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Z pravodaj
PROSINEC / 2011 15,- Kč

Lucie Bílá
pod stromeček

Přemýšlíte nad letošním vánočním dárkem?
Darujte zážitek – vstupenku na březnový koncert Lucie Bílé!

Naše přední zpěvačka vystoupí v KD Vltava 21. 3. 2012 v 19:30 hod.
s klavírním doprovodem Petra Maláska.

Vstupenky budou v prodeji od 15. prosince
a nabízíme Vám je také ve vánočním dárkovém balení.

Cena vstupenek: do 8. řady včetně – 890,- Kč;  
od 9. řady a balkon – 690,- Kč

21. 3. 2012 v 19:30 hod.
KD Vltava

InspIrace 
pro Ježíška
Blíží se Vánoce a s nimi i starost, 
jaké dárky připravit pod vánoč-
ní stromeček. Vhodným a vděčným 
dárkem byla vždy kniha. V předvá-
nočním čase vydali hned dva kra-
lupští autoři dvě nové knihy, urči-
tě neváhejte s jejich pořízením.

„Velká kronika kralupská
1253 – 2010“
Těm, kteří mají rádi své město, se jis-
tě zavděčíte novou knihou o Kralu-

pech. Autor knihy 
Ing. Josef Stupka 
v ní chronologic-
ky uvádí události 
od první písemné 
zmínky o Kralu-
pech v roce 1253 
až do konce roku 
2010. Kniha má 
300 stránek a 319 

obrázků. Vyšla v polovině listopadu 
a zakoupit ji můžete v Městském mu-
zeu v Kralupech nad Vltavou a rov-
něž v knihkupectví „U Vlachů“.

„prŮVoD MrTVÝCH“
V pátek 9. prosince vychází nová knížka 

Jindřicha Havlí-
ka věnovaná bá-
jím a pověstem 
z Kralupska.
Pokud máte rá-
di balady a po-
vídačky, tento 
titul si rozhodně 
nenechte ujít.

Slavnostní představení knížky se 
uskuteční dne 12. prosince od 18 
hodin v kostele sv. Jakuba Větší-
ho v Minicích. Akci doprovází ad-
ventní varhanní koncert, na který 
vás touto cestou srdečně zveme!
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v rukou právě držíte poslední vydání Kralupského Zpra-
vodaje roku 2011. Kromě spousty pozvánek na akce 
v adventním čase letos poprvé přinášíme fotoreportáž 
z instalování vánočního stromu na Palackého ná-
městí. Pokud jste se nemohli zúčastnit slavnostního 
rozsvícení stromu 27. listopadu, určitě se na náměstí 
alespoň na chvíli zastavte, abyste se pokochali pohle-
dem na letošní úžasný vánoční strom. 
A už jste psali Ježíškovi? Že nevíte, jak na to, a na inter-
netu jste žádný vzor dopisu pro Ježíška nenašli? Zde je 
krátký návod, od kterého se určitě odrazíte a můžete se 
nechat inspirovat: 

„Milý Ježíšku, byli jsme celý rok 
docela hodní, dobře jsme bašti-
li, dodržovali pitný režim, cho-
dili brzo spát bez odmlouvání, 
o všechno jsme se s kamarády 
dělili a hlavně – nikde jsme nic 
neukradli. Myslíme si proto, že 
bys nám mohl něco nadělit...“
Já osobně bych si přála, aby Zpra-
vodaj byl stále oblíbeným měsíční-

kem nejen kralupských občanů. Aby všichni současní 
autoři příspěvků i nadále psali a informovali o svých 
aktivitách, neboť právě všichni vy, kteří do Zpravoda-
je přispíváte, jste jeho tvůrci. Touto cestou vám všem 
děkuji za váš čas a zájem a přeji vám do nového roku 
spoustu inspirace a spisovatelské vášně.
Děkuji také všem inzerentům za jejich zájem prezento-
vat se právě v Kralupském Zpravodaji.
V neposlední řadě děkuji za spolupráci kralupskému 
Pohřebnímu ústavu, zejména paní Cibulkové, která 
pro Zpravodaj připravuje tu nejsmutnější rubriku, 
„Opustili nás“.
Děkuji členům Redakční rady za podporu a pomoc 
při tvorbě Zpravodaje. Obrovský dík patří grafikovi 
Zpravodaje, který dává „našemu“ časopisu finální ba-
revnou podobu a stále trpělivě snáší mé připomínky 
a komentáře.
Přeji všem krásné a ve zdraví prožité adventní dny, 
nezapomenutelné vánoční svátky a do nového roku 
vykročte s úsměvem a láskou!

Radka Saláková, redaktorka KZ

Milí čtenáři,
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◆ Město kralupy nad Vltavou 
nabízí k odprodeji obálkovou 
metodou 16 bytů. Jedná se o by-
ty v ulicích Šafaříkova, Rybova, 
Havlíčkova a Přemyslova. Bližší 
informace získáte na úřední des-
ce MěÚ nebo přímo u paní Kuče-
rové – tel.: 315 739 816, e-mail: 
kucerova@mestokralupy.cz.

◆ rada města schválila, 
na základě doporučení Komise 
pro centrum města a výstavbu 
nového MěÚ, předložené body 
kvalifikačních podmínek a před-
ložené body oznámení o zakázce, 

jako podklad pro vypsání nad-
limitní veřejné zakázky na sta-
vební práce v užším řízení podle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů – dále jen „Zá-
kon“, na akci „Adaptace OD Máj 
na MěÚ Kralupy nad Vltavou“. 
Organizaci předmětné veřejné 
zakázky zajišťuje společnost DE-
VELOPER CZ, s. r. o., Liberec. 

Dále RM schválila omezení po-
čtu zájemců pro účast v užším 
řízení na pět, formou výběru ze 
zájemců, kteří řádně prokážou 

splnění požadované kvalifikace, 
podle objektivního kritéria dle § 
61 odst. 4 „Zákona“. Kritériem 
pro omezení počtu zájemců bude 
náhodný výběr losem. Losová-
ní bude provedeno v souladu se 
zásadami uvedenými v § 6 „Zá-
kona“ a za účasti notáře, který 
osvědčí průběh losování. 

◆ Zhotovitelem znaleckých 
posudků na bytové domy ur-
čené k odprodeji v 5. vlně pri-
vatizace byl schválen Ing. Josef 
Kulhánek z Mělníka za celkovou 
cenu 54.000,- Kč vč. DPH.

StříPKY z radnice města ◆ StříPKY z radnice města

Sdružení 
zdravotně poStižených

Adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
12. 12. 2011 od 12:00 
s vánoční besídkou

sTánkoVé TrHy  
na parkovišti v Lobečku 
 (proti KD Vltava) se  
 budou konat ve středu
14. 12. 2011.

14.prosince

veřejné jednání  
Zastupitelstva města  
se koná:

od 17 hodin  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

noVoroČnÍ oHŇosTroJ 
letošní silvestrovské veselí již tradičně 
vyvrcholí ohňostrojovou produkcí, a to 

1. ledna 2012 v 0:30 hodin 
z lávky pro pěší nad řekou Vltavou.
Z důvodu instalace pyrotechniky `

bude v sobotu 31. 12. 2011  
od 22:00 hodin lávka uzavřena.

V případě nepřízně počasí se ohňostroj 
uskuteční 1. 1. 2012 v 19:00 hodin.

ohňostrojovou produkci provede společnost 

CZ Team kralupy nad Vltavou.

Klidné prožití vánočních svátků, naplněné 
láskou, pohodou a štědrostí v srdci

přeje všem redakce Kralupského Zpravodaje!
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Srdečně všechny zveme do krytého pla-
veckého bazénu, který je opět po rekon-

strukci otevřen pro veřejnost.
sauna – provoz zahájen 28. 11. 2011
Provozní hodiny: PO ........15:00 – 21:00 muži
 ÚT ........14:30 – 21:00 ženy
 ST ........14:30 – 19:00 muži
  19:00 – 21:00 společná
 ČT ........15:00 – 21:00 ženy
 SO........14:00 – 20:00 společná 
V době od 26. do 29. 12. 2011 ukončení provozní 
doby sauny vždy ve 20:00 hodin.
plaVeCkÝ BaZén – provoz zahájen 5. 12. 2011
Provozní hodiny v době od 5. 12. do 23. 12. 2011:
PO ..................... 6:30 – 16:00 ......18:00 – 21:00
ÚT ..................... 6:30 – 17:00 ......18:30 – 21:00
ST ..................... 6:30 – 16:00 ......19:00 – 21:00
ČT ..................... 8:00 – 12:30 ......13:30 – 17:00
  18:30 – 21:00
PÁ ..................... 8:00 – 21:00
SO ..................... 9:00 – 20:00
NE ..................... 9:00 – 20:00
Provozní hodiny bazénu od 26. 12. do 30. 12.2011:
PO – PÁ ............. 10:00 – 20:00

Celý areál bude uzavřen 24., 25., 
31. 12. 2011 a 1. 1. 2012.
Počátkem nového roku 2012 začnou pro-

bíhat kurzy pro kojence a batolata, kurzy 
plavání pro děti od 3 let, kurzy pro těhotné, 

plavání diabetiků a seniorů, vodní aerobik.  
Přihlášky a informace na tel. čísle: 
315 726 089, 725 946 092, 
e-mail: plavecka.skola@email.cz, 
www.kralupy.cz/bazen. 

Plavecký bazén otevřen
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Advent v Kralupech v novém
s příchodem prvního adventu se v našem městě tradičně rozzářily dva vánoční stromy. vzrostlý strom na seifertově nám.  

a strom na palackého náměstí, kterým je 15 – 20 let starý, zdravý jehličnan, dosud rostoucí na zahradě zŠ praktické. strom 
byl u zŠ pokácen z důvodu možného ohrožení statiky stavby v těsné blízkosti, a to domu v areálu sokoliště. tímto bych ráda 

dodatečně poděkovala zŠ praktické za darování jehličnanu městu kralupy nad vltavou.

Plavecký bazén v Kralupech na sídlišti 
Cukrovar po rekonstrukci.

Co Je pro leTošnÍ 
rok noVéHo?
Město Kralupy nad Vltavou 
se již několik let snaží 
postupně vánoční výzdobu 
města obnovovat.  V letošním 
roce byly z rozpočtu města 
uvolněny finanční prostředky 
ve výši  81.316,- Kč a nakou-
peno už tak moc potřebné 
nové vánoční osvětlení 
na oba vánoční stromy.
Každý strom je ozdoben 
200 m světelného řetězu tep-
lé bílé barvy s led diodami, 
60 kusy zlatých koulí, zdo-
bících strom pro denní efekt 
a hvězdou ve špičce stromu. 
Strom na Palackého nám. je 
navíc opatřen šestihrannou 
dřevěnou ohrádkou.
Za Město Kralupy nad 
Vltavou doufám, že se všem 
nová výzdoba vánočních 
stromů líbí a že bude naše-
mu městu sloužit co možná 
nejdéle.

lenka Císlerová

Strom se musí nejprve 
ukotvit na jeřáb.

Strom je už podříznutý 
a je zavěšen na jeřábu.

...a usadí se o připravené 
díry, kde je nutné jej 
pevně ukotvit.

V letošním roce je 
ohrazen novou zahrádkou.

Než se strom položí 
na nákladní vůz, musí 
se zajistit.

Po převozu na určené 
místo se strom 
pomocí jeřábu  
opět vyzvedne….
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20. 12. 2011 to bude přesně 15 let, co byla 
kralupská lávka pro pěší předána k užívání 
chodcům a cyklistům. Všechno to začalo 
v roce 1994, kdy tehdejší Rada města řeši-
la problém dopravy ve městě ve prospěch 
pěších a cyklistů. Zrodil se nápad výstavby 
lávky. V zadání byly dvě největší podmínky 
a to, aby stavba byla provedena z železo-
betonu a vzhledově nezastiňovala největší 
technickou památku ve městě - most TGM. 

V té době probíhaly volby a i přes nepřízeň 
některých stran tento projekt zůstal v plánu 
investic a do dvou let byla stavba hotová. 
V roce 1997, při rekonstrukci mostu, byla 
lávka využívána pro přejezd záchranných 
složek (záchranná služba, policie ČR a měst-
ská, některá auta TSM). Tento stavebně ná-
ročný kolos, dlouhý 208  m a široký 5  m, 
obstál i při zkoušce, kterou byly povodně 
v roce 2002. 

