanovením zákona o obcích 
a o pozemních komunikacích nařízení pro zimní 
období 2011 – 2012. 
Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních 
komunikací a ve schůdnosti chodníků v zimním ob-
dobí. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo 
zimní období, postupuje se při odstraňování závad ve 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůd-
nosti chodníků přiměřeně podle tohoto nařízení.

Na následujících vozovkách se pro jejich ma-
lý dopravní význam nebude zajišťovat schůdnost 
a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí:

Motoristické komunikace: Příčná – Minice, 
Jeronýmovo náměstí, Na Baště, V Hliništi, V Rok-
li, Pod Skalkou, V Uličce, Horní, odbočka z ulice 

U Křížku, dvě odbočky z ulice Hybešova, nezpev-
něné uličky přiléhající k Purkyňovu náměstí, U Stu-
dánky – Zeměchy.

Nemotoristické komunikace: více než 20 chod-

níků a stezek, mezi ty nejznámější patří: schody na 
Hostibejk vč. pěších cest, chodníky v parku na Dvo-
řákově nám., Dvořákova a Svojsíkova stezka, atd. 

Úklid komunikací v zimním období
Vlastník komunikací zajišťuje v zimním období úklid 
následujícím způsobem:

a) odstraňování sněhu nebo náledí se provádí ručně 
nebo strojní mechanizací, v případě potřeby násled-
ným posypem inertním, zdrsňujícím materiálem 

b) v případě sněhu nebo náledí musí být zajiště-
na schůdnost do 4 hod. po skončení spadu sněhu 
nebo vzniku náledí, při nepřetržitém dlouhotrvajícím 
sněžení musí být úklid prováděn průběžně.
Celé znění tohoto nařízení najdete na: 
www.mestokralupy.cz ve složce:„Platné obecně 
závazné vyhlášky a nařízení města“.

o sjízdnosti a schůdnosti místních 
komunikací v zimním období

NařízeNí města

Úmyslné černé skládkyS polečnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
si dovoluje požádat vlastníky a uživatele 

dotčených pozemků o odstranění a okleštění 
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpeč-
né a spolehlivé provozování zařízení distribuční 
soustavy v majetku společnosti ČEZ. Zásah 
proveďte v období vegetačního klidu do 15. 
listopadu tohoto roku tak, aby byla zachová-
na povolená nejmenší vzdálenost větví stromů 
a jiných porostů od nadzemního vedení.

Zásah nesmíte provádět v případě, že se 
větve stromů a jiných porostů před zásahem 
dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané 
větve stromů dotek s vedením. Zásah, při kte-
rém by mohla být ohrožena bezpečnost osob 
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční 
soustavy, můžete provést pouze se souhla-
sem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Celé znění této zprávy najdete na www.mes-
tokralupy.cz a veškeré instrukce na interne-
tových stránkách www.cezdistribuce.cz.

Odstranění a okleštění stromoví

BiOPOPeLNiCe – svoz

U pozorňujeme všechny majitele biopopel-
nic, že poslední svoz bioodpadu v tomto 

roce proběhne 29. 11. 2011. Další svoz bude 
následovat až v dubnu.

V době od prosince do dubna můžete do bi-
onádob odkládat pouze to, co nepodléhá zkáze 
(např. větvičky). Biopopelnici není nutno nijak 
zazimovat ani čistit.

Mikovice
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Ohlédnutí, Pozvánky

ráda bych se podělila se svými dojmy 
se všemi, kdo z nějakého důvodu 
nenavštívili v sobotu 15. 10. den 
otevřených dveří zŠ komenského 
a odpolední vystoupení dětí v kd vltava.

V e škole na mě dýchla příjemná, téměř 
rodinná atmosféra. U vchodu jsem si 

zakoupila Almanach a pamětní medaili, kte-
rou škola k této příležitosti vydala. Hned 
jsem si všimla čistého prostředí a to bylo vel-
mi příjemné. Byla jsem překvapena moder-
ním zařízením v každé třídě, doslova jsem 
žasla nad vybavením fyzikální, chemické 
a počítačové třídy a knihovny. A nejen to, 
každá třída byla slavnostně vyšperkovaná. 
Učitelé se žáky připravili pro návštěvníky 
širokou nabídku zajímavých činností. Každý 
si mohl vybrat, co ho zajímalo. Třeba z ob-
lasti matematiky tam byly různé pomůcky, 
z českého jazyka si bylo možno vyzkoušet 
testy, prohlédnout pomůcky k anglickému 
jazyku. Zábavná byla střelnice, kde si ná-
vštěvníci vyzkoušeli svou šikovnost. 

Třídy družiny jsou účelně a zároveň útul-
ně vybavené. V nich byly připraveny různé 

pracovní dílny se zajímavými výtvarnými 
a řemeslnými technikami pro děti i jejich 
rodiče, např. práce s přírodninami, korál-
kování a jiné. Pro děti byly ještě připraveny 
různé soutěže v budově, ale i na zahradě. 

Při procházení budovou, kdy mě provázely 
děti, jsem potkávala mnoho známých, kteří 
byli stejně uchváceni vybavením a atmosfé-
rou této školy.

Příjemné dopoledne mělo sladkou tečku. 
V improvizované kavárně v prostoru budo-
vy jsem si zašla na kávu. Udivil mě výběr 
sladkostí, chlebíčků a jednohubek, které jsem 
si mohla ke kávě zakoupit. Tyto dobroty při-
pravili rodiče dětí a některé zaměstnankyně. 
Zde jsem si uvědomila, že na této škole pří-
kladně spolupracují pedagogičtí i nepedago-
gičtí pracovníci, žáci i jejich rodiče.

Oslavy pokračovaly odpoledne v Kultur-
ním domě Vltava. Program, ve kterém vy-
stoupily děti ze všech tříd, moderoval pan 
Karel Voříšek, absolvent Komenského ško-
ly. Děti vystupovaly s nadšením, při závě-
rečném společném nástupu jsem měla slzy 
v očích. 

Děkuji paní ředitelce Mgr. Jiřině Hereino-
vé, pedagogickému sboru, všem ostatním za-
městnancům a také dětem a jejich rodičům 
za nevšední zážitky z celé oslavy.

MARie BLAžKOVá, přeDSeDKyně šKOLSKé 

A KuLtuRní KOMiSe MěÚ KRALupy n. VLt.

110. výročí ZŠ Komenského

5. MĚSTSKÝ PLES

Město Kralupy nad Vltavou vás 
zve na 5. MĚSTSKÝ PLES,

který se koná v sobotu 19. LiSToPadu 2011 
od 20 hod. v Kulturním domě Vltava.

Hrát bude orchestr BRaNd NEW BaNd.

Večerem provede moderátor aLEŠ ŠVaRC
a jako host vystoupí JiŘÍ ŠKoRPÍK  

– duchovní otec vokálního uskupení 4TET.

Připravena je bohatá tombola – pronájem obytné 
motorové lodi Patricia pro 2 - 5 osob, voucher v hodnotě 

10.000,- Kč, 7.000,- Kč a 5.000,- Kč  
na projekt domu, elektronika, dárkový poukaz  

do restaurace v hodnotě 1.000,- Kč  
a více jak 300 dalších zajímavých cen.

Vstupné: 150,- Kč (v pokladně KD Vltava)  
– ke každé vstupence uVÍTaCÍ dRiNK zdaRMa!

almanach můžete zakoupit v kanceláři 
školy – 7:30 – 15:30 hod., cena 60,- Kč.
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Inspirujte se dílem k. J. erbena (kytice; Pohádky – Otesánek; 
Hrnečku, vař!; Zlatovláska; Dlouhý, Široký a Bystrozraký a dal-
ší), namalujte obálku ke knize jakoukoliv technikou a odpovězte 
na tyto soutěžní otázky: 

1.  V kterém městě v Podkrkonoší se k. J. erben narodil? 

2.  Z jaké básně, ze sbírky kYTICe, je tato ukázka?: „Okolo
 lesa pole lán, hoj, jede, jede z lesa pán, na vraném bujném
 jede koni, vesele podkovičky zvoní, jede sám a sám“.

3. Jak se jmenovala liška ze známé pohádky „Pták Ohni-
 vák“?

Práce odevzdejte do Městské knihovny do pátku 25. 11. 2011.

Uveďte své jméno, adresu a věk, případně číslo telefonu.
Z obrázků bude uspořádána v prostorách knihovny výstavka 
a nejlepší práce budou u příležitosti dne pro dětskou knihu 
odměněny. 

MĚSTSká kNIHOVNA Vás zve na setkání
s Petrou Sehnalovou.

Přednáška „o GrAFotErAPII
aneb ruKoPIsEM K rozVoJI osoBnostI“

se uskuteční ve studovně Městské knihovny
v úterý 8. listopadu 2011 v 17:00 hod.

DětSKé ODDěLeNí PřiPRAVuje:
❱ mimořádný pondělní dopolední provoz 
❱ registrace pro děti zdarma celý den
❱ každé pondělí a středu od 14. listopadu 
bude probíhat prodej knih z nakladatelství THOVT
❱ zimní výzdoba knihovny
❱ znalostní soutěže
❱ zábavné hry

Jodlova 111, 278 01  Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel: 315 727 852, 315 727 782; 
http://www.knihovnakralupy.cz/

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Grafoterapie, v tomto pojetí, je uceleným systémem změn písma s cíle-
nými následky. Dává možnost zefektivnit vaše mozkové pochody. Může 
vám pomoci od některých zlozvyků, od nežádoucích charakteristik a může 
vám pomoci cítit se lépe. Někdy, když problémy pramení z nevhodného 
zpracování některých situací, je možné se zbavit i zdravotních problémů. 
Dále tímto procesem můžete získat duševní rovnováhu a sebedůvěru, najít 
pravý smysl pro humor a naučit se svobodně komunikovat.
Více informací o grafoterapii najdete na www.grafoterapie.cz

Petra Sehnalová, Jičínská 185, 507 58 Mlázovice, tel. 608 080711, 
petra@grafoterapie.cz

 

 

Městská knihovna se připojuje k celostátní akci

DeN 
PRO 

DětSKOu 
KNihu
V PONDěLí 

28. 11. 2011

8:00 – 11:00
12:30 – 17:00

Městská knihovna
vyhlašuje 

výtvarnou 
a vědomostní 

soutěž 
pro děti i dospělé 

ke 200. výročí 
narození 

K. J. Erbena
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Městské muzeum

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, www.muzeum.kralupy.sweb.cz

program na liStopad

Čteme z knihy návštěvníků:
23. 9. 2011 – vernisáž výstavy: „Jaroslav Seifert – 110 let od narození básníka“

Výstava krásná, klavírní doprovod nádherný, úžasný zážitek, oceňuji prostředí se 
vzorovým úklidem. Pokorná, Benešová

Děkuji velice za pozvání a krásný, neopakovatelný zážitek z dnešního podvečera. Nezbývá 
mě než závidět Kralupům, že v kultuře zde pracují tak obětavé a nadšené pracovnice. 
A Kralupy jsou šťastné místo, že se věnuje nezapomenutelné památce Jaroslava Seiferta, 
to Úvaly mají pouze rodačku Marii Majerovou. Děláte to tak MOC DOBŘE!
 Jiří Štork, Úvaly

27. 9. 2011 – Děkujeme za krásnou výstavu a chválíme soutěže a hry ze starších dob, které 
jsme si mohli vyzkoušet. 2. a 3. roč. ZŠ Nelahozeves (školní projekt: Tajemná historie pro 
ZŠ i SŠ)

2. 10. 2011 – Čirá náhoda mne přivedla do Vašeho muzea. Velmi se mi líbila vlídná 
atmosféra, čistota, přehledné a zajímavé uspořádání exponátů. A k celému sympatickému 
dojmu velmi přispěl zajímavý rozhovor – vlastně povídání s panem J. Stupkou.
Děkuji a přeji Vám další radost z práce – Renata Vendrová (Praha 3)

11. 10. 2011
Díky za pěkný prostor a čas ke zpívání.
Jaroslav Hutka
(po úspěšném dvouhodinovém koncertu s báječnou atmosférou...)

V úterý 10. 11. 2011, 18:00 hod.

Vás, milí kralupáci, zveme na „dŘEVěnÝ 
VEČEr“ s Martinem Patřičným a Bedřichem 
Ludvíkem. Povídání, ale i hudba se rozhod-
ně nebude dotýkat pouze dřeva jako tako-
vého...
Začínáme v 18 hodin v budově Městského 
muzea v kralupech nad Vltavou.
Vstupné: 50,- Kč
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středa 16. 11. 2011, 17:00 hod.
malý sálek kulturního domu Vltava, 
srdečně zveme na slavnostní křest nové knihy 
Ing. Josefa Stupky:
„VElKÁ KronIKA KrAluPsKÁ“.
křest je zároveň součástí slavnostního Oce-
nění občanů kralup nad Vltavou r. 2011.
Novou „kroniku“ si budete moci zakoupit
za zvýhodněnou cenu.