Stavba jako taková byla velice složitá. Nej-
dříve se vystavěla dvě krajní pole lávky a až 
poté se z lodě zdvihl středový díl o délce 
36  m a o hmotnosti 300  t. V celé této akci se 
spotřebovalo 1.750  t betonu a 95  t oceli. 

Nyní si můžeme jen přát, aby lávka dob-
ře sloužila nám všem z Kralup, ale i lidem 
z širokého okolí. 

LenkA MorAvcová, 

MěÚ krALupy n. vLt.

Odpověď na Váš dotaz

parkoVišTě
? Proč se naproti nádraží  

– v areálu bývalého Lihovaru – nevybuduje parkoviště ?

odpovídá Ing. Marek Czechmann, místostarosta, MěÚ Kralupy n. Vlt.

Pozemky, na kterých původně stál 
lihovar, nejsou bohužel v majetku 
Města. Po demolici lihovaru vlast-
ník předložil Městu návrh na vyu-
žití pozemků v souladu s územním 
plánem – tj. bydlení, administrati-

va a služby. Další informace o plá-
nech vlastníka však Město nemá. 
Při uvedeném jednání s vlastníkem 
byl vznesen dotaz o možnosti koupě 
pozemků, na který bylo sděleno, že 
s prodejem se nepočítá.

15. narozeniny lávky pro pěší

poMoc s oDcHYTeM psa

Již několik měsíců se po našem 
městě potuluje pes (středně vyso-
ký, černo hnědý kříženec), kterého 
se bohužel nedaří odchytit z dů-
vodu plachosti. Žádáme obyva-
tele, kteří ho krmí, aby se pokusili 
dotyčného psa uvázat na vodítko 
a poté zavolat Městskou policii. 

Děkujeme za pomoc. 
MěÚ krALupy nAD vLtAvou

ilustrační foto

Město Kralupy nad Vltavou převza-
lo v první polovině listopadu 2011 

od dodavatelské firmy Rybář stavební, s.r.o. 
z Mělníka zrekonstruovaný bezbariérový 
chodník v ulici Gen. Klapálka. 

Mezi občany se šířila otázka: „Proč prá-
vě tahle ulice?“ Výběr lokality byl zohled-
něn podmínkami Státního fondu dopravní 
infrastruktury, který rekonstrukci z vět-

ší části dotoval. Jednou z nejdůležitějších 
podmínek fondu bylo, vystavět chodník 
u silnice, která je v majetku státu nebo 
kraje. Ulice Gen. Klapálka je ve vlastnic-
tví kraje. Dále je plánována rekonstrukce 
chodníku v ulici Hybešova, která je též 
ve vlastnictví kraje. 

Chodník v ul. Gen. Klapálka je dlouhý 
necelé dva kilometry a celkové náklady 

na jeho výstavbu činily 2.989.658,- Kč. Stát-
ní fond poskytl dotaci ve výši 1.841.000,- 
Kč. Stavba proběhla bez závažných pro-
blémů. V jednom místě, proti tělocvičně 
u základní školy, je chodník přerušen, a to 
z majetkových důvodů. Můstek přes potok 
bohužel není v majetku města.

LenkA MorAvcová, 

MěÚ krALupy

Ulici Gen. Klapálka lemuje nový chodník
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Slavnostní otevření lávky 
pro pěší – prosinec 1996.
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vsobotu 12. 11. pořádala MO Českého 
rybářského svazu v Kralupech n. Vlt. 

brigádu  na Zákolanském potoce – od jízku 
z ulice Chelčického až k jízku pod Ametys-
tovou čajovnou. Čistily se oba břehy. Vyře-
závaly se náletové dřeviny, keře, ostružiny, 
sbíraly PET lahve, papíry a veškerý odpad 
ze Zákolanského potoka. Naložen byl jeden 
velký kontejner. Taktéž byly do TSM ještě 
odvezeny čtyři plné nákladní automobily 
s odpadem. Udělal se velký kus práce, oba 
břehy jsou vyřezány, vyčištěny od odpadu, 

taktéž Zákolanský potok. Brigády se zúčast-
nilo celkem 19 osob (16 rybářů a 3 hasiči 
SDH  Kralupy). S SDH je velmi dobrá spo-
lupráce a patří jim za to velký dík.  Pokud 
potřebujeme nezbytně techniku, ochotně 
nám ji poskytnou i s posádkou. 

Touto cestou bych chtěl poděkovat Měst-
skému úřadu, Odboru životního prostředí 
a TSM za velmi dobrou spolupráci s MO-
ČRS Kralupy nad Vltavou. 

LuboMír kAčírek, přeDSeDA 

Mo – črS krALupy n. vLt. 

poDěkování
Za všechny obyvatele děkuji rybářům a hasi-
čům za to, že se starají o čistotu potoků v na-
šem městě. Je až neuvěřitelné, co vše jsou lidé 
schopni do potoka vyhodit s myšlenkou: „Však 
on to NĚKDO uklidí“. Z koryta potoka rybáři vy-
táhli např. nákupní vozík, hračky, cihly, plechy… 
Přitom sběrný dvůr Technických služeb je ote-
vřen denně. Najdete ho kousek od centra Kralup, 
na konci Libušiny ulice. Nebuďte tedy líní a ne-
ohleduplní k přírodě a odpad odkládejte tam, 
kam patří. rADkA SALáková

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
 Cukrovar – hala ..................................16:00 -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 prosIncI
5. 12. – 9. 12. - bioodpad (pouze za příznivého počasí)

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

V souvislosti s přechodem na výrobu no-
vého typu občanského průkazu lze požá-
dat o vydání stávajícího typu OP se stro-
jově čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 
2011 na obecním úřadu obce podle místa 
trvalého pobytu.
V době od 15. do 30. 12. 2011 lze vydat 
OP typu „Blesk“ s dobou platnosti 1 mě-
síc bez správního poplatku.
Dosavadní OP zůstávají v platnosti po do-
bu v nich uvedenou.

O vydání e-pasu lze požádat nejpozději 
do 19. 12. 2011 na obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností. V době od 27. 
do 30. 12. 2011 nebudou e-pasy ani pře-
dávány.

! 12. 12. 2011 – pondělí – nebude úřední 
den na MěÚ Kralupy na úseku občan-
ských průkazů z důvodu školení pracov-
nic k zavádění agendy elektronických ob-
čanských průkazů !

Poklady Zákolanského potoka

vymáhání poplatků
Městský úřad Kralupy nad Vltavou upozorňuje občany, kteří v letošním 
roce a předešlých letech nezaplatili místní poplatky (za svoz komunální-
ho odpadu a za psa), že jejich pohledávka bude předána exekutorskému 
úřadu k vymáhání. 
Vzhledem k tomu, že ze zákona odpadá MěÚ povinnost vyzývat občany 
k úhradě nedoplatku, doporučujeme zkontrolovat si své platby poplatků. 
Bližší informace o Vaší poplatkové povinnosti poskytne Ekonomický od-
bor MěÚ Kralupy nad Vltavou, paní Poláčková, tel. č.: 315 739 863. 

MěÚ krALupy n. vLt.

odstávky vydávání e-pasů 
a občanských průkazů

Čištění Zákolanského potoka. Potok v plné kráse po úklidu.
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MgR. MagdaléNa 
HRušOVSKá
Po celý svůj život se významně podílela na rozvo-
ji školství v našem regionu. V roce 1954 nastou-
pila jako učitelka do tehdejší zvláštní školy. V zá-
ří 1962 byla jmenována ředitelkou školy a v této 
funkci setrvala celých 28 let až do 30. 6. 1991. Ale 
i poté, v důchodovém věku, zůstala na této škole 
jako pedagog.

Tuto práci považuje za poselství. Protože se jedná 
především o děti problémové, či ze sociálních rodin, 
a vést je k něčemu, je v mnoha ohledech obtížné. 
Za nespravedlivé považuje nemožnost těchto dětí 
vyniknout především ve společnosti. Proto se s ni-
mi zaměřila na sport a jiné činnosti, např. výtvarné, 
které jim tu možnost nabízejí.  

Paní Hrušovská se jako ředitelka školy snažila, 
aby děti měly dostatečné vzdělání. Usilovala o je-
jich umístění do zvláštních učňovských škol. Také 
navázala spolupráci s mnoha zdejšími velkými pod-

Oceňování občanů 2011

středeční večer – 16. listopad 2011 – se významně zapíše do paměti čtyřem občanům našeho města, které za jejich 
dosavadní činnost ocenil starosta kralup n. vlt. petr holeček. letošními oceněnými jsou: Barbora kovářová, 
mgr. magdaléna hrušovská, Jindřich havlík, dis. a mudr. karel viereckl.

niky, kde se snažila po ukončení školní docházky 
děti nechat zaměstnat. Pro mnohé by tímto práce 
s dětmi byla u konce, ale ne pro paní Hrušovskou. 
I nadále se zajímala o jejich život, zda dochází do za-
městnání a jak „svou“ práci odvádí. Snažila se tak 
všem dát možnost na lepší život.

Sama dodává, že celý kolektiv školy se snažil 
dětem pomoci, ale ráda by touto cestou vyslovila 
poděkování Mgr. Danuši Píckové a již zesnulé Ja-
ně Kyselové, které jí v mnoha směrech pomáhaly 
nejvíce.

Věří v Boha a pravidelně se zúčastňuje bohoslu-
žeb. Snad díky tomu se v životě řídí heslem: „Všech-
no počínání své spojuji s Bohem“. 

BaRBORa KOVářOVá
Do Kralup se přistěhovala před 12 lety a s man-
želem zde vychovávají 3 děti. Je ředitelkou Far-
ní charity v Kralupech nad Vltavou, která vznikla 
na základě dobrovolného společenství kralupských 
věřících, v r. 2001.

Farní charita se dostala do širšího povědomí lidí 
při povodních roku 2002, kdy tehdy ještě dobrovol-
níci, pod vedením Barbory Kovářové, obětavě pomá-
hali postiženým lidem a jejich domácnostem.

Jedním z prvních významných projektů pod je-
jím vedením byl projekt „Poradenské a vzdělávací 
centrum pro ženy“.  Navržený program měl ženám 
usnadnit návrat na pracovní trh a pomoci jim se 
na pracovním trhu zorientovat.

Dalším dlouhodobě vedeným projektem je níz-
koprahový klub „Rep Sum“, fungující od roku 2005, 
který umožňuje setkávání nejen romské mládeže 
v jejich volném čase.

V období od roku 2008 do 2010 se jí podařilo 
získat finanční prostředky na koupi a následnou 
přestavbu objektu v Sokolské ulici za účelem po-
skytování sociálních služeb. V září 2010 se nový 
dům Farní charity slavnostně otevřel za účasti pana 
Arcibiskupa Dominika Duky. Provozovány jsou zde 
3 zaregistrované druhy sociálních služeb: nízkopra-
hové zařízení pro děti a mládež, odborné sociální 
poradenství a Azylový dům pro matky s dětmi. Ty-

OCENĚNÍ KRALUPŠTÍ OBČANÉ u příležitosti 109. výročí povýšení Kralup 
nad Vltavou na město. Zprava: J. Havlík, Dis., Mgr. M. Hrušovská,  
B. Kovářová, starosta P. Holeček. 

oceňování občanů se již tradičně koná u příležitosti výročí povýšení městyse kralupy 
na město kralupy nad vltavou. městem se kralupy nad vltavou staly 22. 11. 1902. 

příští rok si tedy připomeneme 110. jubileum.
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kolik knih jste vytvořil? 
„Dosud jsem napsal deset publikací s regi-
onální tematikou. Velká kronika kralupská 
je jedenáctým spisem“.

Je asi nasnadě se ptát, které dílo 
si vyžádalo dosud nejvíce tvůrčího 
i badatelského snažení? 
„Své literární práce neposuzuji z uvedeného 
pohledu. Činil jsem tak jako místní rodák 
s láskou ke svému městu“.