Čtvrtek 24. 11. 2011, 17:00 hod. 
Přestože se píše ještě měsíc listopad, u nás 
v muzeu se vše chystá ke slavnostní ver-
nisáži návštěvníky očekávané VÁnoČnÍ 
VÝstAVY s KluBEM lIdoVÉ tVorBY 
PrAHA 2011.
Na co se můžete těšit? Vystoupení žáků 
4. třídy paní učitelky r. Němečkové (Základ-
ní školy Generála klapálka); ukázky tradič-
ních vánočních technik „kouzelných babi-
ček“ = lektorek z kLT Praha a malý vánoční 
jarmark.
Pro školní skupiny jsme připravili výstavu ne-
jen s průvodcem, ale i s ukázkami lidových 

vánočních technik, a to každé úterý, středu 
a čtvrtek – vždy od 9:00 do 10:00 hod.; od 
10:30 do 11:30 hod. a odpoledne od 13:00 
do 14:00 hod., od 14:30 do 15:30 hod. – dle 
zájmu škol a školních družin.
(Prosíme skupiny telefonicky předem se ob-
jednat: 315 723 035.)

PŘIPrAVuJEME nA ProsInEC:
Adventní sobota - 10. prosince 2011
(13:00 – 17:00) - pro širokou veřejnost.
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ZVeMe VáS NA eKOLOgiCKé SeMiNáře

Za podpory společnosti MerO Čr, a.s. pořádá ekologické 
centrum kralupy n. Vlt. v 1. patře OD Máj ZDArMA ekologic-
ké semináře. Prvních pět příchozích návštěvníků vždy dosta-
ne dárek. 

První seminář na téma „Zelená domácnost“ byl zaměřen na 
dobré tipy a rady, jak se ohleduplně chovat k přírodě, našemu 
zdraví, životnímu prostředí, ale také jak žít hospodárně. V mno-
ha případech je totiž výraz „chovat se ekologicky“ synonymem 
pro slovo „neplýtvat“, což nám přináší i zisky finanční. 

Další semináře pro veřejnost, které proběhnou vždy v úterý 
1. 11., 15. 11., 29. 11. a 13. 12. 2011, budou věnovány kvalitě 
vody, biokosmetice, ekozahrádkaření, kvalitě ovzduší na kra-
lupsku a ekospotřebitelství. 
Podrobnější informace můžete získat na Zeleném telefonu 
800 100 584 nebo na stránkách ekocentra kralupy
www.eckralupy.cz.

jana Krátká

Dvořákův komorní sbor, pod vedením sbormistra Pavla Holubce, vás srdečně zve na koncert, který je pořádán na počest 
sv. Cecílie (patronky duchovní hudby, zpěváků, hudebníků, básníků, řemeslníků zhotovujících hudební nástroje a slepců) 

v kralupském kostele nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 
dne 20. 11. 2011 v 18 hod. 

na programu budou tyto skladby:
Zdeněk Lukáš – Missa Brevis (kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei); Josef Říha – Missa Brevis (kyrie, Gloria); 

Zdeněk Pololáník – Ave Maria Camille Saint-Saens – Ave Verum. Vstupné: dobrovolné

POZVÁNKA NA KONCERT

eKOLOgiCKé CeNtRuM Kralupy nad Vltavou
OD Máj, Palackého nám. 1091, 278 01 Kralupy nad Vltavou

http://www.eckralupy.cz

NAbíZí:
AZ ŠKOLKA – soukromá školka pro děti od 2 do 6 let - pro celodenní docház-
ku i nárazové hlídání

V listopadu nabízíme tyto jednorázové akce:
✔ 7. 11. od 19 h. - OSOBNí PLáN a ViSSiONBOARD – seminář pro dospělé  
✔ 9. a 23. 11. od 18 h. - SLuNCe 1. a 2. - praktický seminář z cyklu 
 Vesmírná Odyssea
✔ 10. 11. od 15, 16 a 17 h. – dle věku dětí – VÝROBA LAMPiONŮ 
✔ 10. 11. od 19 h. - jAK SeStAVit PODNiKAteLSKÝ ZáMěR 
 - seminář pro dospělé 
✔ 11. 11. od 17 h. – SVAtOMARtiNSKÝ LAMPiONOVÝ PRŮVOD 
 pro celou rodinu  
✔ 12. 11. od 9 do 12 h. – BAZáReK  ZiMNíhO OBLeČeNí PRO Děti 
 OD 0 – 6 Let  
✔ 19. 11. od 9 h. - KuRZ VAřeNí – pro dospělé „ Klasické i nevšední 
 vánoční cukroví“
✔ 24. 11. od 10 do 11 h. – POZVáNKA NA KuRZ ORieNtáLNíCh tANCŮ
 – ukázka a pozvánka na chystaný kurz orientálních tanců, další 
 ukázková hodina v sobotu 3. 12. 2011.
✔ 26. 11. od 9 h. – ADVeNtNí DíLNy – VÝROBA ADVeNtNíhO VěNCe
 – kreativní kurz pro dospělé + VÝROBA VáNOČNíCh DeKORACí 
 – kreativní kurz pro děti
✔ 30. 11. 2011 od 19 h. - ŠiKANA V NAŠeM ŽiVOtě 
 – přednáška pro dospělé

Třebízského 524, Kralupy nad Vltavou, 
tel.: 602 863 506, e-mail: centrumkralupy@email.cz, www.centrumkralupy.cz

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na prohlídku

obEcního DomU (Smetanova síň, historické salónky, vinárna, 

Americký bar) Kdy? v neděli 13. listopadu 2011
Obecní dům hlavního města Prahy je významnou památkou české secese. Vy-
budován byl v letech 1905 – 1911 podle plánů architektů Antonína Balšánka 
a Osvalda Polívky. Na jeho výzdobě se podíleli přední čeští umělci, mimo jiné 
sochař Ladislav Šaloun, malíři Alfons Mucha, František Ženíšek, Mikoláš Aleš 
a další.
Obecní dům je též významným centrem kulturní, společenské i politické 
činnosti. V roce 1918 byl v jeho prostorách ustaven Národní výbor, který zde  
28. října vyhlásil samostatnost naší republiky a v roce 1989 zde proběhlo 
první jednání mezi delegacemi komunistické vlády a občanského fóra.
u Odjezd z kralupského nádraží bude v 9:41 hod. na Masarykovo nádraží. 
Mimokralupští členové se mohou připojit v 10:45 hod. před vchodem  

do Obecního domu. Vstupné je 200,- Kč, 150,- Kč uhradí členové, zbytek bude 
uhrazen z grantu Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Prohlídka proběhne 
s odborným průvodcem. Z organizačních důvodů musíme předem nahlásit 
počet účastníků, proto je nutné se na tuto vycházku předem přihlásit.  
Přihlásit se můžete e-mailem u paní Vovsové (milena.vovsova@seznam.cz) 
nebo telefonicky u paní ing. Závodské (tel. 315 726 218) nejpozději  
do 4. 11. tato vycházka je určena výhradně registrovaným členům KPP.

Akci připravila: Ing. Věra Závodská

Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

94 let Vandasová olga
92 let langová zdeňka  
80 let Ing. Kubíček Miroslav
 Hýbl Radomír

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v listopadu 
významných životních jubileí.

Malé máslovické 
muzeum másla

zve na tvořivou dílnu
„Vyrábíme betlém z másla“

v sobotu 12. 11. 2011 
od 10 do 16 hodin

Další informace a přihlášky 
na ou@maslovice.cz

nebo na tel.: 603 431 148.

POZOR! upozorňujeme členy, že prosincová vycházka 
se bude konat již 3. prosince.

tato rubrika je tu pro vás!  
Fotografii miminka a veškeré údaje, 
které dovolíte zveřejnit, zašlete na  

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

daniel djuReVsKi
Narodil jsem se 13. 9. 2011 v 1:29 h. v porodnici 

ve Slaném, mamince Markétě a tatínkovi 
Danemu. Vážil jsem 3 360 g a měřil 51 cm.

„Narodil se človíček”

ZtRAtiL Se PejSeK
Dne 26. 9. 2011 v odpoledních hodinách se v Minicích ztratila naše zhruba 
jednoroční fenka slyšící na jméno Mája nebo Majka. 

Je to temperamentní zvířátko s tendencí se s každým kamarádit. Velikostně 
připomíná jezevčíka, má krátkou a hladkou srst. Barva převládá černá, jen 
má bílou náprsenku a ponožky. Kolem očí a na nožičkách má béžové fleky. 
Charakteristické jsou pro ni špičaté stojící uši a její přítulnost.

Neměla na sobě žádný obojek, ale má zaregistrovaný čip.

Za nalezení nebo informaci k tomu vedoucí slibuji odměnu 1.000,- Kč. 

Budu vděčný za jakoukoliv informaci. 

Neváhejte mne, prosím, kontaktovat v jakoukoliv dobu na tel.: 602 183 847.

Na svět koukla Nellinka, naše druhá dcerunka. 
Je to děvče jako květ (3 200 g, 48 cm), 

můžete nám závidět. 
Na světě je malou chvilku, (16. 9. 2011), 

usmívá se na maminku.

nella donátoVá
 se narodila v porodnici Mělník. 

Maminka – Mária Donátová, tatínek – Jaroslav 
Donát, sestřička (3 roky) – Mária Donátová.

BLAHOPŘÁNÍ
V sobotu 12. listopadu 2011 oslaví 
své 70. narozeniny Ing. Bohuslav VA-
Cek, dlouholetý zaměstnanec pod-
niku kaučuk kralupy nad Vltavou. 
Hodně zdraví a štěstí do příštích let 
přeje manželka Libuše s rodinou.
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 4. 11. MUDr. Herber.................Nerudova 686
 315 721 771    
 11. 11. MUDr. Hettychová ..........Vrchlického ul.
 315 726 160
 18. 11. MUDr. Homolová ............Trojanova ul.
 315 722 401
 25. 11. MUDr. Horák ..................Lobeček
 315 726 221
 2. 12. MUDr. Mikušová ............Kaučuk
 315 718 016

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Děkuji všem našim přátelům a známým za 
projevená slova útěchy v době, kdy nás po 
dlouhé těžké nemoci navždy opustil můj 
milovaný manžel, pan Antonín Rynda. 
Jana Ryndová s rodinou

Děkujeme všem, kteří se 
přišli rozloučit 15. 10. 2011 s 
Mgr. Jiřinou Jarskou. Rovněž 
děkujeme Pohřebnímu ústavu 
pana J. Cibulky za vzorné 
vypravení pohřbu. Prof. Ing. 

Čeněk Jarský, DrSc. s rodinou.

Chtěl bych touto cestou poděkovat mému 
kamarádovi, Čeňkovi Jarskému, za důstojné 
rozloučení s jeho maminkou Mgr. Jiřinou 
Jarskou. „Musím Ti vyjádřit hlubokou úctu, je-
likož věř, že Tvá maminka odcházela z tohoto 
světa jako šťastná žena, protože věděla, že 
její jediný syn, Prof. Ing. Čeněk Jarský DrSc., 
dokázal v životě mnoho a v jejích očích byl 
tím nejmilejším... Vím, že v Tvém srdci zůsta-
ne navždy. A za všechno, co jsi pro ni udělal, 
Ti patří mé velké díky... 
S úctou Tvůj kamarád Petr Barcal“.

PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé,
listopad je již měsíc, kdy se ve vzpomín-
kách vracíme zpět k pomalu končícímu se 
roku.  Mnozí z nás vzpomínají i na své blízké 
o „dušičkách“, ale je ještě před námi krásný 
měsíc plný svátků a radosti. A tu radost si 
dopřejeme třeba při vystoupení dětí z MŠ 
Gen. Klapálka nebo programu dívčího sou-
boru břišních tanečnic. Jejich ladné pohyby 
se snažíme i my, seniorky, napodobit každé 
pondělí na pravidelném cvičení a s námi 
i někteří muži. Pravda, dělá nám to trochu 
potíže, ale protáhneme si alespoň naše ztuh-
lé svaly a užijeme si také legrace.

Samozřejmě se také připravujeme na roz-
loučení s letošním rokem, ve kterém jsme pro-
žili spoustu krásných chvil v našem kolektivu. 

Něco dobrého si napečeme a připravíme, bu-
deme se těšit na posezení při kávě nebo čaji 
a hezky si popovídáme, možná i zatančíme.

Určitě se rozvine i diskuse o tom, jak se 
nám v našem městě žije, co je pěkné a co 
špatné, jak se my, senioři, ve městě cítíme. Ale 
nejen my, ale jak se cítí každý občan našeho 
města a co udělat pro to, aby se mu v Kralu-
pech žilo stále lépe. Myslíme si, že toho bude 
hodně, a proto se budeme i v našich příspěv-
cích k tomuto tématu vracet a snažit se pod-
pořit vše, co bude pro město prospěšné.

V předvánočním Zpravodaji se budeme 
především věnovat prosinci, tomuto krás-
nému měsíci.

S pOZDRAVeM 

čLenOVé MěStSKéHO KLuBu DůcHODců

Městský klub důchodců

Po našem, deštěm provázeném, zájezdu 
do Roztok ve středu 12. října připravu-

jeme poslední dvě akce Programu činnosti 
Sdružení letošního roku:
listopad: Přednáška o Střední Americe

Ve čtvrtek 10. listopadu od 14 hodin  
ve spolupráci se Svazem důchodců pořádá-
me v jídelně DPS na Cukrovaru přednáš-
ku o Střední Americe, spojenou s promítá-
ním diapozitivů o přírodních a stavebních 
krásách uvedeného regionu. Těšíme se na 
hojnou účast.
Prosinec: Předvánoční setkání členů Sdru-
žení

Na čtvrtek 15. prosince od 16 hodin při-
pravujeme ve vinárně hotelu Sport, jako 
každý rok, Předvánoční setkání našich čle-
nů a příznivců s programem a malým ob-
čerstvením. Už od 15 h. si mohou členové 
zaplatit příspěvky na rok 2012 a zájemci 
z řad veřejnosti mají možnost se přihlásit 
za členy našeho Sdružení. V 16 h. začíná 
program vystoupením souboru Tanečního 
a pohybového studia Zuzany Štarkové. Na 
závěr si za hudebního doprovodu zazpívá-
me společně vánoční koledy a naladíme se 
na prožití Vánoc a Nového roku ve zdraví 
a optimismu. jAn KOLátOR

sdružení rodáků a příznivců města

 5. 10. Mgr. Jiřina JaRsKá .................92 let
 8. 10. Josef HáJEK ............................. 64 let
 16. 10. Miroslav ŠtĚPáN .....................65 let
 23. 10. Gertruda BENEŠoVá .............78 let
24. 10. Marie KEJMaRoVá .................85 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Opustili
nás

zbystřit pozornost musí řidiči, 
kteří se budou vracet po ur-

čitém čase do Kralup od Vel-
var po silnici II/240. Nově je 
zde totiž instalována tabule 
vymezující uzavřenou obec 
s povolenou padesátikilo-
metrovou rychlostí. A tou je 
čtvrť Zeměchy. Novinku už 
oceňují tamní obyvatelé. Těm 
dost často na poměrně frekvento-
vané komunikaci hrozila při odbočová-

ní do obce vlevo kolize s vozidly 
jedoucími z dost nepřehledné 

zatáčky na klesající vozovce 
i stokilometrovou rychlostí. 
Tak tedy pozor, na přibliž-
ně 200 metrové vzdálenosti 
ve svahu se nově u Zeměch 
jezdí pouhou „padesátkou“ 
(a možná se tu časem objeví 

i policie s radarem). Pak je až 
k železničnímu přejezdu rychlost 

vozidla bez omezení. jiří HeRAin

Na velvarské silnici u Zeměch 
JEN PadEsátKou

VYHLaŠUJeme sOUtěŽ O NeJORIGINÁLNěJŠí VÁNOČNí DÁReK
který jste kdy dostali nebo darovali. kromě toho, že jeden z vás získá 2 vstupenky na divadelní přestavení do kD Vltava,  

můžete ostatním čtenářům nabídnout několik zajímavých tipů, co darovat či nedarovat pod stromeček.
Do 20. listopadu zasílejte na e-mailovou adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz Vaše vyprávění o dárcích, které považujete za ty nej...  

a nejlépe i s fotografiemi. Nezapomeňte, prosím, uvést Vaše kontaktní údaje.



K Z

www.mestokralupy.cz16

Historie

oprava hřbitovní kaple
po celé letošní léto si lidé, přicházející na kralupský hřbitov ke hrobům svých drahých, mohli všimnout, že kolem 
hřbitovní kaple, postavené před hřbitovem nalevo od hlavní brány, stojí mohutné lešení až ke věži. po osmdesáti letech 
byla kaple již ve velmi špatném stavu a vyžadovala nutně opravu.

Pozoruhodná stavba navr-
žená tak, že mezi skelet 

z bílých struskových cihel by-
ly zasazeny výplně z pálených 
hliněných cihel, byla postavena 
za první republiky, za staros-
ty Josefa Vaníčka v roce 1932. 
Sloužila k poslednímu rozlou-
čení se zemřelým před jeho 
uložením do hrobu.  Rozlou-
čení s významnou a všeobec-
ně známou osobou probíhalo 
většinou přímo v kostele, kam 
byl zemřelý uložen na katafalk. 
Rozloučení se mohl zúčastnit 
velký počet lidí.

Pro menší okruh pozůsta-
lých se místem posledního roz-
loučení stala hřbitovní kaple.  
Pohřební průvod došel až ke 
kapli, kde pracovníci pohřební-
ho ústavu vynesli rakev z po-
hřebního kočáru a odnesli ji 

na katafalk kaple. Mohutný 
betonový katafalk, obložený 
dřevem, byl umístěn upro-
střed polokruhové apsidy. Zde 
se kněz se zemřelým rozlou-
čil v přítomnosti pozůstalých 
a nejbližších přátel zemřelého. 
Kněžiště od lodi odděloval ví-
tězný oblouk s namalovanými 
hvězdami. Malé harmonium 
doplnilo důstojnost této chvíle 
vhodnou skladbou. Hřbitovní 
kaple sloužila svému účelu až 
do roku 1987, kdy byla otevře-
na velká obřadní síň na pro-
tější straně cesty.

Kaple má i vlastní zvonici. 
Je tvořena čtyřhrannou věží 
zakončenou čtyřbokým jeh-
lancem s makovicí a křížem. 
Na nejvyšším místě krovu byl 
v roce 1932 po dostavění kaple 
zavěšen zvon sv. Václav a nad 

ním čtyři okna se žaluziemi vy-
sílala zvuk zvonu na všechny 
strany. Jakmile hrobník v kapli 
slyšel, že se pohřební průvod 
s hudbou přiblížil k poslední 
zatáčce u „Skalky“, začal zvo-
nit zvonkem sv. Václav, zatím-
co zvoníci ve věži kralupského 
kostela zvonit přestali. Tak si 
zvony předávaly své smutné 
poselství. Zvon sv. Václav ve 
věži kralupské hřbitovní kaple 
měl zvláštní osudy. Byl odlitý 
(vlastně přelitý) již v roce 1854 
a býval původně zavěšen na 
dřevěné zvoničce v Lobči. Zvo-
nilo se s ním klekání a sloužil 
i jako umíráček. Případně se 
s ním „šturmovalo“ v případě 
nebezpečí. 

Obec Lobeč, která se v ro-
ce 1850 stala osadou Kralup 
a v tomto roce vysvětila nové 
nádraží státní dráhy, v rámci 
úpravy obce opravila podsta-
vec místní zvoničky. Ale již za 
čtyři roky v roce 1854 starý 
zvonek puknul. Obec jej ne-
chala v Praze přetavit za 97 
zlatých, a tak dále lobečským 
vyzváněl. Nakonec byl zvonek 
přemístěn na novou zvoničku 
umístěnou na místní pastoušce 
a obecnímu sluhovi byl vymě-

řen plat 16 zlatých za zvonění 
klekání.

V roce 1921 byla věž kra-
lupského chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava bez 
zvonů. Byly zrekvírovány za 
první světové války pro váleč-
né účely. Proto v roce 1921 při 
příležitosti milénia sv. Ludmi-
ly byly do kralupského koste-
la zavěšeny nejenom dva nové 
zvony, ale současně s novými 
zvony byl do zvonice kralup-
ského kostela přemístěn i zvon 
ze zvonice pastoušky v Lob-
či.

Při miléniu mučednické 
smrti sv. Václava v roce 1929 
byly do kralupského chrámu 
dodány tři nové velké zvony 
a zvonek z Lobče byl vrácen 
na původní místo lobečské 
pastoušky. Konečně se dostá-
váme do roku 1932, kdy by-
la otevřena hřbitovní kaple 
v Kralupech a do její věže byl 
umístěn zvonek z Lobče. Je to 
jediný zvonek, který se zacho-
val do dnešních dnů a na roz-
díl od ostatních nebyl ukraden 
„sběrateli kovů“, neboť do věže 
hřbitovní zvonice nevede na-
štěstí žádné schodiště.

ing. jOSef StupKA

ještě jednou uvádíme souřadnice, pomocí kterých můžete pomocí gPS najít pomníček „V tatinách“: S 500 14´ 53,54´´ a V 140 17´ 57,50´´.

Å Vnitřek hřbitovní kaple při pohřbu v roce 1974
É Oprava hřbitovní kaple v roce 2011
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!!! NENECHTE SI UJÍT !!!
SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE,

které pro Vás společně připravili: KD Vltava a Město Kralupy

5. 11. 20.00 hod. Ples KaSS - ples podpořily tyto společnosti: Abaca cestovní agentura, 
Al-Namura spol. s r.o., CANON CZ, s.r.o., DS Scéna, Fitness Párty klub, Hen-
kel, Pražírna kávy Longberry, kohout a synové, Moderní bydlení, Profi Servis 
kralupy s.r.o., Vlasový mág, rybářské potřeby „Na Soutoku“, Bar Barakuda, 
Cafe restaurant kotva, Fit for you, o.s., knihkupectví u Vlachů, keramika 
Zdena Davidová, Lékárna Lobeček, Maxdrinks s.r.o., PerITUS, restaurace 
„U seminaristy“, roman Asfari, Vinotéka Na Paloučku.

12. 11. od
10.00 hod.

Svatomartinská slavnost – Svatomartinské víno, zabíjačkové po-
choutky, koláče a sladkosti, Staropražský kabaret „Čí je Praha? Naše!!“ – Malá 
kapela V. kettnera. Doprovodný program pro děti – hlídáníčko, dílničky. Slo-
sovatelné vstupenky – hlavní cenou je uzená vepřová hlava.
Vstupné: 75,- kč / 60,- kč pro děti a seniory (po předložení razítka z pohád-
ky Velké trampoty kašpárka a kalupinky mají děti vstup na Svatomartinskou 
slavnost zdarma). 

16. 11. 17.00 hod. Oceňování občanů spojené s křestem kralupské kroniky Ing. Josefa 
Stupky - Ocenění občanů se již tradičně koná u příležitosti povýšení městyse 
kralupy (22. 11. 1902) na město kralupy nad Vltavou - kD Vltava - malý sál.

19. 11. 20.00 hod. 5. mĚSTSKÝ PlES bližší informace naleznete na str. 10

27. 11. 10.00 –
16.00 hod.

Adventní trhy - prodejní trhy (vánoční dekorace, řemeslné stánky) s kultur-
ním programem v kD Vltava - vystoupí Markéta Wagnerová - Lipšová s dětmi 
z kralupského talentu, DDM kralupy, ZUŠ kralupy, ZUŠ Libčice, Dvořákovo 
Gymnázium, Taneční a pohybové studio Zuzany Štarkové, Junior band Ner-
atovice. Jednotné vstupné 30,- kč. 
Na malém sále budou výtvarné dílny pro děti. Zájemci o prodej na trzích 
ať se hlásí na tel.: 606 531 657 nebo e-mailu: j.kulturak@seznam.cz. Občer- 
stvení zajištěno, svařák, víno a jiné dobrůtky nabídne Vinotéka Na Paloučku.

Rozsvícení vánočních stromů - za zpěvu koled proběhne slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu starostou města a anděly na nám. J. Seiferta, 
děti pošlou svá balónková přáníčka Ježíškovi. Poté dojdeme průvodem na 
Palackého náměstí, kde rozsvítíme druhý vánoční strom v našem městě.
Letos si na cestu v průvodu budeme svítit lucerničkami, stejně jako andělé.

od
16.00 hod.

Adventní setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.18.00 hod.

1. 12. 16.30 –
18.00 hod.

Andělsko - čertovské setkání - kD Vltava ve spolupráci s DDM 
pro všechny malé andílky a čertíky připravili předvánoční zábavné odpoledne, 
nebude chybět mikulášská nadílka a již tradiční štrůdlování.

4. a
11. 12.

10.00 –
12.00 hod.

Vánoční dílničky s koledou - příjemné adventní dopoledne, kdy si 
děti za zpěvu koled a při čaji a cukroví vyrobí vánoční dekorace.

17. 12. 16.00 hod. Zábavné odpoledne pro děti - vystoupení klauna Pupa

17.00 –
18.00 hod.

Vánoční koncert Jaroslava uhlíře

18.30 hod. Vánoční koncert Zuzany Stirské a Gospel Time - vánoční 
atmosféru, klid a radost budete cítit při poslechu tohoto výborného hudebního 
uskupení. Ve vestibulu kD Vltava předají skauti všem zájemcům BeTLÉMSkÉ 
SVĚTLO – „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila".

1. 1. 12 00.30 hod. Novoroční ohňostroj – novoroční projekci zajistí CZ team, s.r.o.
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Úterý 1. 11. 17:00

VERNiSáž VýTVARNÉ  
SKUPiNy „J“
Výstava výtvarných prací, jejímž hostem je Petr Šmaha, 
člen spolku výtvarných umělců Mánes. Úvodem zazpívá 
některé ze svých vlastních skladeb známá pražská pís-
ničkářka Martina Trchová a na skotské dudy zahraje Chip 
W. Doehring. 
Výstava potrvá do 14. 11. 2011. Vstupné zdarma.

Středa 2. 11. 19:00

SLAVNOStNí KONCeRt KOMORNíhO  
ORCheStRu DVOřáKOVA KRAje 
A ZáKLADNí uMěLeCKé ŠKOLy 
KRALuPy NAD VLtAVOu
Zazní díla A. Vivaldiho, G. PH. Telemanna, J. S. Bacha, F. 
A. Rösslera-Rosettiho. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 3. 11. 19:30

Hvězdy, jak je neznáte
Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar
Talkshow, která zaručeně pobaví. Jaké bylo natáčení Saxá-
ny? A co Česko Slovensko má talent? Toto a mnohé další 
se dozvíte, pokud se přijdete pobavit.
Vstupné: 280,- Kč / 190,- Kč pro seniory a studenty

Pátek 4. 11. 20:00

ZóNA A + NeŽfALeŠ
Slovenská punková klasika poprvé v KD Vltava, jako před-
kapela se objeví Nežfaleš a punkový mejdan je zaručen!
Vstupné: 150,- Kč v předprodeji / 200,- Kč na místě

Sobota 5. 11. 20:00

Ples KaSS
KD Vltava otevírá plesovou sezónu ve stylu 50. a 60. let, 
k tomu zahraje neratovická kapela Plus a na závěr vystoupí 
rock´n´rollová bomba večera – kapela The Fireballs! O pěti-
patrovém dortu, který vás čeká, se ani nemusíme zmiňovat.
  Vstupné: 190,- Kč

Neděle 6. 11. 15:45; 18:00; 20:15

Taneční kurzy 
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost

Pátek 11. 11. 20:30
Podzimní divadelní festival tyjátjátra ve spolupráci 
s DS Scéna Kralupy

Vosto5 – Teatromat
Oblíbená Vosto5 se vrací na místo činu, tentokrát s příbě-
hem, ve kterém sami diváci rozhodují o osudu mladé dívky, 
která se rozhodla splnit si svůj sen...
 Vstupné: 50,- Kč

Sobota 12. 11. 10:00

Z pohádky do pohádky
Kartičky a razítka už čekají, odměny vás neminou, tak ne-
váhejte a užijte si podzim s karnevaly a pohádkami.