Jaký čas jste strávil v depozitářích při 
získávání potřebných informací?
„Příprava trvala dva roky. Vycházel jsem z ná-
lezů, deponovaných v archivech (zejména 
v Mělníku), studoval jsem i staré písemnosti 
a časopisy, hovořil se spoustou pamětníků, 
k nimž se už také počítám. Jak lze usoudit, 
byla to kompilace z řady faktů, které jsem 
použil i v dřívějších článcích pro místní tisk 
atd.“.

a vlastní publikace probíhala hladce?
„Obtíže byly fakticky s vydáváním všech 
knížek, a to z pohledu finančních prostřed-
ků na vlastní tisk. Všechny napsané mate-
riály jsem věnoval svému městu bez náro-
ku na honorář. Poslední kniha je nejširším 
záběrem, pokud se týká tzv. časové osy. 
Zahrnuje téměř osm století - začíná r. 1253 
a končí loňským rokem. V publikaci je 319 

obrázků, z nich je kolem 60 novodobých ba-
revných fotografií. Nejstarší použité snímky 
jsou z 19. století. Kniha má 300 stran, vy-
chází v pevné vazbě a na kvalitním papíře, 
což umožnilo i zapojení čtyř významných 
sponzorů. Vydavatelem je Městské muzeum 
Kralupy nad Vltavou, které na mou knihu 
získalo grant od kralupské radnice“.

a co posílilo, jako kralupského autora, váš 

záměr k napsání uvedeného díla? 
„Velmi mě překvapil zájem prostřednictvím 
řady dopisů, telefonátů a e-mailů i ze zámo-
ří, z Kalifornie a Pensylvánie, kde ještě žijí 
kralupští rodáci či jejich potomci a nějakou 
cestou se dozvěděli o mé chystané literární 
aktivitě. Stále se o „své“ město, které kdysi oni, 
či jejich rodiče opustili, zajímají. Je tedy napro-
sto jisté, že kniha poputuje i za oceán“.

Děkuji ZA roZHovor! jiří HerAin

Ing. Josef Stupka, PaedDr. Jan Racek a Mgr. Iveta Bendíková při křtu Velké kroniky kralupské.

to sociální služby jsou doplňovány právním pora-
denstvím, protidrogovou poradnou a různými kur-
zy. Práce s lidmi je vždy složitá, a proto si všichni 
nesmírně vážíme její práce a trpělivosti, kterou je 
obdařená. Její vstřícné jednání a chování ke svým 
zaměstnancům je také důkazem její úžasné povahy 
a lásky k lidem.

Její motto zní: Víra, naděje a láska.

JINdřICH HaVlíK
Vyrůstal a působí v Kralupech nad Vltavou, kde jeho 
rodina žije již několik generací. Vystudoval místní 
gymnázium a následně VOŠ grafický design. Nyní 
již druhým rokem dálkově studuje univerzitu 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením 
na ochranu životního prostředí a ekologii. 

Životní prostředí je to, co se snaží Jindřich Havlík 
v našem městě zlepšit. Od roku 2007 je předse-
dou Ekologické komise. Je organizátorem místní-
ho „Týdne mobility“ -  celoevropského happeningu 
na podporu alternativních způsobů přepravy - še-
trných k přírodě.

Podniká v oboru nakladatelství a vydavatelství. 
Již 9 let vydává časopisy pro děti a mládež. Před-
mětem jeho práce a zájmu jsou také učebnice 
a školní pomůcky, které připravuje pro žáky zá-
kladních škol. 

Mezi jeho zájmy patří psaní. Jeho první knížkou 
byl cestopis, který se dočkal překladu do 3 jazyků. 
V roce 2009 vydal svou druhou knížku „Kralupská 
strašidla“, která zde v Kralupech zaznamenala ob-
rovský úspěch. Začátkem prosince vychází jeho 
třetí kniha, která byla nejprve určena malým dětem, 
ale už podle názvu lze usoudit, že je i pro starší. 
Jmenuje se „Průvod mrtvých“ a zpracovává pověsti 
z Kralupska. Psaní a ilustrace knih považuje Jindra 
Havlík za relax. 

Mezi jeho další zájmy patří cestování. Za posled-
ní rok stačil navštívit 11 zemí. Vzájemné poznávání 
lidí a kultur považuje za jediný způsob, jak lze čelit 
xenofobii a problémům, které přináší dnešní globa-
lizovaný svět.

Sám sebe vidí jako optimistu, který však stojí 
nohama na zemi.

Medailonky oceněných připravila lenka císlerová.
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MudR. KaREl VIERECKl
Byl oceněn za svou celoživotní lékařskou praxi 
v Kralupech nad Vltavou. Slavnostního  odpoledne 
se bohužel nezúčastnil.

Kralupská kronika poputuje i přes oceán
dalším bodem slavnostního oceňování kralupských občanů byl křest nové knihy ing. Josefa stupky – velká kronika kralupská. 
ing. stupka je opravdovou studnicí historie našeho regionu. přinášíme vám proto krátký rozhovor s úspěšným autorem.
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Aktuality

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

vážení čtenáři,
upozorňujeme vás na uzavření knihovny v pátek 23. a 30. prosince a v sobotu 31. prosince 2011.
Z důvodu zrušení pobočky v KD Vltava je posledním půjčovním dnem v Lobečku 
středa 21. prosince 2011.          Přejeme Vám krásné vánoční svátky a šťastný nový rok 2012.

Současné zastupitelstvo je však, myslím, 
z velké většiny složeno z lidí, kteří se zají-

mají o dění a rozvoj města a hlavně chápou re-
álné možnosti jeho rozvoje a investic. Zároveň 
pomáhají mně i mým kolegům radami, které 
nikdy neodmítáme. Důležitý pro mne a práci 
na radnici je konkrétní a fundovaný názor za-
stupitele a ne účelově vedená a zpolitizovaná 
kritika přes media, či líbivé a podbízivé polo-
pravdy našeptávané spoluobčanům. Naštěstí 
drtivá většina zastupitelů stojí oběma nohama 
na zemi a nevidí práci v městském zastupitel-
stvu jen jako výtah do vyšších pater politiky. 

Velká účast zastupitelů na všech letošních 
jednáních města – z toho devíti veřejných a de-
seti pracovních – ukazuje také na jejich zájem 
o dění ve městě a jeho rozvoj. Rada města pak 
zasedá každých čtrnáct dní a i její jednání vy-
kazuje téměř vždy stoprocentní účast radních. 
Radní i zastupitelé pak pracují ještě v komisích 
a výborech města.  

Jsme teprve ve čtvrtině našeho volebního 
mandátu, ale přesto bych chtěl vám, mým spo-
luobčanům, jen – snad velmi stručně - shrnout 
zdary a nezdary naší práce.

V tomto roce se nám podařilo opravit, za-
teplit a modernizovat velkou část veřejných 
budov v majetku města – hlavně školek a škol. 
Přispěly k tomu dotace, které Kralupy n. Vlt. 

obdržely, ale i cíleně vedený rozpočet měs-
ta, z něhož zastupitelé uvolnili velké finanční 
prostředky na dofinancování těchto investič-
ních akcí. Těší mne i krásná renovace Kultur-
ního domu Vltava a  – po dlouhé době uzavře-
ného – krytého bazénu, který se otevírá právě 
nyní, na počátku prosince. Vedení města se 
nadále angažuje v prosazování obchvatu ko-
lem města. (V dopravě, parkování a opravě 
komunikací vidíme všichni jednu z největších 
slabin Kralup n.Vlt.). Bohužel, současné ve-
dení Středočeského kraje – který by měl být 
investorem obchvatu - není nakloněno připra-
venému projektu a nemá ani finance na jeho 
realizaci. Stejně tak neproběhla námi velmi 
požadovaná rekonstrukce silničního průtahu 
města od Hostibejku k mostu T.G.Masaryka. 
Ale spravujeme a obnovujeme chodníky a i  
upravujeme vozovky patřící městu – jak nám 
peníze stačí. 

Jsem také rád, že můžeme podporovat 
všechny dobrovolné a občanské společnosti 
kralupské, které, myslím si, jsou stále života-
schopnější, samostatnější, s dobrými progra-
my a se stále větší členskou základnou. 

Kdo se zajímá o problematiku města a měst-
ské správy, ví dobře, jak široká je působnost 
města a co všechno musí samospráva, městský 
úřad a městský „měšec“ obsáhnout. Snažíme 

Vážení čtenáři, milí spoluobčané! 
pomalu nám končí rok 2011 a nám, městským zastupitelům, utekl jeden rok 
od zvolení do samosprávy města. utekl jako voda a jako voda přináší dobré a špatné 
věci, i v naší práci se střídají úspěchy a prohry. tak, jak to v životě běžně chodí. 

se tedy, abychom se spravedlivě a s pochope-
ním chovali ke všem občanům, institucím 
i organizacím, abychom i hlavně s výhledem 
do budoucna řešili rozvoj města. Městský úřad 
není uzavřen nikomu z našich spoluobčanů. 
Přesto všem lidem nedokážeme pomoci, ne 
všechny lidi umíme přesvědčit, ne všichni, 
s kterými jednáme, jsou spokojeni.  

Vážení spoluobčané! 
Na závěr této mé krátké roční rekapitula-

ce mi dovolte, abych vám všem popřál hez-
ké a klidné svátky vánoční a šťastný a veselý 
vstup do nového roku 2012. Vstupujme do něj 
optimisticky a radujme se z každé chvíle, kte-
rou tu v životě a na světě prožíváme. 

petr HoLeček, StAroStA MěStA
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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 proSinec

ve čtvrtek 24. 11. 
byla zahájena vánoční 
výstava: vánoce 
v Muzeu s kLuBeM 
LIDovÉ TvorBY 
praHa.
Ukázkové dny se 
konají vždy v úterý 
až čtvrtek – 9:00 – 
15:30 hod. - pro školní skupiny, 
ale i pro veřejnost. 
Poslední ukázkový den je v úterý 20. 12. 
2011. Výstava končí v neděli 8. 1. 2012.

10. 12. – sobota 13:00 – 17:00 hod.
Advent pro veřejnost – ukázky KLT Praha 
a vánoční jarmark.

13. 12. - úterý 17:00 hod.
Vánoční koncert ZUŠ

muZeum je ZAVřeNO V TyTO dNy:
24. - 26. 12., 31. 12. 2011 a 1. 1. 2012.

přIpravuJeMe na LeDen 2012:

Výstavu malíře Františka Saifrta z Velvar.

Čteme z knihy návštěvníků:

1. 11. podpisy všech žáčků + Děkujeme za pěknou a výstižnou besedu o historii Kralup  
a vtipně připravený program. V. Bergerová, D. Kopecká

2. 11. Děkuji za velmi poučný a zajímavý projekt o J. Seifertovi pro žáky 3.r. SOŠ a SOU Kralupy.  Mgr. J. Mazourková

Milá výstava – člověku mnohé připomene! 
(O výstavě Jaroslav Seifert – 110 let od narození básníka) Ing. O. Špecinger

Do nového roku 2012 přejeme všem pevné zdraví a hojnost optimismu.
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Historie

Prosinec na kralupském hřbitově
nejenom listopad s tradičním druhým listopadovým dnem označeným v kalendáři jako památka zesnulých, lidově 
pak „dušičky“, ale i prosinec je měsíc vzpomínání na ty, kteří nás opustili. zvláště před Štědrým večerem proudí 
na kralupský hřbitov zástupy lidí s věnci a květinami ke hrobu svých drahých. kralupský hřbitov přijal do své náruče 
od roku 1897, kdy byl založen, na tisíce zemřelých, neboť neúprosný osud velí všem zemřít.

řekněme si o kralupském 
hřbitovu více. Byl posta-

ven stavitelem Aloisem Novým 
v polích vysoko nad městem 
a otevřen 15. července 1897. 
Do oddělení „A“, určeného 
pro dospělé, byla jako první 
pohřbena Amálie Haklová, 
manželka železničního za-
městnance z Lobče. Zemřela 
ve věku pouhých osmadvaceti 
let. Do hrobu ji uložil první 
kralupský hrobník Jan Hrud-
ka. Každý rok musel vykopat 
v průměru 90 hrobů. Pohřby 
byly ovšem jenom rakvové, po-
hřeb žehem v té době neexis-
toval. Ostatně v Čechách ani 
žádné krematorium nebylo. 

Hrobník Jan Hrudka do hřbi-
tovní matriky pečlivě zazname-
nával kromě jména mrtvého 
a data úmrtí i jeho povolání. 
A tak z kolonky o povolání ze-
mřelých se otvírá obraz Kralup 
konce 19. století, kdy ještě exis-
tovala povolání dnes již zanik-
lá. Dozvídáme se, že zemřelý 
byl provazník, pilníkář, kože-
luh, převozník, kočí, bednář, 
kolovrátkář či nádeník.

Poslední rozloučení se zemře-
lým bývalo v kostele a na hřbi-
tov ho dopravil kočár pohřeb-
ního ústavu.  Až do roku 1914 

to byl pohřební ústav truhláře 
Josefa Tomsy a od roku 1914 
pak známý pohřební ústav An-
tonína Macáka. Lidé prokazo-
vali zemřelému úctu, a když je 
na ulici pohřební průvod míjel, 
zůstávali stát a muži smekali 
pokrývku hlavy.