Velké trampoty  
kašpárka a kalupinky
 – Divadelní společnost julie jurištové Praha
Fantazie nezná hranic, čistá láska navrch má, nebojí se 
čerta pranic, lidská zloba ostrouhá. Čarodějka vládne me-
čem, Kašpárek zas chytrým veršem, písničku má jako štít, 
pojďme se s ním pobavit! 
Při předložení razítka z pohádky mají děti vstup na Svato-
martinskou slavnost zdarma. Vstupné: 60,- Kč

Sobota 12. 11. 10:00

StaročeSká zabíjačka
 před kd VltaVa

Sobota 12. 11. 16:00 – 19:00

Neděle 13. 11. 15:45; 18:00; 20:15

Taneční kurzy 
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost

Úterý 15. 11. 16:30

Z pohádky do pohádky

karneVal, 
„Zpátky do léta!“ 

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

ProGrAM nA lIstoPAd

Program KD Vltava

Vrátíme se k moři mezi piráty, zahrajeme si na indiány 
a kovboje.  Vstupné: 50,- Kč

Středa 16. 11. 19:30

Divadlo Na Jezerce 
 Ženitba

Výborná komedie N. V. Gogola v podání oblíbených herců 
Divadla Na Jezerce. Nejezděte do Prahy, Praha přijede 
k vám! 
hrají: Radek Holub, Barbora Hrzánová, Miluše Šplechtová, 
Marek Taclík, Jan Hrušínský, Miroslav Vladyka, Zdeněk 
Hruška a další
Sponzorem tohoto představení je firma Heckl, s.r.o.

Vstupné: 1. – 9. řada 350,- Kč
od 10. řady 290,- Kč

Sobota 19. 11. 20:00

Městský ples
Moderuje Aleš Švarc, hraje orchestr Brand New Band, hos-
tem večera je Jiří Škorpík a tombola bude opravdu bohatá. 
Ke každé vstupence welcome drink zdarma.

Vstupné: 150,- Kč

Neděle 20. 11.  
16:15 (odpolední kurz); 19:30 (večerní kurz)

Taneční kurzy 
- 2. prodloužená
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou. Vstup 
ve společenském obleku podmínkou!

Vstupné pro veřejnost: 100,- Kč
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 1. 12. ......... Andělsko-čertovské setkání
 2. 12. ......... Divadelní festival Tyjátjátra 
  – Divadlo VAD Kladno: Fe-érie o Kladně
 3. 12. ......... Bluegrass advent
 8. 12. ......... Studio DVA – O lásce
 9. 12. ......... Koncert – Prago Union
 10. 12. ......... Župan peče cukroví - Divadlo MAZEC
 12. 12. ......... 10. country salon s Rangers Band
 14. 12. ......... Koncert Václava Neckáře
 15. 12. ......... Tančírna
 17. 12. ......... Adventní koncerty

PŘIPrAVuJEME nA ProsInEC

Program KD Vltava

POZOR!
Představení o lásce (hr. Jana krausová a karel roden)  
bylo z důvodu vytíženosti herců Studia DVA přeloženo.

nový termín je 8. 12. 2011 19:30 hod. 

Úterý 22. 11. 19:30

Hradišťan  
– umělecký vedoucí Jiří Pavlica

HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedi-
nělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpre-
tační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netra-
dičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména 
z folklóru. Více informací na www.hradistan.cz.

Vstupné: 280,- Kč / 190,- Kč senioři a studenti

Čtvrtek 24. 11. 19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. Slo-
vem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte strávit 
příjemný večer v rytmu tance! 

Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár

Pátek 25. 11. 20:00
Studentský ples Dvořákova gymnázia – téma cirkus
Lístky je možné koupit v Dvořákově gymnáziu.

Vstupné: 130,- Kč

Sobota 26. 11. 15:00

Z pohádky do pohádky
není drak jako drak
- Divadlo Kuba Plzeň 

Ne každý drak má chuť na princeznu, ne každá princezna 
se draka bojí a ne všechno, co se říká, bývá pravda… 

Vstupné: 60,- Kč

Neděle 27. 11. 10:00 – 16:00

adVentní trhy a rozSVícení  
Vánočních Stromů
KD Vltava ve spolupráci s Městem Kralupy n. Vlt. a DDM 
Kralupy pro vás připravili prodejní trhy s kulturním progra-
mem, výtvarné dílny pro děti a na závěr slavnostní rozsvícení 
vánočních stromů. 
 Vstupné do KD Vltava: 30,- Kč

Neděle 27. 11. 18:00; 20:15

Taneční kurzy 
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost

Jubilejní 10. ročník kralupského festiválku 

lEdNOVÝ uNdERGROuNd
hudba napříč žánry - se uskuteční ve dnech  

13. a 14. ledna 2012. Více informací na www.kralupy.cz/lu

lEdNOVÝ uNdERGROuNd

RC Neználek zve
všechny piráty, kovboje a indiány

na letní párty v kulturáku.

kaRNeval
„Zpátky do léta“
Zaplaveme si v moři, proběhneme 
prérií a najdeme pirátský poklad.
Těšíme se 15. 11. od 16.30 hod. 

na krásné masky! vstupné: 50,- kč

LOutKOVÝ SOuBOR ROLNiČKA
uvede ve středu  
16. 11. 2011 od 16:30  
pohádku:

„MíČeK fLíČeK“ 
režie: I. Slabá

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

! !
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www.mestokralupy.cz
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O KTZ, Pozvánky

www.mestokralupy.cz

Jak můžu naladit tV Kralupy a vysílání Ktz? 
TV KRALUPY, a tím i tedy KTZ (Kralup-
ské televizní zpravodajství), naladí všichni 
uživatelé kralupských televizních operátorů, 
a to UPC nebo KnVnet. Program je umístěn 
v nejnižší (základní) programové nabídce 
obou poskytovatelů. Tento program nenala-
dí občané s vlastní televizní anténou, jelikož 
je šířen pouze po kabelech.

Co vše můžu v programu tV Kralupy vidět, 
jaká je programová skladba?
TV Kralupy vysílá 24 hodin denně jako ro-
tující smyčka informací v grafické podobě, 
které jsou obsaženy v rubrikách:
} Informace z Městského úřadu
} Oznámení
} Pracovní příležitosti
} Kultura
} Sport
} Soukromá inzerce
Jako pravidelný blok je dále zařazeno KTZ. 
Ve formátu video vysílá každý den v časech 

10:30 hod., 18:30 hod. a 21:30 hod. KTZ je 
pravidelně aktualizováno každé úterý po 
dvou týdnech.

Přijímáte do vysílání nějaké inzeráty? Pokud 
ano, tak jakou formou?
TV KRALUPY zařazuje do vysílání inze-
ráty do rubrik „Soukromá inzerce“, „Pra-
covní příležitosti“. Dále je možno využít 
k různým sdělením rubriku „Oznámení“ 
nebo informovat sportovní příznivce o růz-
ných aktivitách sportovních klubů v rubri-

ce „Sport“. Inzerce je pro občany zdarma. 
Veškeré požadavky na odvysílání nesmí být 
(prozatím) komerčního charakteru, neboť 
operátor UPC využil svého práva a v soula-
du se zákonem „O provozování televizního 
a rozhlasového vysílání“ nepovolil vysílá-
ní reklamy a teleshopingu. Jakmile nám to 
technické možnosti dovolí, budeme moci 
nabídnout občanům reklamní vysílání na 
síti KnVnet. Požadavky na odvysílání in-
zerce nebo oznámení je možné zasílat na 
e-mail: tvkralupy@seznam.cz.

Mohl byste pro čtenáře a diváky uvést 
kontakt, kam se mohou obrátit s dotazy?
Diváci mohou zasílat dotazy na tutéž emai-
lovou adresu tvkralupy@seznam.cz. Budeme 
se snažit co nejdříve na dotaz odpovědět. Co 
se týče živého zpravodajství, obracejte se na 
Video-studio Krátký, e-mail: kamera.kralu-
py@tiscali.cz. Další informace najdete také 
na webových stránkách www.tv.kralupy.cz
 DěKuji ZA ROZHOVOR! R. SALáKOVá

ROZHOVOR s... Vladimírem Roubkem, tV Kralupy

tV Kralupy do každé rodiny
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DDM

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

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, Út-Čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Barevné odpoledne
Pracovnice DDM připravily pro děti na  
10. listopad Barevné odpoledne. Pro dět-
ské návštěvníky předškolního věku budou 
v Ateliéru ve 2. patře připraveny malé díl-
ničky, které budou probíhat od 15:30 do 
16:30 hodin. Vstupné: 30,- Kč.
V 1. patře bude instalována od úterý 7. 11. 
výstava prací ze soutěže „Kouzelný slon“, 
která bude zakončena ve čtvrtek 10. 11. 
v 16:45 předáním diplomů vítězům.

Bazárek v ddM
Pro váš velký zájem jsme se rozhodli v lis-
topadu uskutečnit malý bazárek oblečení 
a oděvních doplňků. Jednotlivé věci, ozna-
čené značkou (např. monogramem), číslem 
dle seznamu a cenou přijímáme 21. - 23. 
11. od 9 do 12 hod. a od 14 do 17 hod.  
a 24. 11. od 9 do 12 hod. K věcem, prosíme, 
přiložte seznam. Oděvy přijímáme pouze 
čisté a řádně vyprané. 
Bazárek se bude konat v pátek 25. 11.  
od 9 do 12 hod. a od 14 do 18 hod. Zby-
lé oděvy a finanční hotovost za prodané  
kusy se budou vydávat v pondělí 28. 11. 
od 9 do 12 a od 15 do 19 hodin. Z celkové 
ceny budeme odečítat 1,- Kč manipulační 
poplatek za každý přijatý kus a 10 % z ceny 
prodaných oděvů.

Jarní prázdniny s ddM

V průběhu jarních prázdnin od 17. do 24. 
února jedeme s dětmi lyžovat. Po velmi dob-
rých zkušenostech z minulého pobytu jsme 
opět zvolili Monínec. Sjezdovky pro začá-
tečníky i pokročilé jsou přímo u chalupy. 
Děti, které nelyžují, mohou bobovat.
Strava je pro děti zajištěna 5x denně (plná 
penze + svačiny), pitný režim po celý den.
Mimo lyžování bude pro děti připravena 

celotáborová hra a další pestrý program.
Cena pobytu je 4.200,- Kč. Přihlášky si mů-
žete vyzvednout v kanceláři DDM.

Vyhlášení vánoční soutěže

Tak jako každý rok i na letošní Vánoční vý-
stavě nesmí chybět soutěž. Vyzýváme pro-
to mateřské školy, základní školy a školní 
družiny, jednotlivce, děti, dospělé i rodiny, 
zkrátka každého. Namalujte, vymodelujte, 
ušijte z korálků, upaličkujte, zkrátka vytvoř-
te Nejkrásnějšího anděla.
Hotové výrobky, označené autorem, 
můžete odevzdávat v kanceláři DDM  
do 9. 12. 2011.

Advent
Tento měsíc již začíná advent, proto si vás 
dovolujeme pozvat na akce, které pořádáme 
nebo na kterých spolupracujeme:

Adventní trhy s vánočním programem 
se pořádají v Kulturním domě 27. 11. od 
10:00 do 16:00 hodin a kromě příjemného 
nákupu rukodělných výrobků se zde mohou 
vaše děti zabavit ve vánočních dílničkách. 
Vystoupení dětí z našich zájmových útva-
rů DDM  můžete vidět od 10:30 do 11:30 
hod. Představí se vám ZÚ Krůček I. a II., 
Zumba, Modern Dance a Taneční skupina 
DANCE STATION WAY.

S DDM se také v rámci spolupráce s KD 
potkáte na Andělsko - čertovském setkání 
1. 12. od 16:30 hod.

Tradiční Mikulášská pro nejmenší se 
koná 5. 12. od 10:00 hod. v sále ČD na ná-
draží Kralupy nad Vltavou. Děti si společně 
zazpívají a zatančí s Mikulášem, čertem 
a andělem, kteří jim také rozdají nadílky 
od DDM. Rodiče, kteří si přinesou ještě 
vlastní nadílku, prosíme, aby ji označili 
jménem dítěte. Vstupné: děti 50,- Kč, do-
spělí 10,- Kč.

sport v ddM
DDM organizuje základní, okresní i krajská 
kola sportovních soutěží a přehlídek, které 
jsou vyhlašované MŠMT. V měsíci říjnu se 
konaly tyto soutěže.

OBLAStNí KOLO Ve VOLejBALu
– dívky - 5. 10. 2011
1. místo - ZŠ Generála Klapálka
2. místo - ZŠ Komenského
3. místo - DG a SOŠE Kralupy

OKReSNí KOLA Ve StOLNíM teNiSe
chlapci a dívky - 12. 10. 2011
chlapci: 1. místo - GFP Neratovice
(postup do kraje)
2. místo - ZŠ Ing. M. Plesingera Neratovice
3. místo - ZŠ Pšovka
dívky: 1. místo - ZŠ Pšovka Mělník 
(postup do kraje)
2. místo - ZŠ Veltrusy
3. místo - ZŠ Třebízského
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50 let SOŠ a SOU

www.mestokralupy.cz

druhé zlomové období při-
nesla změna politického 

klimatu. Stát povolil otevře-
ní mnoha soukromých škol, 
mnohdy s nevalným vzděláva-
cím programem a s nulovým 
uplatněním absolventů na tr-
hu práce. Tradiční řemesla se 
z učilišť vytrácela a zanikala. 
Školy, které získávají finanční 
prostředky na hlavu žáka, se 
vrhly na atraktivní obory, o něž 
byl ve společnosti momentální 
zájem a které se „nosí“, jako 
je kadeřnice, kuchař - číšník 
a management všeho druhu. 

Třetí zlomové období probí-
há v současné době. Pokles de-
mografické křivky, a tím sní-
žený počet žáků přicházejících 
do středních škol, je doslova 
bojem o přežití každé školy. 
Některé kraje jako zřizovate-
lé středních škol danou situ-
aci řeší tzv. optimalizací, tedy 
snižováním počtu středních 
škol, jejich slučováním nebo 
spojováním. Středočeský kraj 
touto cestou nejde a nechá-
vá na školách, aby prokázaly 
svou životaschopnost. Jak jsem 
se již zmínil, vznik no-
vých škol po roce 1989, 
rozhodnutí o navýšení 
počtu víceletých gymná-
zií, znamená pro tradič-
ní střední odborné školy 
„paběrkování“ žáků z de-
vátých tříd, z nichž navíc 
v současné době vychází 
nesrovnatelně menší po-

SOš A SOu díl druhý

Je tomu již padesát let...
50 let fungování SoŠ a Sou shrnul ve svém 
vzpomínání Mgr. Lubomír černý, ředitel 
školy. protože bylo o čem psát, publikujeme 
tento příspěvek na pokračování.

čet dětí. To všechno přispělo 
k velké krizi českého odborné-
ho školství, a tím samozřejmě 
k nedostatku tradičních řeme-
slníků, kteří byli známi svou 
šikovností a odborností po ce-
lém světě.

Přes všechny tyto promě-
ny i negativní vlivy se SOŠ 
a SOU v Kralupech nad Vlta-
vou snažily a snaží pokračo-
vat ve vzdělávání mladých lidí 
i dospělých ve formách nástav-
bového studia a rekvalifikací 
v tradičních oborech, pro něž 
byla škola v roce 1961 otevře-
na, které mají v našem regionu 
tradici a jsou žádané sociální-
mi partnery. Zůstali jsme věrni 
oborům v různých obměnách, 
od mechanika měření a regu-
lace (rok 1961) až po dnešní 
„průmyslovácký“ obor infor-
mační technologie (IT), u che-
miků od ropařů přes laboran-
ty až po aplikovanou chemii 
SOŠ a u strojírenského oboru 
od strojních zámečníků přes 
zámečníky až k dnešním stroj-
ním mechanikům.

Dlouhodobý záměr školy je 
jasně stanoven a vedení školy 
má v plánu stanovené cíle plnit. 
Škola pružně reaguje na pokles 
demografické situace. Otevírá 
nové atraktivní obory, zejmé-
na ve střední odborné škole 
jde o obor aplikovaná chemie 
- výpočetní technika v chemii 

a obor informační technologie 
- počítačové sítě. Ve středním 
odborném učilišti vyučujeme 
obory s maturitní zkouškou me-
chanik elektrotechnik a chemik 
operátor – farmaceutická výro-
ba i obory s výučním listem 
elektromechanik pro zařízení 
a přístroje a také strojní me-
chanik. Pro školní rok 2011/12 
jsme připravili tříletý obor che-
mik a nástavbové studium pro-
vozní elektrotechnik.

Velký význam klade škola 
na udržení dobré součinnosti 
se sociálními partnery. Mezi 
ty tradiční a dlouhodobé pat-
ří především Synthos, a.s., zde 
patří poděkování dřívějšímu 
personálnímu řediteli Mgr. R. 
Kellerovi a někdejšímu výrob-
nímu řediteli Ing. J. Roubíkovi, 
a druhým významným partne-
rem je Česká rafinérská, a.s., 
do níž posíláme poděkování 
za pomoc naší škole především 
Ing. A. Soukupovi, CSc.

Vedení školy nečeká s ruka-
ma v klíně na finanční prostřed-
ky, které dostane od státu, ale 
snaží se peníze na další vzdě-
lávání pedagogů a modernizaci 
výuky si zajistit i samo. Jedním 
z velmi významných zdrojů byl 
grantový projekt z Operačního 
programu Vzdělávání pro kon-
kurenceschopnost, nazvaný  
„IT škola Kralupy“ s rozpoč-
tem 3.404.595,- Kč, zaměřený 

právě na další vzdělávání peda-
gogů, zvýšení kvality i atrakti-
vity výuky a vybavení v oblasti 
moderních informačních tech-
nologií. Tento projekt odstar-
toval v únoru 2010 a skončil 
v červenci 2011. V této aktivitě 
bychom rádi pokračovali nava-
zujícím projektem „Profesiona-
lizace IT školy“, jehož záměr 
schválila Rada Středočeského 
kraje 27. 6. 2011. Dlouhodobě 
podporujeme získávání odbor-
ných zkušeností našich žáků 
i v zahraničí, k němuž přispí-
vají čtrnáctidenní stáže mecha-
niků elektroniků a žáků oboru 
elektronické počítačové systé-
my v německém městě Hartha. 
Tato aktivita je součástí projek-
tu „Mobilita pro techniku a ob-
chod“ z Programu Leonardo da 
Vinci. Snahou vedení školy je 
rozšířit tyto odborné stáže i pro 
ostatní studijní a učební obory. 
V současné době připravujeme 
z programů Národní agentury 
pro evropské vzdělávání - Pro-
gram Leonardo da Vinci pro-
jekt „Credchem“, který spočívá 
ve výměnných odborných stá-
žích žáků a pedagogů oborů 
chemie, do nichž je zapojeno 
Česko, Slovensko, Itálie, Ně-
mecko a Bulharsko. Žáci vy-
braných škol jednotlivých zemí 
mají zajištěné odborné studij-
ní pobyty v partnerských ško-
lách, kde se účastní odborné 

praxe a poznají pracovní 
podmínky v jiných stá-
tech. Pro pedagogy se 
naskýtá možnost k vý-
měně odborných zkuše-
ností a získání poznatků 
z různých školských sys-
témů v zahraničí.

Závěr v prosincovém 
Zpravodaji. 

střední odborná školo 
a střední odborné 

učiliště v Kralupech nad 
Vltavou, vše nejlepší 
k 50. narozeninám!

MgR. LuBOMíR čeRný, 

řeDiteL šKOLy
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Školy

ve dnech 14. – 16. října jsme v rámci 
projektu proti bariérám vyjely na 
seminář do harrachova. Cílem 
bylo vzdělávání pedagogů v rámci 
operačního programu vzdělávání 
pro konkurenceschopnost - oblast 
podpory rovné příležitosti dětí 
a žáků, včetně žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

Školil nás jednak externí odborník z Pe-
dagogicko psychologické poradny v Li-

berci, jednak připravily zážitkové progra-
my k tomuto tématu naše skvělé 
kolegyně - školní psycholožka 
Bára Neuwirthová a speciální 
pedagožka Bohuslava Glasslová. 
A tak jsme se po třech dnech 
vrátily nejen profesně obohacené, 
ale i plné zážitků, protože jsme 
měly čas a možnost poznat se na-
vzájem více i po osobní stránce. 
Mohla bych tu sáhodlouze popi-
sovat, co všechno jsme se naučily, 
abychom dokázaly lépe pracovat 
se znevýhodněnými dětmi, a co 

jsme zažily po „vyučování“. Ale úplně bu-
de stačit, když si vzpomenete na svá mladá 
léta, na nějaký povedený školní výlet nebo 
školu v přírodě, protože přesně tak jsme si 
výjezdní seminář užily i my, dnes už paní 
učitelky. MgR. M. HAntycHOVá

Vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami
Na ZŠ Gen. Klapálka v Kralupech nad Vlta-
vou v rámci projektu Proti bariérám, finan-
covaného z ESF, realizujeme ve školním ro-
ce 2011/2012 výuku ambulantní dyslektické 

nápravy pro žáky s vývojovými poruchami 
učení nebo se zdravotním postižením.

Tato forma speciálně pedagogické péče 
navazuje na práci speciálního pedagoga 
v rámci projektu VIP II. V současné době 
je zařazeno 32 žáků z 1. stupně ZŠ, kteří 
pracují 1x týdně ve čtyřech skupinách roz-
dělených podle ročníků. Jedná se o další 
formu podpůrných a vyrovnávacích opat-
ření poskytovaných individuálně integro-
vaným žákům naší školy. 

MgR. BOHuSLAVA gLASSLOVá, Spec. peDAgOg

Hudební vystoupení na vernisáži
Dne 24. 11. 2011 vystoupí žáci na-
ší školy již podruhé na slavnostním 
zahájení Vánoční výstavy v kralup-
ském muzeu. Tato příležitost bude 
poskytnuta především dětem, které se 
v rámci ESTETICKÉ VÝCHOVY vě-
novaly hře na zobcovou flétnu a na-
lezly v hudbě zalíbení. Na vernisáži 
zaznějí české vánoční koledy, které se 
posluchačům pokusí zpříjemnit počá-
tek adventního období. 

pHDR. RenátA něMečKOVá

Zš gen. KLApáLKA

Chcete si zavzpomínat 
a vrátit se do let, kdy jste byli 
dítka školkou povinná nebo 
snad rodiče či prarodiče 
předškoláčků? je to tak 
jednoduché. 

Mateřská škola Generála Kla-
pálka již brzy oslaví své 

- a možná se to zdá neuvěřitel-
né - 35. narozeniny. Právě před 
tolika lety, přesně 
15. listopadu 1976, 
byla naše školka 
poprvé otevřena 
a vítala své první 
žáčky. Jméno do-
stala podle nové-
ho sídliště Zátiší -  
,,8. MŠ v Zátiší“. 

Čas utíká a mě-
ní se vše kolem 

nás. Z dětí, které tenkrát školku 
navštěvovaly, jsou rodiče a z ro-
dičů, kteří vodili své ratolesti, 
již babičky a dědečkové. I naše 
školka se změnila. Oblékla se 
do nových veselých šatů, roz-
rostla se o další třídy, také vy-
bavení odpovídá nové době. Jen 
děti jsou stále stejné – veselé, 
hravé, upovídané, dychtící po 
nových zážitcích, poznatcích 

i laskavém slovu či pohlazení, 
prostě prima. 

To všechno můžete vidět, po-
kud k nám přijdete na návštěvu 
dne 15. 11. 2011 od 14 do 16 h. 
Uvidíte nejen, co dokážou dě-
ti vytvořit, ale prohlédnete si 
také zrekonstruované prostory. 
Můžete vidět také staré školní 
fotografie dětí a zaměstnanců 

a třeba si na nich najdete tu 
svou paní učitelku nebo dávné-
ho školkového kamaráda. 

Těšíme se na vás a srdečně 
všechny zveme.

Historii naší školky najdete 
také na našem webu:
www.msklapalka.cz.

KOLeKtiV ZAMěStnAnců Mš 

geneRáLA KLApáLKA

Mš gen. KLApáLKA

Výjezdní seminář učitelů v Harrachově

Naše školka slaví narozeniny
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Zš pRAKticKá

Zš KOMenSKéHO

Celodenní maratón vypukl 
v sobotu 15. října v devět 

hodin dopoledne, kdy se ote-
vřely dveře naší staré školy pro 
všechny žáky, absolventy, rodi-
če současných žáků, ale i těch 
budoucích, bývalé zaměstnance 
a další zvědavce, kteří jen chtěli 
nakouknout pod pokličku tak 
důležité oblasti, jakou vzdělá-
vání bezesporu je.

Vedle uklizených a vyzdobe-
ných tříd byly pro návštěvníky 
přichystány zajímavé akce. Malé 
děti si mohly s rodiči zasoutě-
žit v družině, příznivce tvůrčích 
činností jistě nadchlo aranžová-
ní či výtvarný workshop, tech-
nicky zaměření jedinci se blíže 
seznámili s interaktivní tabulí 
nebo si vyzkoušeli provizorní TV 
studio. Mnozí se také přesvědči-
li, že zvládnout český a anglický 
jazyk není žádná legrace. Nechy-
běla tombola, pohoštění v útul-
né kavárničce, prodej almanachu 
a pamětních medailí.

Od pěti hodin odpoledne jste 
mohli zhlédnout vystoupení na-
šich žáků v KD Vltava. Pilný 
trénink se vyplatil. Tanečníci, 
zpěváci, žongléři nebo třeba 
kouzelníci pobavili plný sál di-
váků a byli odměněni velkým 
potleskem. Celým programem 
provázel náš bývalý žák Karel 
Voříšek, kterého znáte ze zpra-
vodajské relace na TV Nova.