Ve třicátých letech 20. století 
již kralupský hřbitov, otevřený 
v roce 1897, byl zcela zaplněný 
a musel být proto v roce 1932 
rozšířen. Byl prodloužený o 65 
metrů jižně směrem do polí. Je 
to dnešní prostřední část hřbi-
tova s křížem uprostřed. Nale-
vo od vchodu do hřbitova byla 
v roce 1932 postavena moderní 
hřbitovní kaple s věží a zvo-
nicí. Pro stavbu byly použity 
bílé struskové cihly. Psali jsme 
o ní v minulém Zpravodaji. 
Kaple byla místem posledního 
rozloučení se zesnulým, nežli 
byla rakev s ostatky zesnulé-
ho přenesena do hrobu. Farář 
zde pronesl vzpomínkovou řeč 
a malé harmonium naposledy 
zemřelému zahrálo.

Ze hřbitovní matriky kralup-
ského hřbitova se dozvídáme 
o smutných prvenstvích. Tak 
například první sebevrah, po-
hřbený na kralupském hřbito-
vě, byl padesátiletý Jan Kohout, 

který se v roce 1897 oběsil 
a byl pohřben do hrobu č. 2, 
hned vedle první pohřbené 
Amálie Haklové. První pohřbe-
ný cizinec byl Němec, jedna-
dvacetiletý student Richard 
Fauteck. V roce 1912 se v Kra-
lupech zastřelil. První zemřelý 
usmrcený „poslem božím“, te-
dy bleskem, byl devatenáctiletý 
Ludvík Slavíček v roce 1931. 
První obětí dopravní nehody, 
pohřbené na kralupském hřbi-
tově, byl šestadvacetiletý Karel 

Bouček. Nepřežil srážku svého 
motocyklu s vlakem. A nako-
nec této smutné hřbitovní sta-
tistiky uveďme člena pohřební 
kapely Antonína Hokůva. Hrál 
v roce 1977 na heligon u hro-
bu sovětských vojáků, ranila 
ho mrtvice a ještě na hřbitově 
zemřel. První zemřelý, který 
se dal zpopelnit a jehož urna 
s popelem byla uložena do hro-
bu kralupského hřbitova, byl 
v roce 1936 Josef Čadek.

ing. joSef StupkA

významnou kralupskou osobností byl 
beze sporu Prokop Filip Masner (1871 

– 1956). Od jeho narození uplynulo právě 
140 let a od jeho smrti 55 let. Byl synem 
dlouholetého a zasloužilého kralupského 
starosty Prokopa Jindřicha Masnera.

Prokop Filip Masner přispěl velkým dí-
lem k poznání regionální historie Kralup 
a okolí. Široká oblast jeho zájmů se dotý-
kala nejen dějin kralupského okresu, ale 
i studií rukopisných a národopisných. Byl 
spoluzakladatelem a dlouholetým předse-
dou Společnosti Krajinského muzea v Kra-

lupech nad Vltavou. Za svou celoživotní 
kulturní a společenskou činnost byl jme-
nován in memoriam 24. 11. 1997 čestným 
občanem Kralup nad Vltavou.

Za slunného dne 7. října 2011 položi-
la malá delegace na jeho hrob květiny. 
Za Městský úřad v Kralupech nad Vl-
tavou uctil památku P. F. Masnera sta-
rosta Petr Holeček, za Městské muzeum 
Mgr. Iveta Bendíková a za rodinu jeho 
vnučka a čestná občanka Kralup Jindřiš-
ka Holeková.   

ing. joSef StupkA

Pohled na kralupský hřbitov z věže hřbitovní kaple.

výročí Prokopa Filipa Masnera
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Zdraví

občané, kteří jsou držiteli mi-
mořádných výhod II. a III. 

stupně, jsou zároveň držiteli tzv. 
parkovacích karet pro občany ZTP. 
Tyto karty je opravňují k parková-
ní na vyhrazených místech. 

Dosud však nebylo možné vyu-
žít tohoto oprávnění v zahraničí. 
To se však změnilo a již od října si 
mohou občané ZTP pořídit Evrop-
skou parkovací kartu, která platí 

v zahraničí. Výměna parkovacích 
karet probíhá na Městském úřadě 
v Kralupech nad Vltavou. K výmě-
ně je třeba: fotografie, průkaz ZTP 
nebo ZTP/P a původní označení. 
Platnost původního označení je 
do konce roku 2012.

Mgr. evA ivAnová, oDbor 

SociáLnícH věcí, škoLStví 

A kuLtury MěÚ krALupy n. vLt. 

v letošním roce zkomplikovalo určitým způ-
sobem činnost diabetikům uzavření krytého 

plaveckého bazénu. Územní organizace diabetiků 
v Kralupech n. Vlt. nemá žádnou místnost pro svou 
činnost, takže vstupní hala bazénu je pro nás mís-
tem, kde se řeší placení příspěvků, plánování akcí 
a vše, co souvisí s naší činností a je třeba zajistit. 
Proto se na otevření bazénu velmi těšíme.

Díky „Grantu“ od MěÚ Kralupy se nám podařilo 
zajistit výlet našich členů na zámek Loučeň a ex-
pozici Botanicus Ostrá.

Hlavní akcí letošního roku byl rekondiční pobyt 
diabetiků v hotelu Astoria Jánské Lázně. Krkonoše 
jsou krásné vždy, ale nám svatý Petr až na jeden 
den dopřál krásné a slunečné počasí. V hotelu o nás 
bylo dobře postaráno a podařil se i výlet na zámek 
Kuks, jízda lanovkou na Černou horu a Pomezní 
boudy. Všichni absolvovali též hodně procházek 
a cvičení, různé soutěže i taneční večer a před-
nášku se zdravotní tématikou. Nevyhnulo se nám 
ani onemocnění účastníků během pobytu, ale vše 
dobře dopadlo. Všichni cítíme, jak nám přibývá věk 
a omezuje se pohyb, ale zatím se tomu dokážeme 
přizpůsobit.

V hotelu s námi bydleli i členové klubu Diana, 
což je sdružení onkologicky nemocných a jejich 
přátel z Brna. Dalšími našimi společníky byla sku-
pina mentálně postižených (převážně však mlad-
ších lidí).

Empatická paní Kariková zorganizovala předání 
malých dárků tak, že všichni dostali drobnou po-

zornost. A tak, když jsme viděli kolem sebe tolik 
problémů, zdála se nám naše „sladká nemoc“ zase 
o trochu snesitelnější.

Rovněž tento rekondiční pobyt mohl být zajištěn 
s pomocí grantu od MěÚ Kralupy. Nemalý dík patří 
prim. MUDr. Petru Bučkovi a sestrám Daniele Ver-
nerové z dia ordinace a Janě Svobodové z interny, 
a to za pomoc při organizaci rekondice v letošním 

roce. Též děkujeme paní Alžbětě Blažkové za po-
moc  při organizaci rekondičního pobytu a zajištění  
společenského programu včetně všech grafických 
prací a vývěsek během celé akce.

Závěrem přejeme všem diabetikům i ostatním 
občanům našeho města krásné prožití vánočních 
svátků a pohodový rok 2012.

M. novotná

výMěnA  
parkovacích karet

Radosti, strasti a činnost kralupských diabetiků

Jaký byl „Den pro zdraví“
Dne pro zdraví se 26. 10. 2011 zúčastnilo cel-
kem 121 občanů, z Kralup nad vltavou 114, z okolí 
7 osob. nejdále přicestovali obyvatelé ze Štětí. 
největší zájem byl o zjištění glykemie a chole-
sterolu v krvi.

 Muži Ženy
Počet ...............................................................33 .................................................88
Průměrný věk .............................................. 66 .................................................68
nejmladší ......................................................26 .................................................32
nejstarší .........................................................87 .................................................90

Děkujeme všem partnerům, kteří se této akce zúčastnili.
Mgr. eva Ivanová, MěÚ Kralupy n. vlt.
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Prosincové svátky

Nesu vám, lidičky, nesu vám novinu!
Starý rok překročil osudnou hodinu!
Nesu vám, lidičky, nesu vám vzkaz,
že ten rok letošní začíná včas. 

PROSINEC 

êêê5. prosinec

Mikuláš

31. prosinec  

Silvestr

24. - 26. prosinec
vánoční svátky

Kde se vzal, tu se vzal, 

Mikuláš pod okny stál,

v ruce velkou berličku, 

na hlavě měl čepičku,

z bílých vousů teplý šál, 

takhle, děti, vypadal!

Mikuláše nakreslil 

Jakub Holešta z 1. třídy 

ZŠ Komenského.

prosinec je prakticky nejbohatším měsícem na svátky, oslavy v kruhu 
rodinném i v kruhu nejbližších. v prosinci se nejdříve setkáme s mikulášem 
a čerty, pokud nás neodnesou do pekla, tak se sejdeme s rodinou 
u vánočního stromečku a nakonec se rozloučíme se starým rokem 
a přivítáme ten nový. tradici těchto prosincových svátků není třeba 
popisovat, ale malé připomenutí určitě není na škodu…

Vánoce se nesou ve znamení dárků, cukroví, kapra,  
bramborového salátu, ale můžete si také uvařit  

VýBORNý VáNOčNí PuNč,  
který Vás zahřeje i naladí :o)

Potřebujeme: 50 g rozinek; 100 ml rumu;  
250 ml silného čaje; 250 ml červeného vína;  

2 plátky citronu; vanilkový cukr; skořici; cukr dle potřeby. 
Rozinky zalijeme rumem a necháme  

odležet minimálně dvě hodiny.
Již hotový silný čaj s vínem, citrónem, vanilkovým cukrem  

a skořicí přivedeme k varu. Do skleniček rozdělíme rum s rozinkami 
a zalijeme uvařenou směsí. 

Vánoční punč  
osladíme dle chuti. 

Silvestr – to je veselí, šampaňské, rachejtle 
a hlavně mlsání! Nejčastěji se v českých domác-
nostech připravují různé jednohubky a typické 
obložené chlebíčky. Nabízíme recept na zdra-
vou a výbornou POMAZáNKU Z RyBíHO fILé:
Potřebujeme: 1 kg filé – nejlépe z tresky, 1 bílý 
jogurt, 3 lžíce majonézy, citronovou šťávu a sůl 
dle chuti. Filé uvaříme (ideálně v páře), necháme 
vychladnout, rozmačkáme a vybereme kosti. Vmí-
cháme ostatní suroviny a dáme do lednice prole-
žet do druhého dne. Na ozdobu stačí jen proužek 
červené papriky nebo citronu. Dobrou chuť!

tip pro letošní novoroční 
SMS přání :o)
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Pozvánky

Je prosinec, poslední měsíc 
v roce, už od pradávna velmi 

symbolický, plný zvyků a tradic. 
U většiny z nich se jejich původ 
tuší, jen máloco ho má přesně 
zmapovaný.

U jedné z nejmladších tradic 
si ale můžeme s určitostí říct, 
co, kdy a kde vedlo k jejímu 
zvyku. Betlémské Světlo vznik-
lo v roce 1986 jako poděkování 
lidem, kteří pomohli dobročinné 
nadaci Světlo ve tmě (nadace 
podporuje zrakově i jinak po-
stižené lidi) v Rakousku. Milým 
způsobem se stal plamínek pře-
nesený z věčného světla, hoří-
cího v jeskynní kapli u města 
Betléma, kde se narodil Ježíš 
Kristus. Z Betléma bylo Světlo 
převezeno leteckým speciálem 
do Lince, kde sídlí nadace.

Další rok byli ke spolupráci při-
zváni rakouští skauti, a protože 
se akce velmi rozrostla, přesunu-
lo se centrum do Vídně. Odtud 

se také začalo šířit do ostatních 
evropských zemí, mezi jinými 
i k nám, do České republiky. 
I u nás se na rozvozu a roznosu 
Betlémského Světla podílejí pře-
vážně skauti, domů si ho může 
odnést ale každý, kdo chce být 
sounáležitostí velkého společen-
ství všech lidí dobré vůle.

A kde si ho letos můžete vy-
zvednout?

17. 12. od 17:00 hod. na vá-
nočním koncertě v KD Vltava,  
24. 12. v nádražní hale od 9:00 
do 10:15 hod. a pokud se pro 
Světlo nemůžete dostavit osob-
ně, rádi Vám ho doneseme do-
mů, stačí nám napsat Vaši ad-
resu na e-mail: bskralupy@
seznam.cz nebo do SMS a po-
slat na číslo: 723 640 749.