Věříme, že jste si oslavy pl-
né akcí a zábavy užili společně 
s námi. Závěrem zbývá jen po-
děkovat všem, kteří se na osla-
vách jakkoliv podíleli. Velký 
dík za finanční podporu pat-
ří Městskému úřadu Kralupy 
nad Vltavou a také nesmíme 
zapomenout na naše žáky, bez 
nichž by oslavy a vlastně celá 
Komenda ztrácely smysl. 

MgR. BARBORA čeRná

Celodenní výlet do liberce
Na čtvrtek 6. října paní učitelky 
Jana Hartlová a Jiřina Urbano-

vá naplánovaly osmým třídám 
celodenní výlet do Liberce – do 
ZOO a IQ parku. Všichni jsme 
už v půl osmé stáli připraveni 
před školou, dychtiví nových 
poznatků.

Ačkoliv je v liberecké ZOO 
hodně zajímavých zvířat, největ-
ší zájem sklidili světově známí 
bílí tygři. Tyto šelmy nás fas-
cinovaly především svou neob-
vyklou barvou a majestátností. 
U dalších zvířat jsme se neubrá-
nili srovnání s pražskou ZOO, 
ale i tak měla ta liberecká něco 
do sebe.

Zhruba po dvou hodinách 
strávených mezi ohradami 
s exotickými zvířaty jsme vyra-

zili do IQ parku. Bohužel díky 
tomu, že jsme cestou do ZOO 
ztratili průjezdem Liberce celou 
hodinu, měli jsme zkrácený čas 
na návštěvu IQ parku. Ale to 
nám nezabránilo si to tam po-
řádně užít. Běhali jsme z patra 
do patra, abychom si vyzkoušeli 
co nejvíce věcí a pokusů. Po-
štěstilo se nám např. stát uvnitř 
bubliny nebo si vyzkoušet fakí-
rovo lože. 

Cesta domů byla naplněna 
vyprávěním nových zážitků, se 
kterými se chtěl každý poch-
lubit.

KAteřinA šiMKOVá, 

KAROLínA šnOBLOVá, 

MicHAeLA MALíKOVá Z 8. c

VKralupech a blízkém okolí se bě-
hem podzimních dnů děje spousta 

zajímavých akcí. I žáci z naší školy se 
samozřejmě chtějí zapojit do všech 
projektů k obohacení výuky. My jsme 
se zúčastnili těchto tří zajímavých 
akcí.  

Velkým zážitkem pro děti byl pro-
jekt „ŽIJEME LONDÝNEM“ (tento pro-
jekt má motivovat fanoušky k podpoře 
českých sportovců na XXX. Olympij-
ských hrách v Londýně v roce 2012). 
Proto na Palackého náměstí dorazil 
historický anglický autobus „double 
decker“. Děti měly možnost prohléd-
nout si výstavu velkoformátových fo-
tografií, které zachycují české spor-

tovce od roku 1900 až po současnost. 
Také mohly nahlédnout do interiéru 
tohoto unikátního autobusu a zasou-
těžit si v různých kvízech, které byly 
pro děti velkým přínosem.

Další akcí byl „DEN BEZ AUT“ 
v rámci projektu Evropský týden mo-
bility. Zde se žáci dozvěděli informace 
o alternativní dopravě, o třídění odpa-
dů a ochraně životního prostředí. Or-
ganizátoři připravili pro děti také růz-
né soutěže, kde si mohly formou hry 
zopakovat tyto nové informace. Bě-
hem dopoledne ještě dorazilo hasič-
ské auto, které si děti měly možnost 
důkladně prohlédnout, a pánové z Ha-
sičského záchranného sboru jim vše 

říjen na Komendě – zpět k oslavám
Měsíc říjen byl na komendě ve znamení dlouho 
očekávaných oslav 110. výročí založení školy. přípravy 
probíhaly od konce minulého školního roku a všichni jsme 
s napětím očekávali ten pomyslný „den d“.  
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Aktivní podzim ochotně vysvětlovali a ukazovali.
Třetí akcí, které se naši žáci zú-

častnili, byla „DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
MLADÝCH CYKLISTŮ, OBLASTNÍ KO-
LO OKRESŮ KLADNO A MĚLNÍK“. Na 
této soutěži děti zúročily své znalosti 

z hodin dopravní výchovy a umístily 
se v kategorii mladší žáci na 7. místě 
a v kategorii starší žáci na 4. místě. 
Touto formou našim mladým cyklis-
tům gratuluji. 

MgR. VeROniKA BALOnOVá

Londýnský autobus
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dne 27. 9. 2011 jsme s celou 
třídou vyrazili autobusem 

do Ekologického centra Toulcův 
dvůr v Praze, kde jsme se zú-
častnili projektu „Les“ a „Teče 
voda, teče“. Při cestě do Prahy 
a zpět byla legrace, ale to nej-
lepší přišlo v Toulcově dvoře. 
Paní lektorka si nás rozdělila 
do dvou skupin. První parta, 
druháci, vyrazila na povídání 
a poznávání tématiky lesa a je-
ho tajemství, druhá část dětí se 
přesunula do eko - třídy, kde 
jsme si hráli, zpívali a hlavně 
si vyprávěli o vodě a všem, co 
s vodou souvisí. Nejvíce nás ba-
vil pokus, při kterém jsme si 
vytvořili malou čističku odpad-
ní vody a naučili se, že nejlépe 
vodu čistí aktivní uhlí. 

I druháci přišli ze svého pro-
gramu moc a moc spokojeni. Ex-
kurze se nám líbila a těšíme se 

v budoucnu na něco podobného, 
při čem si můžeme hodně hrát 
a současně se hodně učit.

nAtáLie HOuSKOVá, 4. A       

Bleskově ze školy
✔ V říjnu proběhl žlutý a fia-

lový den. Všem žluťáčkům to 
moc slušelo.

✔ Novinka! Letos mají děti mož-
nost učit se angličtině, němčině 
a francouzštině.

Pokračujeme v jazykových 

projektech s Karlovou univer-
zitou Praha.

✔ Taneční kroužek naší školy 
vystoupí na Setkání důchodců 
dne 8. 11. 2011 v DPS na Cukro-
varu. Tuto akci organizuje paní 
Jindřiška Holeková.

Poděkování 
u Děkujeme KD Vltava za mi-
mořádné promítání filmu pro 
děti.
u Technickým službám za po-
moc při vysoušení tříd (v do-
bě prázdnin a září) a stěhování 
sklepů.
u Odboru realizace inves-
tic MěÚ za pomoc při řešení 
všech problémů při stavebních 
pracích.
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Na začátku října nás navštívila vzác-
ná návštěva z americké Floridy, slečna 

Cally. Sama je paní učitelkou na základní 
škole těch nejmenších dětí (v Americe jsou 
to děti již pětileté), proto měla kromě velké 
dávky empatie i pochopení pro naše první 
pokusy s výslovností pro nás tolik odlišného 
jazyka. Strávila v naší škole příjemný den, 
při kterém se s námi seznámila a naučila 
nás výslovnosti nových slovíček i se třeba 
nebát promluvit s někým z cizí země.

My jsme jí za to na památku namalova-
li obrázky s věnováním, zazpívali první 
anglické písničky a zvěčnili jsme se na 
fotografiích. 

Ukázalo se, že znalost jednoho světové-
ho jazyka je opravdu nezbytná. Už proto, 
abychom mohli cestovat a poznávat tak pří-
jemné a milé lidi, jako třeba byla slečna 
Cally.

MgR. ZuZAnA BROžOVá

Projekt - Město Kralupy nad Vltavou
Přinášíme vám ukázku z projektu „Naše 
město“. Děti měly vytvořit list o našem měs-

tě, o jeho historii, současnosti, osobnostech, 
s obrázky, fotografiemi atd. Zdenička Pa-
lečková projekt pojala jako dopis své ka-
marádce. 

Ahoj Denisko,
společný výlet po Praze se mi moc líbil. I já 
bych Tě chtěla na oplátku pozvat k nám 
a ukázat Ti naše město. Než k nám přije-
deš, něco ti o Kralupech nad Vltavou na-
píšu.

Leží 25 km na sever od Prahy a rozkládá 
se po obou březích Vltavy. Žije tu přibližně 
18 000 obyvatel. Název Kralupy vznikl prý 
asi proto, že se zde lidé dříve hodně věno-
vali „loupání kůry“. Městem jsou Kralupy 
nad Vltavou od roku 1902, protože tudy 
už tenkrát vedla důležitá železniční trať 
a dostavěl se kostel. 

Někteří obyvatelé našeho města se do-
konce proslavili. Nejznámější je básník Ja-
roslav Seifert, který sem rád jezdil za svým 
dědečkem a je tady i pochovaný.  Byla jsem 
se u jeho hrobu podívat.

Až přijdeš, prohlédneme si v Městském 

muzeu sbírku obrazů Jiřího Karse – malíře, 
který se v Kralupech narodil. 

Nemáme zde bohužel tolik památek ani 
starobylých budov jako vy v Praze, hodně 
toho bylo zničeno při bombardování za 
druhé světové války. Dvacet let po válce 
se začaly stavět hlavně paneláky a celá 
sídliště a také továrny. Táta říká, že tu vše 
bylo šedé. To já naštěstí nepamatuji, dnes 
už je město mnohem barevnější. 

Kdo chce, ten u nás najde spoustu mož-
ností, jak trávit volný čas. Můžeme třeba 
vyjít na vyhlídku na pískovcovém vrchu 
Hostibejk  a prohlédnout  si  celé město 
z výšky nebo vylézt na nejvyšší kopec 
Kralup – Lutovník. Já bych ale nejraději, 
abychom se jeli podívat do sprašové rokle 
u Zeměch, to je městská část Kralup nad 
Vltavou, kde jsem ještě nebyla. Je to nej-
větší sprašová rokle v Čechách, která je 
chráněná jako přírodní památka. Tak na 
to se moc těším!

Měj se hezky a brzy si cestu k nám naplá-
nuj. Pozdravuje Tě máma, která mi s tímto 
dopisem pomáhala. Ahoj ZDeničkA

Návštěva z daleké Ameriky

Návštěva Toulcova dvora

t 5. A ve žlutém
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PODěKOVáNí ZA POMOC
Žáci a učitelé ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. říj-
na, vyjadřují poděkování o. s. Betel Kralupy nad 
Vltavou za pravidelnou a nezištnou pomoc při 
nakládání sběrového papíru. Velmi oceňujeme 
a vážíme si jejich ochoty spolupracovat.  

M. Vymětalíková

Zš 28. říjnA

dne 6. října 2011 jsme navštívili klavírní 
koncert paní Zory Křičkové v kralup-

ském Městském muzeu. Poslechli jsme si 
krásné skladby Bedřicha Smetany a Leoše 
Janáčka a dozvěděli jsme se i o význam-
ných okamžicích v životě hudebních skla-
datelů, které důležitým způsobem ovlivnily 
jejich tvorbu. 

DVOřáKOVO gyMnáZiuM A SOše

zážitky z koncertu 
Smetanova Louisina polka, známé klavír-

ní dílo, a etuda Na břehu mořském, se nám 
líbily nejvíce. Skladby z Janáčkova cyklu Po 
zarostlém chodníčku nám přiblížily dílo 
dalšího neméně uznávaného skladatele.

Děkujeme paní Zoře Křičkové za hudební 
zážitky a poutavé vyprávění. Rádi přijdeme 
na další koncert.

žáci 4. A 5. ROčníKu A tříDní učiteLé

reakce malých posluchačů:
} „Mně se líbila skladba Lístek odvanutý 
od Leoše Janáčka, kterou jsem slyšel na 
koncertě“.  pAVeL neZKuSiL

} „Učím se hrát na klavír u paní učitelky 
Barbory Pavelkové na Základní umělecké 
škole. Také bych chtěla umět hrát jako paní 
Zora Křičková“.  jOHAnA KLeMentOVá                                                                                     

} „Líbila se mi Louisina polka od Bedřicha 
Smetany, protože byla veselá“. 

VěRA pOKORná

} „Hezká byla i skladba Sýček neodletěl 
z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku“.
  HAnA šAROcHOVá

} „Při hudební výchově s panem ředitelem 
Václavem Živným také posloucháme klasic-
kou hudbu. Například Vltavu z cyklu Má 
vlast od Bedřicha Smetany“.  jAn neZBeDA

} „Poprvé jsem viděla někoho hrát na kla-
vírní křídlo. Byla to nádhera!“ 

nAtáLie BRADáčOVá

} „Celý koncert se nám líbil“. 
MicHAeLA SVOBODOVá
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Pozvánky

spolek leteckých modelářů 
vás zve na soutěž 

KRALuPSKá 
VLAŠtOVKA
26. 11. od 13 h. 

v tělocvičně 
ZŠ Revoluční

Ve stavbě a v létání s papírovými vlaštovkami se ve světě pořádají oficiální soutěže 
včetně Mistrovství světa a jsou ustanoveny i světové rekordy. 

V Kralupech se bude létat ve dvou kategoriích: 
do 15 let (vlaštovku musí postavit každý soutěžící sám) a do 10 let (může poradit dospělák, 
ale soutěžící musí postavit vlaštovku sám), a to ve třech disciplinách: let na čas, let do dál-
ky a akrobacie.

Počet vlaštovek je libovolný, ale na soutěž si každý soutěžící určí, kterou vlaštovkou bu-
de soutěž létat a tu rozhodčí označí. 