Ať už si pro Světlo přijdete 
nebo si ho necháte přinést, měj-
te, prosím, připravenou svíčku 
či lampičku, včetně vhodné zá-
stěny.

Krásné svátky plné pokoje a míru 
přejí skauti z kralupského stře-
diska Střelka.

vánoČní poHáDkový Les
Skautské středisko Střelka Vás 
i letos zve na Vánoční pohád-
kový les, který se koná v sobotu  
17. 12. na Hostibejku.

Start je mezi 14:30 a 15:30 
u vyhlídky, na cestu k tradič-
ním postavám adventní i vánoč-

ní doby dostanou děti zapůjče-
nou lucerničku s Betlémským 
světlem.

Akce je vhodná pro děti do 10 
let v doprovodu rodičů. Vstupné 
dobrovolné.êêê Farní cHarITa kraLupY naD vLTavou

sokolská 139, 278 01  kralupy n. vlt.
Tel.: 606 613 018, 
e-mail: centrum@nasefarnost.cz

POZVáNkA NA VáNOčNí PROdej
Srdečně vás zveme na prodej vánočních výrobků

kdy: 16. 12. 2011 od 10 hod.
kde: Sokolská 139 (budova Farní charity)

Můžete si u nás koupit vánoční ozdoby, vánoční 
dekorace, svíčky, vánoční závěsy.

Výtěžek bude použit na dobročinné účely.
Za příspěvky předem děkujeme a přejeme 
krásné a klidné prožití vánočních svátků.

Farní charita kralupy nad vltavou

POZVÁNKA 
NA VÁNOČNÍ KONCERT

Dvořákův komorní sbor 
pod vedením sbormistra Pavla Holubce 

vás srdečně zve na již tradiční vánoční 

koncert v sobotu 17. 12. 2011 v 18 hod., 
který se však tentokrát uskuteční v aule  

ZŠ Třebízského, Kralupy nad Vltavou – Lobeček.

Věříme, že změnu místa konání vánočního 
koncertu uvítáte, neboť si budete moci 

společně s námi zazpívat vánoční koledy 
za doprovodu saxofonu, klavíru a dalších 

hudebních nástrojů a hlavně v teplíčku.
Těšíme se!

Vstupné: dobrovolné

Betlémské Světlo  
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy  na komentovanou prohlídku

MUchova MUZea
 Kdy? v sobotu 3. prosince 2011

Muchovo muzeum, první muzeum na světě věnované životu a dílu proslulého, světově známého představitele sece-
se, Alfonsu Muchovi (1860 - 1939), je umístěno v barokním Kaunickém paláci v historickém centru Prahy. Expozice 
podává souhrnný pohled na jeho výtvarné dílo. Pozornost je soustředěna zejména na pařížské období (1887-1904), 
které je světově nejproslulejší. Součástí expozice je půlhodinový dokument o životě a díle Alfonse Muchy.

u Odjezd z kralupského nádraží bude v 8:41 h. na Masarykovo nádraží. Mimokralupští členové se mohou připojit 
v 9:45 h. před vchodem do Muchova muzea. Vstupné je 150,- Kč, 100,- Kč uhradí členové, zbytek bude financován z grantu Městského úřadu Kralupy nad 
Vltavou. Prohlídka proběhne s odborným průvodcem.  Akci připravila: Jaroslava Šestáková

Připojujeme přání krásných, pohodových a klidných svátků vánočních nejen členům Kruhu přátel Prahy, ale i všem čtenářům a tvůrcům tohoto měsíčníku. 
 Organizační výbor KPP

æ

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti 
a spokojenosti.

91 let Bagalová věra
 Korecká Anna

90 let viková Květoslava
 Strnadová Irena
 vágnerová Františka

85 let nováková věra

80 let vávrová eva
 Zemanová Božena
 Ing. Matějková Blanka

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v prosinci 
významných životních jubileí.

oznamujeme svým členům a přízniv-
cům, že ukončení sezóny 2011 se ko-

ná ve vinárně hotelu Sport 15. 12. 2011 
v 15 hod.

Vystoupí děti z Tanečního a pohybové-
ho studia Mgr. Z. Štarkové, děti z míst-
ní hudební školy s panem uč. Gombošem. 
Ke koupi bude Velká kronika kralupská. 
Autor Ing. Josef Stupka o práci na knize 
promluví a na přání ji zájemcům podepíše. 
Občané mají možnost dotazů nejen na au-
torovu práci na knize, ale možnost dotazů 
na vše, co je z minulosti, ale i přítomnosti 
Kralup zajímá. 

Dále budete mít možnost zaplatit příspěv-
ky na sezónu 2012, proto nezapomenout 
legitimace!

V této adventní době se těšíme na setkání 
s vámi, na zpěv společných koled a popoví-
dání si u prostřeného stolu. Děkujeme vám 
za účast, zachovejte nám přízeň.

ZA výbor: b. fAbiánová

Klidné, spokojené a tedy šťastné 
prožití svátků všem lidem dobré vůle 
přeje „Sdružení rodáků a příznivců 

města Kralupy nad Vltavou“.

Sdružení rodáků a příznivců města

V Malém máslovickém 
muzeu másla je vystaven 

Betlém z másla
otevřeno je každou sobotu, 

neděli a o vánočních 
prázdninách. 

Bližší informace: V. sýkorová, 
603 431 148,  

e-mail: muzeum@maslovice.cz, 
www.maslovice.cz

Alfons Mucha

Přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem 
 pro Vaše blízké?

DaruJTe JIM 
kraLupský zpravoDaJ!

Roční předplatné stojí 330,- Kč včetně Dárkového 
poukazu. Ten si vyzvednete v KD Vltava nebo Vám 

jej zašleme poštou, a to nejpozději 21. 12. 2011. 
Závazné objednávky zasílejte  

na e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz.

BLAHOPŘÁNÍ
„Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka“. Jan Werich
Gratulujeme naší milé mamince a babičce, paní EVĚ VÁVROVÉ  
k 80. narozeninám a přejeme hodně zdraví, smíchu a spokojenosti  
do dalších let. Dcera Eva s rodinou

TiP pod vánoční stromeček
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 2. 12. MUDr. Mikušová ............Kaučuk
315 718 016

 9. 12. MUDr. Nová                 Nerudova 686
315 725 606

 16. 12. MUDr. Štefka                Lobeček
315 726 654 

 23. 12. MUDr. Švejdová           Kaučuk
315 718 007   

 30. 12. MUDr. Tomaier            Nerudova 686
315 725 603

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

„Už jen kytičku na hrob 
můžeme dát, chviličku postát 
a tiše vzpomínat“. 
Dne 16. prosince tomu 
bude 20 let, co nám navždy 
odešel milý, veselý, pracovitý 

tatínek, dědeček a pradědeček, pan ZDeněk 
DanDa z Kralup nad Vltavou. S bolestí stále 
vzpomínáme. Kdo jste ho znali, věnujte tichou 
vzpomínku. Děkuje dcera Marie s rodinou, 
syn Milan s rodinou, Švecovi a Dandovi.

Dne 21. 12. 2011 uplyne 5 let 
od úmrtí naší drahé maminky, 
paní rŮŽeny BláHoVé, 
která zemřela ve věku 91 let. 
Stále vzpomínají dcery.

Vzpomínka na milovanou 
ženu, babičku, VáClaVu 
uMlaufoVou, která nás 
opustila před 10 léty 21. 12. 
2001. Na vzdor času nikdy 
nezapomenou syn Jenda 

a dcera Vladimíra s manželem.

vzpomínky

Drazí přátelé,
prosinec je měsícem, ve kterém hodnotíme 
svou celoroční činnost a vše, co jsme v na-
šem klubu udělali. Myslíme, že tento rok 
můžeme být spokojeni s tím, jak jsme ho 
společně prožili. Uskutečnili jsme spoustu 
výletů po naší krásné vlasti, zúčastnili jsme 
se několika zajímavých a poučných před-
nášek, přivítali spoustu hostů a dětí s jejich 
vystoupeními. Za to, že jsme toto vše mohli 
uskutečnit, patří dík MěÚ Kralupy i panu 
Žižkovi za jejich finanční podporu. Děkuje-
me i všem ostatním, kteří nás i letos přišli 

obveselit a nezapomněli na to, že i my starší 
se rádi bavíme. 
Ještě tento měsíc nám do klubu přijde za-
zpívat Senior mini chór, který nás svými 
písněmi a starými českými koledami trochu 
naladí na blížící se vánoční svátky.
Letos se naposledy sejdeme v penzionu  
13. 12. a potom opět až 10. 1. 2012.
Přejeme všem členům klubu, jeho přízniv-
cům, ostatním seniorům a všem čtenářům 
Zpravodaje šťastné, veselé Vánoce a poho-
dový vstup do nového roku.

S kráSnýM poZDrAveM čLenové MkD

Městský klub důchodců

 28. 10. Jiří BoReCKý ............................71 let
 31. 10. Marie ŠeDIvÁ ...........................87 let
  Marie HeGeDUŠovÁ ............ 88 let
 5. 11. Jiří BÖHM .................................. 88 let
 10. 11. Marie DAnDovÁ .....................71 let
 16. 11. Břetislav BeRGeR.....................73 let
 17. 11. Jan ŠKAntA ..............................62 let
 21. 11. eva UHRovÁ ............................ 80 let

Opustili
nás

vposlední době zaznamenaly složky Po-
licie ČR v rámci celé republiky několik 

případů, při kterých se neznámí pachate-
lé snažili lstí vylákat finanční prostředky  
od starších spoluobčanů. Případy mají vždy 
takřka stejný scénář. Seniorovi zazvoní do-
ma telefon a v něm se ozve někdo, kdo se 
vydává za rodinného příslušníka nebo osobu 
blízkou. Následuje žádost o zapůjčení finanč-
ních prostředků, a to pod různými legen-
dami. Někteří senioři poté skutečně osobě, 
která je po dohodě navštíví, peníze vydají. 
Následuje zjištění, že se jednalo o podvod-
níka a případ končí v rukou policistů. 

Proto by policisté z územního odboru 
Policie ČR Mělník chtěli opět upozornit ze-

jména starší spoluobčany a jejich rodinné 
příslušníky na rizika spojená s podobnou 
protiprávní trestnou činností. Může napří-
klad dojít k tomu, že podvodník, který se 
pod lživou záminkou dostane do obydlí se-
niora a zde poté nezíská finanční hotovost 
dobrovolně, svou oběť fyzicky napadne.

Obezřetnost při jednání s cizími lidmi se 
více než vyplácí. V případě, že jste např. 
telefonicky kontaktováni neznámou osobou, 
ověřte si nejprve, zda se skutečně jedná 
o toho, za koho se vydává. Všímejte si svého 
okolí a v okamžiku, kdy se v něm pohybu-
jí osoby podezřelé, obraťte se na policisty 
nebo městské strážníky.

ÚZeMní oDbor poLicie čr MěLník

vLoupání Do oBcHoDu
Neznámý pachatel dne 5. listopadu 2011 v podve-
černích hodinách, poškodil vstupní dveře do pro-
dejny s květinami a dárkovým zbožím v Kralupech 
n. Vlt., Palackého nám., vnikl dovnitř a následně 
odcizil kasu s trezorkem, přibližně 40 kusů značko-
vých brýlí, dekorativní předměty, notebook, tiskár-
nu k PC. Celková způsobená škoda byla vyčíslena 
na částku téměř 67.000,- Kč. 

Pokud mají občané poznatky k uvedenému pří-
padu, mohou tyto poskytnout na tel.: 974 876 710 
(OOP Kralupy nad Vltavou).

náružIvý rYBář
Třiačtyřicetiletý muž z Mělnicka oznámil dne 9. lis-
topadu 2011 na obvodním oddělení v Kralupech 
nad Vltavou vloupání do objektu Rybářského sva-
zu, ke kterému došlo během uplynulých dvou dnů.  
Tento je umístěn v Kralupech nedaleko letního kou-
paliště a zahrádkářské kolonie. Pachatel poškodil 

vstupní dveře do objektu a prohledal celou budo-
vu. Následně si odnesl drobné vybavení a uložené 
elektrické nářadí. Způsobil tak škodu svazu ve výši 
39.200,- Kč. 

kosMeTIku sI ženY cHTěLY oDnÉsT 
Bez zapLacení
Dvě ženy ve věku 31 a 46 let z Kolínska a Kutnohor-
ska dne 12. listopadu 2011 v odpoledních hodinách 
navštívily obchodní dům v Kralupech nad Vltavou, 
ulice Veltruská. Zde následně v oddělení droge-
rie z volně přístupných regálů odebraly zhruba sto 
kusů deodorantů, dále dvanáct kusů elektrických 
osvěžovačů vzduchu a navrch v oddělení potravin 
dvě balení ochucovadla. Zboží uložily do příručních 
kabelek a pokusily se jej pronést pokladní zónou bez 
zaplacení. Zde však byly i s lupem zadrženy pracov-
níkem ostrahy. Případ převzali policisté z místního 
obvodního oddělení, kteří zjistili, že odcizené zboží 
má hodnotu zhruba 10 000,- Kč. 

POlicEJNí záPiSNíK

Upozornění pro seniory

DěkuJeMe všem přátelům a známým za pro-
jevenou účast v době, kdy nás opustila naše 
maminka, paní Marie šeDiVá.
Zároveň děkujeme Pohřebnímu ústavu pana  
J. Cibulky, který zajistil důstojné rozloučení.

MuDr. eva feigerlová s rodinou
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vám přeje krásné prožití vánočních svátků a do celého roku 2012
přejeme zdraví, štěstí, radost a splnění vašich přání a snů!

V prosinci mimo jiného nabízíme:
aZ školka – pro děti od 1,5 roku do 6 let pro celodenní docházku i nára-
zové hlídání (adaptace na školku). 

Nabízíme: ✔ rodinné prostředí

 ✔ pestré činnosti v rámci Školního vzdělávacího programu

 ✔ propojení individuálního přístupu a společných aktivit všech dětí

 ✔ nadstandardní důraz na spolupráci s rodiči

Mikulášská naDÍlka bez stresu, dlouhého čekání a s programem! 

kdy: ✔ v neděli 4. 12. 2011 od 16:30, 17:00 a 17:30 hodin 

program: ✔ 30 minut tance, zpívání nebo tvoření (dle vašeho výběru)
 ✔ 30 minut s Mikulášem a jeho partou

nabízíme: ✔ možnost objednání balíčku v hodnotě 100,- Kč
 ✔ dodání vlastního balíčku

Nutné přihlášení nejpozději do 2. 12. 2011!

Přijďte s celou rodinou! 

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

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

v kralupech-lobči, purkyňovo nám. 228

Hana Čápová se narodila a žije v Praze. Vystudo-
vala nejprve výtvarnou školu V. Hollara a poté Vy-
sokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru ilu-
strace a grafiky prof. Mikuly. Absolvovala v r. 1983 
a od té doby se věnuje grafice, ilustraci, kresbě 
a malbě. Vytvořila i několik návrhů poštovních 
známek a několik desítek lístků exlibris. 
„Říkám, že Hana Čápová má oči zvědavé, trochu 
zlomyslné, někdy uhrančivé, ale schopné pozoro-
vat svět kolem sebe jako obrovské divadlo. Dove-
de objevit i skrytá tajemství a díky fantazii a iro-
nickému humoru, který je pro ni vlastní, převádí 
viděné, promyšlené a zažité náměty na papír v podobě dokonalých kreseb nebo 
na grafické desky, z nichž tiskne listy, o jejichž kvalitě a poetickém obsahu nelze 
pochybovat. Vejdeme-li do labyrintu jejího světa, který je díky nevšední fantazii 
tak bohatý a sledujeme úchvatné divadlo, které díky mimořádné znalosti leptu 
rozehrává s divákem na měděných deskách, stačí nám jen tiše stát a dívat se. 
Protože veliká scéna je ten nás svět a představení jsou bez konce, což ostatně 
znáte ze svého života i vy“.
Karel Žižkovský

prodejní výstava potrvá do 23. 12. 2011.
připravovaný literární pořad byl z technických důvodů 

přesunut na začátek roku 2012.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce!

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 na VÝsTaVu
ak. mal. Hany Čápové – grafika

 v sobotu 10. prosince 
zazní v ametystové 
čajovně hudba kralupské 
písničkářské dvojice popros 
a moravského písničkáře 
martina „stenliho“ hlaváče. 
po novém roce bude 
následovat několik dalších 
společných koncertů – 
mimo jiné v praze a v Brně.

Duo Popros tvoří bývalí spo-
lužáci z Dvořákova gymná-

zia. David Bernardy písně Po-
prosu skládá, textuje a zpívá, 
hraje na klávesy a kytaru. Stu-
duje novinařinu a hudební kom-
pozici. Ondřej Šindelář, student 
informatiky, jej doprovází na ba-
sovou kytaru, flétnu či foukací 
harmoniku.

Po dvouleté přestávce se Po-
pros vrátí na pódium s několika 
novými písněmi a obměněným 
aranžmá starších kousků. Větší 

roli má v nových písních baso-
vá kytara. Nezměnila se žánro-
vá orientace na folk a šanson 
s přesahy k mnoha jiným sty-
lům - třeba k rocku nebo punku. 
Ukázky z tvorby Poprosu a je-
ho další plány najdete na www.
popros.cz.

Martin Hlaváč studuje Fa-
kultu jadernou a fyzikálně in-
ženýrskou na ČVUT v Praze. 
Příležitostně písničkaří, hraje 
na kytaru a zpívá především 
pro radost sobě i druhým. Ved-
lejším produktem tohoto ko-
nání bylo například vítězství 
na loňském festivalu Polibek 
múzy.

Pokud si chcete poslechnout 
autorskou tvorbu mladých pís-
ničkářů, přijďte 10. prosince 
do Ametystové čajovny. Koncert 
začne ve 20 hodin, vstupné je 
50,- Kč.

A. D. SMiřický

PoPRoS a Martin 
„Stenli“ Hlaváč 

zahrají v čajovně
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J ubilejní 10. ročník kralupského hudebního fes-
tiválku LU proběhne v pátek 13. a v sobotu  

14. ledna 2012 na 2 scénách - v KD Vltava (2. den) 
a v divadelní klubovně DS Scéna (1. den). Program 
festivalu se po dvou letech vrací k větší dvoudenní 
verzi plné hudby „napříč žánry“ i k projekcím filmů 
s hudební tématikou.

A na co se mohou festivaloví fanoušci těšit? Účast 
na festiválku přislíbil mj. „bejbypankový“ Kašpárek 
v rohlíku, legendární ženská kapela Zuby nehty, br-
něnští Swordfishtrombones, kladenská kapela Zrní, 
která se stala nedávným objevem české nezávislé 

scény. Příznivci ska a podobných žánrů ocení kon-
cert stále populárnější skupiny Pub Animals, která 
letos získala hudební cenu Anděl v kategorii ska & 
reggae. V jednání jsou další kapely a hudebníci – 
na malé scéně divadelní klubovny se rýsuje „večer 
originálních písničkářů“ a komorních těles.

Předprodej bude zahájen na obvyklých místech 
(např. DG a SOŠE a KD Vltava) 14. prosince, což by 
mohli uvítat ti z vás, kteří přemýšlí o zajímavém 
vánočním dárku – nevšední zážitek pro malé i vel-
ké slibuje např. „kašpárkovská show“ poskládaná 
z hvězdných muzikantů a dětských „pankáčů“…

Více informací naleznete na festivalovém webu: 
kralupy.cz/lu. 

Hlavní pořadatel, Společnost pro rozvoj Dvo-
řákova gymnázia, o.p.s., by chtěl tímto poděko-
vat za letitou podporu Městu Kralupy nad Vltavou 
a dalším partnerům, kteří tento kulturní projekt 
v minulých letech podpořili. Zároveň bychom rádi 
oslovili subjekty a společnosti kralupského regio-
nu, které by byly ochotné podpořit právě chystaný 
10. ročník LU.  

filip Volák 
(volak@dgkralupy.cz, 315 727 311) 

S blížícím se koncem roku je vhodná příležitost tak trochu bilancovat činnost Kralupské výtvarné 
skupiny „J“. Skupina „J“ má v současné době 60 členů a uspořádala v tomto roce tři samostatné 
výstavy svých členů. Členy skupiny „J“ jsou také tři cizinci, a to Juraj Svitek ze slovenského part-
nerského města Komárno, Jean Ceschia z Francie, který je prezidentem judoklubu v Creutzwaldu 
a v neposlední řadě William Doehring z USA.

První výstava se uskutečnila v nově otevřené Galerii judo v Kralupech - Lobečku u příležitosti Dnů 
Kralup. Obrazový fond trvalé výstavy je tvořen dary členů Skupiny „J“, a to výhradně s tematikou 
judo a bojových sportů. Tato republiková rarita byla oceněna Českým svazem judo.

Druhá výstava byla uspořádána ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka ve Veltrusech. Výstava se 
setkala s velkým zájmem veltruské veřejnosti.

V pořadí třetí výstavou byla expozice v Kulturním domě Vltava. Výstavy se zúčastnilo 34 členů 
Skupiny „J“ a hostem byl akademický malíř pan Petr Šmaha, aktivní člen Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Vystaveno bylo celkem 141 výtvarných prací, z nichž některé byly s krajinářskou tematikou 
Kralupska a Kralup samotných. Mimořádným zážitkem bylo vystoupení slečny Martiny Trchové, 
která zazpívala a na kytaru zahrála několik ze svých písniček. Příjemným zpestřením vernisáže bylo 
vystoupení pana Williama Doehringa ve hře na skotské dudy. 

Místostarosta Veltrus pan Tomáš Čapek ocenil úroveň vystavených prací a zájem veřejnosti, jejíž 
část si výstavu prohlédla již před vernisáží.   Ing. J. Maršálek

KRALUPSKÁ 
VÝTVARNÁ SKUPINA

Oslavte s Kašpárkem 10. narozeniny festivalu lednový underground! 

13. - 14. 1. 2012
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Kašpárek v rohlíku
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Čtvrtek 1. 12. 16:30

AndělsKo - čertovsKé 
setKání
RC Neználek a KD Vltava ve spolupráci s DDM Kra-
lupy vás zvou na vánoční setkání plné zábavy, tance 
a soutěží, např. o nejhezčí masku anděla a čerta  
i o nejhezčí namalovaný obrázek. A co je nejdůle-
žitější – všechny děti si odnesou domů andělsko – 
čertovský balíček s nadílkou. 

Vstupné: 65,- kč (děti) / 50,- kč (dospělí)

pátek 2. 12. 20:30

Podzimní divadelní festival 
Tyjátjátra ve spolupráci 
s DS Scéna
Divadlo VaD kladno – fe-érie o kladně
To nejlepší z Jiráskova Hronova 2011. Autorská ko-
medie o tom, jak to bylo, nebylo s Kladnem a v Klad-
ně.

Vstupné: 50,- kč

sobota 3. 12. 15:00

Bluegrass Advent
14. ročník hudebního festivalu Bluegrass Advent, kde 
vystoupí skupiny jako Monogram, Poutníci, Nová Sek-
ce, Petr Kůs a Fámy, G-runs ́ n Roses, Dřevěná tráva, 
Abalone, Album, Mr. Indián Band. Celou akci mode-
ruje Marek Špek Dráb.

Vstupné: 150,- kč v předprodeji 
200,- kč na místě

neděle 4. a 11. 12. 10:00 – 12:00

Vánoční 
dílnička 
s koledou
Malý sál v kD vltava

Příjemná adventní dopoledne, kdy si děti za zpěvu ko-
led a při čaji a cukroví vyrobí vánoční dekorace. Počet 
míst je omezen, rezervace na tel. č.: 606 531 657, 
nebo e-mailu: j.kulturak@seznam.cz.   

Vstupné: 80,- kč

neděle 4. 12. 18:00; 20:15

Základní taneční 
kurzy

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Vstupné: 50,- kč pro veřejnost

středa 7. 12. 19:00

Podivná paní Savageová
(podle hry Johna Patricka)
Hrají studenti Dvořákova gymnázia.

Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 8. 12. 19:30

Studio dVA – o láSce

Karel Roden a Jana Krausová v komedii o slastech 
i strastech manželství v režii Adama Krause. 