Součástí akce bude výstava modelů letadel, vrtulníků a ukázka létání modelů v tělocvič-
ně ZŠ Revoluční. Děti s rodiči budou mít možnost vyzkoušet si řízení modelu nebo vrtulní-
ku na simulátoru v počítači.

Soutěžit se bude o velmi hodnotné ceny za finanční podpory fondu hejtmana Středočes-
kého kraje, MUDr.Davida Ratha.

PROhLíDKA MŠ je MOŽNá PO PřeDChOZí DOMLuVě.
Více informací na www.msuobory.cz

a e-mailu msuobory@seznam.cz.

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Akademická malířka Hana Čápová se věnuje volné 
i užité grafice, kresbě, ilustraci a známkové tvor-
bě. Po ukončení střední odborné výtvarné školy V. 
Hollara v Praze u prof. J. Hořánka vystudovala vy-
sokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v ate-
liéru ilustrace a grafiky u profesora J. Mikuly. Nej-
častěji používanou grafickou technikou je čarový, 
barevný lept v kombinaci s akvatintou. Účastnila 
se mnoha výstav doma i v zahraničí. Ilustrovala 
více jak 18 knih. Je držitelkou mnoha cen, mimo 
jiné r. 1985 ceny na Trienále kresby Norimberk, 
BRD, Linz, Rakousko, 1986-87 ceny za sérii poš-
tovních známek „Sovy“, 1987 Čestné uznání na Mezinárodní výstavě miniatury, 
Toronto, Kanada a r. 1992 Čestné uznání na bienále EXL, Malbork, Polsko. Je 
členkou prestižního Spolku českých umělců grafiků HOLLAR. Svými díly je za-
stoupena v soukromých i veřejných sbírkách doma i v zahraničí.

Hudební doprovod - Maika nováková.
Prodejní výstava potrvá do 31. 12. 2011.

Připravujeme: 13. 12. - literární pořad: F. Halas: Já se tam vrátím

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

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

Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2011.

Vás zve v pátek 11. 11. od 18 hod. na 
vernisáž ak. mal. hany Čápové – grafika

Vás srdečně zve:

_ každé pondělí od 17:00 na cvičení 
RODIČE S DĚTMI (Aerobic Centrum 
areál zimního stadionu)

_ 5. 11. HALLOWEENSKÝ AEROBIK 
pro děti (Sportovní hala Cukrovar)

_ 20. 11. KARNEVALOVÁ ZUMBA 
PÁRTY (Aerobic Centrum areál zim-
ního stadionu)

Více informací na 

WWW.FItForYou.CzPodrobné informace na e-mailu: dvorva@email.cz nebo na http://slmk.webnode.cz

 iNZeRce
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začátek nové sezóny zastihl florbalisty 
Kralup ve velmi dobré formě. Po kva-

litní přípravě v podobě pohárových a přá-
telských zápasů naskočil A-tým do kolotoče 
ligových zápasů vítězně, když bez problé-
mu porazil Falcons Žižkov 4:1. O tři týdny 
později vybojoval v závěrečné power-play 
remízu s Kladnem C 2:2. V utkání s Pal-
lotaikurit se po divoké přestřelce nakonec 
radovali opět kralupští, kteří zvítězili 7:6. 
V zápase ukázali i velkou morální sílu, když 
4 minuty do konce prohrávali o 2 bran-
ky, přesto však zápas otočili a odvezli si 
všechny body. 

Premiérová utkání sehráli také starší žáci, 
kteří v prvním zápase podlehli zkušenému 
Kladnu 4:9 a v druhém utkání nestačili na 
Tatran Střešovice B – 2:4. Výkon kralup-
ských nadějí však musíme hodnotit velmi 
pozitivně. Bojovnost a odvaha se projevo-
vala u každého jednotlivce. Tento turnaj 

také odhalil, které stránky hry musí tre-
néři se svými svěřenci vypilovat. Je nutné 
vyzdvihnout výkony Tótha a Kozla, kteří si 
oba připsali tři vstřelené branky. Pochvalu 
však zaslouží ostatní hráči FBC Kralupy 
n/V. Závěrem přejeme mladým talentům 
mnoho úspěchů v dalších bojích a děkuje-
me za vzornou reprezentaci města.

 
Florbalové projekty odstartovaly
Veškeré plánované aktivity, které si flor-
balový klub FBC Kralupy do nové sezóny 
předsevzal, úspěšně odstartovaly. RFL - Re-
gionální florbalová liga - s 10 účastníky, roz-
dělená na dvě divize A a B, má za sebou již 
první kola, po kterých se jasně ukazuje, že 
čerstvý vítr v podobě nových týmů celou 
soutěž značně oživil a může směle „konku-
rovat“ již zaběhlé hokejbalové AHL. RŠFL 
- Regionální školní florbalová liga - získala 
další dva nové účastníky a po vzoru své 

„starší sestry“ byla také rozdělena na dvě 
skupiny. Nově tak můžeme mezi školní sme-
tánkou přivítat také ZŠ Třebízského a dru-
hý tým ZŠ Revoluční. Novinkou v letošní 
sezóně je zahájení projektu DŠFL - Dívčí 
školní florbalové ligy - kterou náš klub or-
ganizuje ve spolupráci s městem Mělník 
a ZŠ Pšovka Mělník. Pět týmů z mělnického 
regionu se utká v pěti turnajích o nejlepší 
dívčí školní tým okresu. Posledním avizo-
vaným projektem bylo vybudování kralup-
ského ženského florbalového týmu. Momen-
tálně naši trenéři pracují se skupinkou asi 
15 dívek ve věku 15 - 25 let na základních 
florbalových dovednostech. Od prosince se 
pak chystají první přátelské zápasy. Další 
florbalistky jsou stále vítány. 

Více informací o všech aktivitách, včet-
ně termínů turnajů pro širokou veřejnost, 
naleznete na www.fbckralupy.cz. 

ing.jiří ciMLeR

POZVÁNKA NA lISTOPAdOVÝ VOlEJbAl

Na 17. ročník Ekor cupu pořadatelé 
připravili spoustu novinek. No-

vé zázemí, místo startu, cíle a hlavně 
novou trať, která byla více technická 
a náročnější. Také předpověď počasí 
byla krásně baboletní a toto vše se 
projevilo na počtu závodníků, kte-
rých přijela skoro stovka. Nejstarším 
účastníkem byl pan Vladimír Němec 
ze SKOB Slaný (narozen 1942).

Start byl na svatého Václava ve 13 
hodin v Kralupech u Vltavy na začátku 
Dvořákovy stezky. Na závodníky hned 
po startu čekal dlouhý a prudký zavá-
děcí rozřazovací kopec k vodárně. Ten 
nejlépe zvládl Michal Kohoutek (Kellys 
Bikeranch team). 

Po průjezdu kolem restaurace na 
Hostibejku, kde byl i cíl, následova-
la singletracková technická pasáž. 
Menší sjezdy střídaly výjezdy, zálud-

né zatáčky, skoky, serpentiny, výjezd 
schodů atd. Zde ukázal znalost trati 
Václav Šuser z pořadatelského týmu 
a vypracoval si menší náskok, který 
ale v zahrádkách před lesem zlikvido-
vala skupina pronásledovatelů v čele 
s Petrem Tatíčkem (Kellys Bikeranch), 
který se hned vydal stíhat Michala Ko-
houtka. A úspěšně. Dostihl ho a jeho 
tempo se navíc pořád stupňovalo, do-
stal se do vedení a jel si jednoznačně 
pro vítězství. Na 2. místě dojel Mi-
chal Kohoutek, bronz vybojoval Zde-
něk Stieber (Nissan Dolák). 

Mezi ženami potvrdila roli favoritky 
Petra Kottová (Nissan Dolák), druhá 
byla Šárka Vejvodová (Merida biking 
team) a i s pádem třetí Michaela Pic-
ková (Sodafresh Cannondale team). 
V kategorii starší muži vyhrál Ivan Ší-
pal (Alltraining Lawi) a ženy ovládla 

Kralupský a-tým zatím válí

Z důvodu rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gen. Klapálka se všechna mistrovská 
utkání hrají v hale StřeDNí ŠKOLy LeteCKé A VÝPOČetNí teChNiKy, 
u Letiště 370, Odolena Voda !!!

05. 11. 2011 .............. kadetky ................... Rokycany .................. 11.00, 15.00

12. 11. 2011 .............. muži ........................ Zruč n.Sázavou ......... 10.00, 14.00

19. 11. 2011 .............. ženy ........................ Rakovník A ................ 10.00, 14.00

26. 11. 2011 .............. muži ........................ Všechlapy....................9.00, 13.00

Juniorky, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

Ekor cup 2011

dvojice z týmu KT Tryskomyši Martina 
Nekolová před Stanislavou Havrano-
vou. Juniory vyhrál Pavel Šedivý (Bike 
Team Kralupy) a juniorky Tereza Balí-
ková (Kellys Bikeranch team).

Myslím, že uznání patří všem, kteří 
dojeli a také divákům, kterých nebylo 
málo, a podpora byla slyšet. Pořada-
telé Bike Team Kralupy děkují spon-
zorům za podporu (Středočeský kraj, 
Nowaco, restaurace Hostibejk, Ber-
nard) a dále také  kamarádům z KT 
Tryskomyš a Bike Servisu Klecany za 
pomoc při organizaci a většině obča-

nů Kralup, že umožnili bezpečný prů-
jezd závodníků po trati a respektovali 
dočasná omezení. 

DěKujeMe A těšíMe Se nA DALší 

ROčníK! VácLAV šuSeR

Michal Kohoutek (2.), 
Petr Tatíček (1.) 

a Zdeněk Stieber (3.) 
– na stupních vítězů
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VKralupech od jara 2010 exis-
tuje Oddíl moderního pěti-

boje, který vznikl při Plaveckém 
oddílu Kralupy s přispěním Čes-
kého svazu moderního pětiboje. 
Pro založení pětiboje byl hlav-
ním impulsem projekt olympij-
ského medailisty z Atén, Libo-
ra Capaliniho a mistryně světa 
Alexandry Kalinovské. Tento 
projekt pomohl založit oddíly 
v několika městech Středních 
Čech – Kladno, Příbram, Hořo-
vice, Kralupy, Mladá Boleslav. 

Jak staré děti se mohou  
do oddílu přihlásit a co tento 
sport obnáší?
Děti ve věku do 13 let v mo-
derním pětiboji trénují a závo-
dí nejprve ve dvou základních 
disciplínách: plavání a běh. 
Jsou členy Oddílu plavání a na-
víc trénují atletiku. Skloubení 
těchto dvou sportů není obtíž-
né a dovolím si říct, že pro dě-
ti zdravé, zábavné i výchovné… 
Další částí pětiboje je klidová 
střelba - mladí sportovci od 13 
let střílí diabolkami ze vzducho-
vé pistole na terč ve vzdálenosti 
10 metrů. V kralupském oddíle 
aktuálně v letošním roce závodí 
i se střelbou 3 sportovci, ostatní 

při závodech zatím „jen“ plavou 
a běhají. Díky příspěvku Města 
Kralupy na nákup další vzdu-
chové pistole se rozšířila mož-
nost tréninku a příští rok bude 
pro nás první, kdy budeme pra-
videlně trénovat střelbu. To už 
se blížíme k pětiboji jako závo-
du, jak ho známe u dospělých.

Co tedy zahrnuje pětiboj 
v podání dospělých?
Moderní pětiboj dospělých zahr-
nuje soutěž v šermu, 200  m pla-
vání volným způsobem, jízdu na 
koni (parkur přes 12 překážek) 
a závěrečný kombinovaný běh 
na 3000  m s vloženou střelbou 
ze vzduchové pistole. Do cíle 
potom vbíhá jako první vítěz zá-
vodu, což je atraktivní pro spor-
tovce i diváky. Náš oddíl zatím 
nemá ambice věnovat se šermu 
a parkuru, nicméně v plavání 
a běhu jsme již dosáhli výraz-
ných úspěchů. 

Můžete se tedy pochlubit těmi 
nejlepšími z poslední doby?
Letos 1. října v Plzni, při zá-
vodu kategorie dívek do 13 let 
(U13), získaly Kralupy titul Mi-
stryň České republiky v soutěži 
družstev = dvojic: Kateřina Ber-

ROZHOVOR s... ing. petrem Martínkem, trenérem a předsedou Oddílu moderního pětiboje

Moderní pětiboj

ková a Marie Martínková. Dále 
při tomto mistrovském závodu 
získala bronzovou individuál-
ní medaili Kateřina Berková, 
s časy: plavání 100  m volným 
způsobem: 1:13,09 min.; 1000  m 
běh (parkem, obtížnější profil): 
3:31,35 min. 

Další mladá závodnice Míša 
Svobodová (10 let) vybojovala 
2. místo ve své kategorii. V ka-
tegorii U15 je nejlepším kralup-
ským závodníkem Honza Dvo-
řák, který v našich skromných 
podmínkách soupeří i ve střelbě 
se závodníky špičkových oddí-
lů, např. Dukla Praha. Dosahu-
je umístnění mezi prvními pěti 
chlapci ve svém věkovém roční-
ku z celé České republiky.

Kdy, kde a jak se mohou další 
zájemci o moderní pětiboj 
přihlásit do vašeho oddílu?