Vstupné: 320,- kč / 230,- kč studenti, senioři

pátek 9. 12. 20:00

prago union + liVě BanD

V současnosti se o PRAGO UNION mluví jako o feno-
ménu a špičce české hiphopové scény. Nová deska 
V barvách už je na světě, tak se přijďte přesvědčit, 
jestli jim to v doprovodu živé kapely pořád šlape!
Vstupné: 190,- kč v předprodeji / 240,- kč na místě

sobota 10. 12. 10:00

Z pohádky do pohádky
Župan peče cukroví
Divadlo Mazec

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. reZervAce a prodej vstupenek  

– tel.: 315 726 101. pokladna bude otevřena pouze ve dnech, kdy bude promítat kino.

proGraM na prosInec

Program KD Vltava

Vánoční muzikál vás neošidí o písničky s vánoční 
a zimní tématikou a k řešení těžkých vánočních úkolů 
vyzve na „pomoc“ někoho z řad diváků…

Vstupné: 60,- kč
podzimní festival Z pohádky do pohádky končí. 
nezapomeňte si s sebou vzít podepsané kar-
tičky, budeme losovat! Ceny věnovala firma 
global, s.r.o.

sobota 10. 12. 16:00

Ochutnávka vín 
s cimbálovkou
Vánoční ochutnávka přívlastkových moravských 
i místních vín v režii Vinotéky Pagáč. Ochutnávku 
zpestří cimbálovka Žandár. Občerstvení v podobě 
chlebíčků a jednohubek zajištěno.

Vstupné: 70,- kč

neděle 11. 12. 18:30 – 23:15

Základní taneční 
kurzy

věneček (odpolední kurz)

Závěrečný taneční kurz s živou hudbou. Společenský 
oblek podmínkou! Vstupné: 150,- kč
na věneček nelze uplatnit gardenku!

pondělí 12. 12. 19:30

10. Country salon 
s Rangers Band
Vánoční Rangers Band, tentokrát s hosty Petrem Sa-
lavou a Jitkou Zelenkovou.

Vstupné: 200,- kč

středa 14. 12. 20:00

Václav Neckář  
& Bacily

Legenda české pop music v Kralupech! Můžete se 
těšit na hity z 60. a 70. let, ale i na současný hit Půl-
noční, který Václav Neckář nazpíval pro český film 
Alois Nebel.  Vstupné: 280,- kč / 190,- kč
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13. - 14. 1.  Lednový underground
17. 1.   Diskotéka pro náctileté
22. 1.   Zimní pohádka 
  – Divadlo Mimotaurus
24. 1.   Safari karneval pro děti
26. 1.  Manželské vraždění 
  – Divadlo Na Jezerce

PLesy V LeDNu 2012:
13. 1.   Myslivecký ples
20. 1.   Maturitní ples 
  4. A. Dvořákova gymnázia
21. 1.   Maturitní ples 
  Gymnázia Jana Palacha Mělník
27. 1.   Maturitní ples 
  4. B. Dvořákova gymnázia

přIpravuJeMe  
na LeDen 2012:

Program KD Vltava

Vánoční provoz v kd Vltava
Milí návštěvníci, ve dnech 24. 12. 2011 až 1. 1. 2012

 bude kancelář KD Vltava uzavřena. 

Čtvrtek 15. 12. 19:30

tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tancechtivé. 
Slovem provází taneční mistr Jan Kvasnička. Přijďte 
strávit příjemný večer v rytmu tance! 

Vstupné: 60,- kč / 100,- kč za pár

pátek 16. 12. 20:00

Maturitní ples  
8. G Dvořákova gymnázia
Lístky je možné koupit v Dvořákově gymnáziu.

Vstupné: 130,- kč

sobota 17. 12. 16:00

Adventní Koncerty
KD Vltava ve spolupráci s Městem Kralupy vás zvou 
na zábavné odpoledne pro děti s vystoupením klau-
na Pupa, vánoční koncert Jaroslava Uhlíře, Zuzany 
Stirské a Gospel Time. 

Vstupné: 50,- kč děti do 14 let / 70,- kč ostatní

neděle 18. 12. 18:30 – 23:15

Základní taneční 
kurzy

věneček (večerní kurz)

Závěrečný taneční kurz s živou hudbou. Společenský 
oblek podmínkou! Vstupné: 150,- kč
na věneček nelze uplatnit gardenku!

louTkoVÝ souBor rolniČka
uvede dne 14. 12. 2011 
od 16:30 a 17:30 hod. 
pohádku:  
„kouZelnÝ prsTÝnek“ 
režie: L. Špeldová

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.
! !

Poděkování 
KD Vltava děkuje Městu Kralupy nad Vltavou za finanční podporu Svatomartinské slav-
nosti.
Dále děkuje soukromému zemědělci Mojmíru Koščovi za finanční dar a Petře Vodičkové 
z Vinotéky Na Paloučku za ceny do slosování na Svatomartinské slavnosti.
Dětem ze školní družiny ZŠ Revoluční a paní učitelce Gecáškové děkujeme za vyrobení 
vánočních dekorací pro KD Vltava.
Děkujeme Věře Pjatkanové a Gábině Junáškové za krásné šperky věnované do tomboly 
plesu KaSS.

›
›
›

›
›
›

pro náctileté
TeeNageřI POZOR!
Od ledna se můžete 
těšit v KD Vltava každý 
měsíc na DIsCO! 
První diskotéka se bude 
konat 17. 1. 2012 od 17 
do 19 hodin. Všichni ve věku 
10 – 13 let jsou vítáni. 
Vstupné: 60,- Kč. BuDe TO HusTý!

Kralupský talent

2012
Všichni  mladí  zpěváci  ve  věku  
6 – 20 let, kteří mají zájem při-
hlásit  se  do  pěvecké  soutěže 
Kralupský talent 2012, mají tuto 
možnost do konce  ledna 2012. 
Přihlášky  posílejte  na  e-mail: 
j.kulturak@seznam.cz nebo na 
tel. č.: 606 531 657.
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Program kina

www.mestokralupy.cz
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taneční kurZy v kd vltava
Pozor! 29. ledna 2012 začínají 
opět taneční kurzy pod vedením 
Jana Kvasničky s partnerkou.

16:15 – Pokračovací kurzy pro mládež  1.700,- Kč / osoba

18:15 – Základní taneční kurzy pro dospělé  1.500,- Kč / osoba

20:15 – Pokračovací kurzy pro dospělé  3.000,- Kč / pár
Přihlašovat se můžete v kanceláři KD Vltava v pracovní době a v pokladně 
předprodeje denně od 14 do 20 hod.

divadelní abonentky  
na období leden - květen 2012
Abonentky budou v prodeji od 15. 12. do 15. 1. 2012 v pokladně předprodeje, 
která bude mít v prosinci omezený provoz – bude otevřena pouze ve dny, kdy se 
bude promítat v kině. Abonentka bude obsahovat vstupenky na 5 divadelních 
představení, a to na nejlepší možná sedadla dle vašeho výběru, kávu, nebo vodu 
zdarma a ušetříte nejméně 200,- Kč. 

Bližší informace o ceně abonentky a o představeních v kanceláři KD Vltava. 

KD Vltava
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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

vánoční podvečer
Zveme Vás na malé předvánoční setkání 
u stromečku před DDM ve čtvrtek 22. 12. 
od 16 hod. Vánoční podvečer zahájí hosté: 
děti se zobcovými flétničkami pod vedením 
p. Gomboše ze ZUŠ Kralupy nad Vltavou 
a malí zpěváčci paní Markéty Wágnerové. 
Svým vystoupením Vás jistě potěší děti ze 
zájmových útvarů DDM - Krůček, jako malí 
andílci a Hip-hop. Večer uzavřou tradičně 
naši Žongléři.

Jarní prázdniny s DDM
Připomínáme zájemcům, že si mohou vyzved-
nout přihlášky na zimní tábor na Monínci, 
který se uskuteční v průběhu jarních prázd-
nin od 17. do 24. 2. 2012. Odjezd v pátek 
17. 2. v 16 hod. Cena pobytu je 4.200,- Kč.

zveme vás do Mokrosuk
Nejen rodinám s dětmi, ale i ostatním zájem-
cům, nabízíme poslední volná místa na: 
Silvestrovském pobytu od 27. 12. 2011
do 1. 1. 2012 a zahajujeme rezervace na:
Jarní prázdniny od 18. 2 do 25. 2. 2012 
v Mokrosukách u Sušice. 

Areál nabízí krásné prostředí nedaleko 
Šumavy, dostupná jsou lyžařská střediska: 
Hartmanice, Kašperské hory, Špičák. V oko-
lí můžete využít velké možnosti vycházek 
a výletů. Stravování je celodenní (děti 5x 
denně). Informace o cenách a rezervace: 
pí. Špinarová, 315 722 236.

kouzelný slon
Děkujeme všem mateřským školám, škol-
ním kolektivům, i jednotlivcům, kteří se 
účastnili výtvarné soutěže „Kouzelný slon“ 
a blahopřejeme vítězům. Diplomy a ceny 
byly předány 15. 11. 2011.

Mš
1.místo MŠ Třebízského
2.místo MŠ Ledčice
3.místo ZÚ Šikulka

1. – 5. tř. zš
1.místo ZŠ Komenského, 5. A
2.místo Petr Klíma, Jakub Klement, Tomáš John 
- ZÚ Výtvarně-keramický II.
3.místo Julie Cimrmanová, ZŠ Komenského, 5. B 

6. – 9. tř. zš
1.místo Lucie Leksová, ZÚ Výtvarně-řemeslný 
Ateliér
2.místo Alena Sitařová, ZÚ Výtvarně-řemeslný 
Ateliér
3.místo ZÚ Výtvarně–řemeslný Ateliér

dospělí
1.místo Veronika Pokorná, ZÚ Paličkování 
2.místo Věra Pjatkanová, ZÚ Paličkování
3.místo Pavla Janulíková

Přeji svým kolegům, kralupským občanům a hlavně všem dětem krásné 
a klidné vánoční svátky. Marie Blažková, ředitelka DDM

Srdečně Vás zveme na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
12. - 16. 12. 2011
Po - Čt 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00
Pá 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00
1. patro DDM
Vstupné dobrovolné

Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou si 
Vás dovoluje srdečně pozvat na 

12. Reprezentační ples DDM
22. 1. 2012 od 20:00 hod. v hotelu Sport. 

K tanci a poslechu hrají Kosí bratři pod vedením 
Jiřího Křováčka. Bohatá tombola.
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50 let SOŠ a SOU

www.mestokralupy.cz

Škola získává finanční pro-
středky i formou darů, a to 

především od Synthosu Kralu-
py, a.s. a České rafinérské, a.s. 
Tyto prostředky jsou investo-
vány do inovace a moderniza-
ce výuky.

V teoretickém vyučování žáci 
naší školy využívají dvě nové 
počítačové učebny, dvě učebny 
s tzv. interaktivní tabulí, labora-
toř elektrického měření a tělo-
cvičnu s povrchem z gumových 
kompozitů. V současné době 
dokončujeme zapojení všech 
počítačů v celé škole do škol-
ní sítě s dálkovým připojením. 
V rámci této aktivity bude zave-
dena elektronická komunikace 
mezi školou, učitelem, žákem 
i rodiči.

Z finančních prostředků Stře-
dočeského kraje jsme v minu-
lých letech realizovali opravu 
střech na všech objektech ško-
ly, vyměnili všechna původní 
okna (včetně vchodových dve-
ří) za plastová a hliníková 
v celkové hodnotě 15 mil. Kč. 
Uskutečnila se rekonstrukce to-
pení a technologie protiprou-
dého ohřevu byla nahrazena 
deskovými výměníky. Přestav-
ba výměníkové stanice, rekon-
strukce rozvodů teplé a stude-
né vody, výměna topných těles 
i vyměnění oken byly v sou-
ladu s doporučením uskuteč-
něného energetického auditu. 
Energie je jedním z nejvýznam-
nějších režijních nákladů školy 

Soš A Sou díl třetí

Je tomu již padesát let...
50 let fungování soŠ a sou shrnul ve svém 
vzpomínání Mgr. Lubomír černý, ředitel 
školy. dnes přinášíme závěrečnou část.
a úspora v nákladech na ně, 
především topení, se významně 
promítá do snížení provozních 
nákladů. 

V oblasti personální je hlav-
ním úkolem získat do školy 
mladé, plně kvalifikované od-
borníky. Tento cíl plníme po-
stupně, i když téměř plná kvali-
fikovanost u pedagogů je zatím 
zajištěna za cenu vysokého vě-
kového průměru pedagogické-
ho sboru. V teoretické výuce 
nám chybí především mladí 
kvalifikovaní učitelé strojního 
oboru a elektro. Učitelé odbor-
ného výcviku tvoří kompaktní 
tým, který je převážně složen 
z dlouhodobých pedagogů, 
avšak ani zde se věk nedá za-
stavit a obměna za mladé ko-
legy je nutná. Velmi kvalitní, 
i když málo početný ženský 
tým pracuje na ekonomickém 
a správním úseku, který je per-
sonálně stabilizován a vykazu-
je velmi dobré výsledky.