Po otevření rekonstruované-
ho plaveckého bazénu v Kra-
lupech bude probíhat nábor 
především do Oddílu plavání. 
Přitom nabízíme zájemcům 
o atletiku zapojení dětí do mo-
derního pětiboje. Aktuálně tré-
nujeme atletiku v ZŠ Revoluční. 
Střelba je vhodná až pro děti 
od 11 let, které projeví vážnější 
zájem o tento sport.  Nabízíme 
sportování dětem, které chtějí 
rozvíjet jak plavecké, tak běžec-
ké dovednosti, nejlépe i na zá-
vodní úrovni. Kontaktní e-mail: 
moderni.petiboj@kralupy.cz. 

Za pětibojaře děkuji Městu 
Kralupy za dosavadní i budou-
cí podporu a Oddílu plavání, 
z něhož moderní pětiboj v Kra-
lupech vznikl, za spolupráci při 
trénování dětí.

DěKuji ZA ROZHOVOR! 

R. SALáKOVá

Rugby Club Kralupy n. Vlt. zahájil po letních 
prázdninách svou již 3. sezónu. K naší velké 

radosti opět výrazně vzrostl počet zájemců o tuto 
kolektivní hru z řad dětí i dospělých.

V současné době trénují děti již ve čtyřech vě-
kových kategoriích U7, U9, U11 a U13 a pravidelně 
se účastní regionálních turnajů, na kterých 
sbírají cenné zkušenosti a také již získáva-
jí medailové posty. Tým Havranů kat. U7 
zvítězil v těžké konkurenci na prestižním 
turnaji v Říčanech  a na domácím turna-
ji v Kralupech n. Vlt. vybojoval krásné 2. 
místo. Na tomto domácím turnaji se také 
představili hráči a hráčky kat. U11 a U13 
v nových „havraních“ dresech. 

Nově vzniklý tým mužů se zapojil do ob-
lastní soutěže Čech a odehrál již první dva 
turnaje – v Kralupech nad Vltavou a v Ra-
kovníku.

! Od 1. 11. 2011 se tréninky dětí přesouvají  
do tělocvičny Dvořákova gymnázia – 
ÚteRÝ: 17 – 18 h. - u7 (rroč. nar. 2005-06, popř. 
mladší), 18 – 19 h. - u9 (roč. nar. 2003-04) 
ČtVRteK: 17 – 18 h. - u11 (roč. nar. 2001-02) 
a u13 (roč. nar. 1999-2000 a starší) 

Stále probíhá nábor dětí i mužů.
Více na www.rckralupy.com.

Kralupy mají své první ragbyové hřiště 
Bývalé hřiště Slavoj Kralupy, které je nyní domovem 
kralupských ragbistů, prošlo během léta a podzi-

mu velkou proměnou. Povrch hřiště byl na 
náklady RC Kralupy n. Vlt. revitalizován a po 
dlouhé době se opět pyšní pěknou hustou 
trávou. Kromě toho byly fotbalové branky na-
hrazeny ragbyovými „háčky“, takže se Kra-
lupy staly po Říčanech 2. městem ve Stře-
dočeském kraji s plnohodnotným ragbyovým 
hřištěm. Pevně věříme, že rozvoj areálu bude 
pokračovat i v budoucnu.

HAnA HRuBá, Rc KRALupy

Úspěšný ragbyový podzim

Turnaj v říčanech 25. 9. 2011 - zápas 
vítězných Havranů z Kralup proti RC 
Petrovice. S balónem Honzík Hrdlička.A
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Závod Mistrovství 
ČR v moderním 
pětiboji – Plzeň 

1. 10. 2011. 
Zleva: Kateřina 
Berková, Míša 

Svobodová, Marie 
Martínková.
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soKolsKá stRaŠidÝlKa
Fotografie dokreslují atmosféru úspěšného již 8. StRAŠiDeLNéhO  
ODPOLeDNe, které připravily na pátek 21. 10. cvičitelky TJ Sokol Kra-
lupy pod vedením „Bílé Paní“. Přálo nám počasí a to velmi, dětí – tedy 
strašidýlek malých i velkých bylo bezpočet (něco kolem 170 pohádko-
vých bytostí) a k tomu jejich věrný rodičovský i prarodičkovský doprovod. 
Všichni zvládli v časovém rozmezí hodiny a půl připravené soutěže, ale 
i voňavé opékání buřtíků.

Samozřejmě nechyběl tradiční průvod zářících lampionků a ještě roz-
zářenějších oček dětí. 

Jediní, kteří kouzlo večera trochu pokazili, byli netrpěliví troubící řidiči 
v automobilech, které si Městská policie dovolila zastavit, aby dlouhý prů-
vod s lampionky mohl bezpečně přejít přes frekventovanou silnici...

Na Lobečském břehu jsme si všichni popřáli „Šťastnou cestu a také ať 
světýlka svítí dobrým lidem a za rok zase na shledanou...“ 

Cvičitelka „Bystrozraká“
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Konec léta znamená pro vodní sla-
lomáře čas vrcholných závodů. 

V závěru srpna jej absolvovali dospělí 
v divokých vodách pod Lipenskou pře-
hradou, druhý zářijový víkend patřil 
žákům (11 - 14 let) na divoké Svratce 
v Brně. Razantní druhou jízdou se 
Pavel Šupolík stal Mistrem republiky 
a zajel též nejrychlejší čas mistrovství. 
Šesté místo obsadil Vojtěch Zapletal, 
jeho bratr Mikuláš získal nepopulární 
„bramborovou medaili“ mezi mladšími 
žáky. Mezi kajakářkami měli kralup-
ští dvě zástupkyně, Anna Koblencová 
bohužel slušné umístění z první jízdy 
neudržela a spadla na 5. místo, Johana 
Brázdová byla nakonec sedmá. Páté 
místo obsadila Anna Koblencová i na 
singlkanoi děvčat.

Solidní výsledky z individuálního 
závodu dávaly naději na slušný výsledek pro 
závod družstev. Trojice V. Zapletal - Šupolík 
- Koblencová nedala svým soupeřům šanci 
a obhájila loňské zlato. Následující den se 
na stejném místě konalo i mistrovství žá-
ků ve sprintu a i tam byli kralupští úspěš-
ní. Vojtěch Zapletal obsadil 2. místo, Pavel 

Šupolík 4. Poslední disciplínou, kde se kra-
lupští vodáci ukázali, byla soutěž družstev 
a trojice V. Zapletal – M. Zapletal - Šupolík 
získala bronz.

Junioři bojovali na kanále v pražské Tróji. 
Ani tady se zástupci našeho oddílu neztrati-
li. Zatímco loni získal Roman Matula bronz 

mezi juniory ještě jako žák a pořádně 
tím leckoho překvapil, letos už byl re-
spektovaným soupeřem a ukázal, že je 
toho hoden, polepšil si na stříbro. 

Velkou náplastí a potvrzením toho, 
že jí více sedí těžká voda, bylo juni-
orské mistrovství pro Annu Koblenco-
vou. Nejprve získala bronz mezi singl-
kanoistkami a poté se jí stejný kousek 
povedl i na kajaku. Medailový výčet 
završilo trio Brázda – Šupolík - Za-
pletal, které oproti loňsku poskočilo 
na druhou příčku. Ve sprintu z našich 
v kajaku skončil nejlépe Pavel Šupolík 
– na 4. místě. 

Na základě výsledků z domácích 
závodů bylo trio žáků Šupolík Pavel, 
Matula Roman a Anička Koblencová 
nominováno na mezinárodní závod 
OH nadějí do polského Krakova. Pa-

vel Šupolík se v kategorii K1 umístil na 
2. místě stejně jako Roman Matula na C1 
a Anička Koblencová po chybě ve finálové 
jízdě skončila desátá. 

Celkově se dá říct, že rok 2011 byl pro 
vodní slalomáře oddílu TJ Kralupy velice 
úspěšný. MiLAn jOHAniDeS

slalomáři úspěšně zakončili sezónu

fo
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Medailisté MČR dorostu 
v pražské Tróji - šupolík, 

Matula, Brázda, Koblencová.
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Měl JsEM dluHY 
A sKonČIl JsEM V EXEKuCI. 
NAKONEC SE PŘECI JEN NAŠLO ŘEŠENÍ. 

DÍKY MÉ ZKUŠENOSTI VÁM MOHU PORADIT. 

tEl: 608 373 735

Vrchlického 588

OPTIKA U MUZEA
Kralupy nad Vltavou
Otevírací doba:
Po – Čt .........................8 – 18
Pá .................................8 – 17
So.................................9 – 13
do KonCE roKu
20 % slEVA  
na brýlové čočky - 
bifokální, multifokální, 
samozabarvovací

10 % slEVA na vše ostatní

Clt IMPort s.r.o., žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy n. Vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

hlEdÁmE PROVOZOVATElE
PRO NOVĚ OTEVřENOu

hERNu TOP GAmES

] výhodné podmínky ] nutný 
žl na hostinskou činnost 
] praxe a zkušenost 
v oboru vítány.
V případě zájmu zašlete 
svůj životopis na 
e-mail: infotoba@email.cz

tel. kontakt: 773 57 83 83,
paní Soukupová

soUKromá inZErcE

❱ sHÁnÍM PrÁCI V oKolÍ KrAluP, nejlépe na zkrácený úvazek 
(není podmínkou), a to v administrativě, příp. jako prodavačka ne-
bo hospodářka ve škole, školce.  
Práci, prosím, nabídněte na tel.: 733 32 75 82.

❱ sHÁnÍME sPolEHlIVou PAnÍ na ošetřování a úklid do do-
mácnosti pro starší paní v kralupech nad Vltavou s nástupem 
ihned. Bližší info na tel.: 608 031 313.

❱ HlEdÁM práci - doučování anglického jazyka pro základní ško-
ly. Mám maturitu z AJ. Doučování je možné buď přímo u mě, nebo 
mohu přijet k vám - pouze kralupy a blízké okolí.  
V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: 603 510 037. 

❱ HlEdÁM práci - úklid domácností, kanceláří nebo obchodního 
domu v kralupech nad Vltavou.  
V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: 603 510 037.
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Slušný sběratel 
zakoupí pro sebe za nejvyšší ceny

obraz (obrazy) – oleje a akvarely Josefa Holuba 
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby a rámu, 

velikosti a datace vzniku, až 40.000,- Kč. 
Vždy zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví 

a garantuji slušné jednání a chování.

Volejte v dobrém 222 718 574 nebo 602 392 379, p. Rychtář.

Rodinné domy v anglickém stylu!
Bezkonkurenční cena 21.657,-Kč/m2

www.AnglickyResort.cz 736 513 513

Zveme Vás do
 našich lokalit:

Zahrady Slatina
Zámecké údolí
Kralupy Resort
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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

nABÍzÍ k pronájmu:
V areálu Lobeček ➤ kantýnu ➤ kancelářské prostory  
➤ skladovací, výrobní a parkovací plochy ➤ autodílnu.

V areálu Veltrusy ➤ truhlářskou dílnu

informace na tel. 602 354 772

c. A. HinteR
Od listopadu otevíráme nOVOu CEstOVnÍ 

AGEntuRu v Kralupech n. Vlt., V Zátiší 
(naproti MŠ Gen. Klapálka).

nabízíme zájezdy do celého světa, eurovíkendy, lyžařské pobyty, 
prodej vstupenek tiCketpro a další ... 

www.cahinter.cz, e-mail: ca.hinter@seznam.cz, tel.: 733 149 959

〉 〉  〉 〉 〉  〉
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nabízíme k prodeji 5 StaVebních parcel 

v klidné části obce Úholičky u roztok u prahy 
(okres praha – západ). 
pozemky mají jednotlivě na hranicích pozemků 
připraveno napojení na iS – voda, kanalizace, plyn, 
elektro v již vybudovaných kapličkách.

pozemky jSou o Výměře od 949 do 1035 m2. 
cena: 3.500 kč za m2.

k pozemkům vede asfaltová silnice, která je již 
osvětlována veřejným osvětlením. tento projekt  
5 stavebních parcel navazuje na výstavbu osmi 
vil, o které najdete informace na našich webových 
stránkách.      
prodej pozemků přímo od majitele, 
možnost vyřízení stavebního povolení. 

KOntAKt: 
tel.: 602 275 043, 
www.xavostav.cz, info@xavostav.cz

Najdete nás v Kralupech nad Vltavou – Mikovicích, v ulici 
Generála Klapálka 722 – naproti základní škole,  

pár kroků směrem do města.

Otevřeno:
Po – Pá 10:00 – 18:00, So 9:00 – 12:00

www.pro-oko.cz, tel.: 602 612 149

Designové
dárky
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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

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...

Dopravní firma

PŘIJME ŘIdIČE AutoBusů 
pro oblast Odolena Voda a kralupy nad Vltavou

Informace na tel. čísle: 326 911 522 – pan Trochta  

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
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Přijmeme Pracovnici 
do našeho e-shopu látek, 
znalost oboru meTrÁŽ  
- GaLanTerie velkou výhodou.

nÁsTuP moŽný ihned!

LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
tel: 233 376 536 e-mail: mraz@latky.cz
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V listopadu otevřeno:
po - pá 8:00 – 17:00
So 8:00 – 16:00, ne 9:00 – 13:00
www.zahradnictvi-jelinek.cz  tel. 315 781 019

prodejní 
Vánoční VýStaVa
26. 11. 2011 

✱  Široká nabídka vánočních
 dekorací, dárků, květin 
✱  Květinová pohotovost 
 - vážeme na přání zákazníka 
✱  Ukázky aranžování, adventní 
 věnce, svícny 
✱  Dětský koutek pro šikovné ručičky

již nyní: 
✱  zahájen prodej kontejnerovaných
 vánočních stromků
✱ výprodej thují se slevou 40%