Uplatnění našich absolven-
tů na trhu práce je zrcadlem 
výsledků výchovně vzděláva-
cího procesu. Analýzy úřadů 
práce v celém mělnickém re-
gionu jsou pro naši školu veli-
ce příznivé. Nemají v registru 
nezaměstnaných ani jednoho 
našeho absolventa.

V posledním celostátním 
měření znalostí našich žáků, 
myslím tím „nadílku“ v podo-
bě státních maturit, jsme byli 
také poměrně úspěšní, vždyť 
7,5 % neúspěšnosti je velmi 
dobrý výsledek, který je hlubo-
ko pod průměrem odborných 
škol v České republice.

A co říct na závěr? Přede-
vším z pozice současného ře-
ditele školy bych chtěl všem 
svým předchůdcům ve funkci 
vedoucích nebo ředitelů, jejich 
zástupcům, současným i býva-

lým učitelkám, učitelům, mi-
strovým, mistrům odborného 
výcviku, vychovatelkám, eko-
nomkám, kuchařkám, údržbá-
řům, vrátným, ubytovatelkám 
a uklízečkám velmi poděkovat 
za práci pro naši školu.

Poděkování patří zřizovateli 
Krajskému úřadu Středočeské-

ho kraje, Městu Kralupy nad 
Vltavou a sociálním partnerům, 
především Synthosu, a.s. a Čes-
ké rafinérské, a.s.

Vy, všichni jmenovaní, máte 
zásluhu na tom, že škola žije, 
funguje a že její brány opouště-
jí absolventi, za které se zatím 
nemusíme stydět… 

střední odborná školo 
a střední odborné 

učiliště v kralupech nad 
vltavou, vše nejlepší 
k 50. narozeninám!

Mgr. LuboMír černý, 

řeDiteL škoLy

inzerce
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Školy

ZákLADní uMěLecká škoLA

Dvořákovo gyMnáZiuM A Soše

Ve středu 9. 11. proběhl na gym-
náziu již tradiční Den otevřených 

dveří. Ačkoli tradiční, tentokrát byl 
přece jen v něčem jiný. Kromě ob-
vyklých akcí, jakými jsou např. hu-
dební či jiná kulturně zaměřená vy-
stoupení, prohlídka školy s průvodci 
a ukázka vybavení učeben i různých 
pokusů, tentokrát na návštěvníky če-
kalo i něco navíc. Učitelé se studenty 
si připravili prezentace aktivit, které 
se odehrály v červnu loňského školní-
ho roku v rámci Dnů za školou. 

Chtěli jsme totiž představit školu 
v trochu jiném světle – totiž, že ne 
vždy jde jen o učení, ale občas také 
o relax, zábavu a trochu i cestová-
ní. Tak jste se mohli alespoň zpro-
středkovaně podívat do Španělska, 
projet Bretaň na kole, přičichnout si 
k vůním jižní Francie nebo sjet ře-
ku Ohři. Kromě cestování probíhaly 
i různé sportovní akce a vzděláva-

cí projekty zaměřené např. na naše 
dějiny apod.

Druhou novinkou byl zrealizovaný 
nápad pana profesora Honického, a to 
Středověká kuchyně s ochutnávkou. 
Po zakoupení žetonů mohli hosté vy-
bírat z doslova nabitého jídelního líst-
ku krčmy U Dvořáka. A že bylo z čeho! 
Podávala se tradiční středověká kr-
mě masitá i bezmasá, nasladko i na-
slano. Doufáme, že všem chutnalo, 
všichni zúčastnění by si to zasloužili 
už jen za to, že se s vervou a nad-
šením do toho nápadu vůbec pustili. 
Samozřejmě, že se sluší poděkovat 
i rodičům studentů, kteří přiložili ruku 
k dílu a s dětmi jídla připravili.

Pokud se vám u nás líbilo, anebo 
jste návštěvu u nás nestihli, zveme 
vás na druhý Den otevřených dveří, 
který proběhne 7. prosince a ponese 
se – tentokrát tradičně – v duchu Ad-
ventu. M. Tesařová

tak trochu tradicí se začíná 
stávat spolupráce naší ZUŠ 

s Komorním orchestrem Dvořá-
kova kraje.

Již před 3 lety se uskutečnil 
v kralupském penzionu pro se-
niory malý vánoční koncert pro 
jeho obyvatele a stejně tak to 
bylo také vloni. Tyto koncerty 
měly pokaždé úspěch a tak jsme 
se rozhodli v započaté spolu-
práci a společných koncertech 
pokračovat i nadále.

Tentokrát jsme pojali ale naše 
společné vystoupení ještě o ně-
co slavnostněji a s větším po-
čtem účinkujících žáků. Aby se 
mohly představit i mladší děti 
a vyzkoušet si, jaké to je, stát 
na pódiu společně s orchestrem, 
upravil pan dirigent 4 lidové pís-
ničky pro sopránové zobcové 
flétny a orchestr. Dále se zde 
představily altové flétny, příč-
né flétny, klarinet, violoncello 
i klavír a to vše za doprovodu 
celého orchestru.

Tímto chci poděkovat p. diri-
gentovi i všem členům orches-
tru za vstřícnost i trpělivost, 
za ochotu s žáky poctivě zkou-
šet a společně koncertovat.

Děkuji za žáky, že měli mož-
nost si vyzkoušet hrát za dopro-
vodu celého orchestru, za zku-
šenosti, které mohli během celé 
akce získat.

Můj dík i obdiv patří i rodi-
čům, kteří dokázali děti pod-
pořit a přiváděli je i ve večer-
ních hodinách na naše společné 
zkoušky.

Na závěr děkuji všem, kteří 
s námi přišli prožít společné zá-
žitky, paní Jitce Košťálové z KD 
Vltava za realizaci a organizaci 
celé naší kulturní akce.

Doufám, že podobných a spo-
lečných akcí nás čeká v budouc-
nu více. Upřímně se na to tě-
ším.

Za všechny zúčastněné Veronika 
Sedláčková, učitelka hudebního oboru 
ZUŠ

oHléDnUtí 
za společným koncertem

Den otevřených dveří na DG a SOŠE
Středověký kuchař 
na dni otevřených 

dveří na DG a SOŠE.
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Zveme vás na druhý 

Den oTevřenýcH Dveří,

který se bude konat 
ve středu 7. 12.  

od 14:30 do 18:00 hod. 
v budově školy a bude 

mít pokračování  
v KD Vltava od 19 hod.

program:

15:00 – 18:00 Vánoční trhy, 

15: 30 – 16:30 Koncert Sbo-
ru DG a SOŠE,

16:30 Beseda s vedením 
školy, 

19:00 Studentské divadel-
ní představení Podivná pa-
ní Savageová v divadelním 
sále KD Vltava (v režii paní 
PhDr. Vlasty Honické)
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Zš prAktická

Zš koMenSkéHo

Začátkem listopadu jsme se společně s paní 
učitelkou Barborou Černou a panem uči-

telem Lukášem Moravcem vydali do pražské 
galerie Rudolfinum, kde jsme v rámci mediální 
výchovy navštívili výstavu fotografií Kontro-
verze. Ve vznešeném prostředí galerie jsme si 
prohlédli množství snímků, které v době svého 
zveřejnění vzbudily rozporuplné emoce nebo 
se staly předmětem sporů. 

U každé fotografie jsme našli informační le-
táčky, z nichž jsme vyčetli jméno fotografa, do-
bu pořízení snímku a také jeho stručný popis 
spolu s vývojem názorů veřejnosti. 

Všechny fotografie byly velmi zajímavé, ně-
které nám připadaly hrozné a šokující, některé 
smutné, ale objevily se i ty, jež nám vykouzlily 
na tváři úsměv. Nejčastěji jsme se ale zastavo-
vali u fotografií z míst zasažených přírodními 
katastrofami, z válek a koncentračních táborů. 

Na těchto fotkách bylo 
vidět strašné utrpení ne-
vinných dětí i dospělých. 
Kolem žádné fotografie 
jsme neprošli, aniž by-
chom se na ni nezadíva-
li, nevyměnili si názor 
s ostatními a nemuseli 
si přečíst podrobnější informace. 

Když jsme procházeli jednotlivými sály, měli 
jsme zvláštní pocit, který se špatně popisuje, 
podivné mrazení v zádech a svírání žaludku. 
Sami jsme si kladli otázku, zda je etické fotit 
bezbranné děti na pokraji smrti a fotografie 
zveřejňovat. Na exkurzi jsme se těšili, každý 
možná z jiného důvodu, ale všechny nás mile 
překvapila a předčila naše očekávání. Těšíme 
se na další mimořádný zážitek!

AnnA pLicková, 9. A; eLiškA Micková, 9. b

Srdečně vás zveme na Vánoční koncert Zš Komenského, 
který se koná 15. 12. 2011 od 16:30 hodin v malém sále Kd Vltava.

Konec kalendářního roku se 
blíží, všude začínají advent-

ní přípravy a v naší škole se 
děje spousta zajímavých věcí. 
Žákům se snažíme zpříjemnit 
tyto sychravé a chladné pod-
zimní dny zajímavými akcemi.

Na druhém stupni probíhá 
projekt „PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
– ZA ŽELEZNOU OPONOU“. 
Jedná se o vzdělávací program 
„JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH“. 
V rámci tohoto programu pro-
bíhaly na naší škole zajímavé 
besedy s pamětníky svazu PTP 
(bývalí členové Pomocných tech-
nických praporů), kteří se snaži-
li mladým lidem přiblížit dobu, 
ve které žili a jaká museli pře-
konávat úskalí. O své prožitky 
se s našimi žáky přišli podělit: 
p. Decker, Ing. Bezděk a p. Li-
povský. Druhá beseda v rám-
ci tohoto projektu byla na téma 
„VLASTNÍ PŘÍBĚHY POLITIC-
KÝCH VĚZŇŮ“.  Do této besedy 

nám přispěl svými zážitky pan 
Hradec z Mělníka.  Besedy by-
ly zakončeny dokumentárním 
filmem, který vypovídá o kru-
tosti i absurditě přísně střežené 
hranice komunistického Česko-
slovenska, o obyvatelích, kteří 
se pokusili překonat železnou 
oponu a uprchnout na Západ 
a o praktikách komunistického 

režimu. Besedy byly velice zají-
mavé a pro naše žáky obohacují-
cí, aby si lépe dovedli představit 
krutost a úskalí komunistického 
režimu.

Ostatní žáci se účastnili bě-
hem hezkých podzimních dnů 
návštěvy Pražské ZOO. Naše 
škola žákům zakoupila perma-
nentní vstupenku na tento škol-

ní rok do zoologické zahrady, 
aby děti mohly pozorovat život 
našich i exotických zvířat a obo-
hatit tak hodiny přírodovědy.

Další akce, která proběhla 
v naší škole, se také týkala zví-
řátek. Tato akce nesla název 
„POZNEJ SVÉHO PSA“. Jedna-
lo se o besedu s pracovníky kra-
lupského útulku, kteří s sebou 
přivedli i psí kamarády. Tyto 
ochotné dámy dětem povyprá-
věly, jak se k pejskům chovat 
a pečovat o ně. Děti se také do-
zvěděly, jakým způsobem lze 
pejska z útulku získat. 

Jelikož se doba adventu a vá-
noční svátky nezadržitelně blí-
ží, tak i žáci naší školy chystají 
krásnou školní výzdobu a aktiv-
ně nacvičují vystoupení na vá-
noční besídku. Máme se tedy 
na co těšit.

Touto cestou všem přeji krás-
né a klidné vánoční svátky.

Mgr. veronikA bALonová

Bohatý konec roku
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Devítky v Rudolf inu
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Zš 28. říjnA

Mš Mikovice

tak jsme nazvali sérii výtvar-
ných prací, které jsme vytvo-

řili do soutěže DDM s názvem 
Kouzelný slon. Při zpracování 
námětu jsme použili různé tech-
niky: kresbu tužkou a fixem, ko-
láž, počítačovou grafiku a práci 
s textilem (viz foto).

Jsme kreativní, a proto vítá-
me každou výtvarnou akci, ja-
ko byla tato. Některé výtvarné 
nápady vymýšlíme sami, jiné 
čerpáme např. z internetu. Ob-

jevili jsme výborné interneto-
vé stránky: www.vytvarka.eu 
a pro inspiraci je doporučuje-
me všem nadšeným výtvarní-
kům - dětem a učitelům MŠ 
a ZŠ.

Je čas adventu, kdy si může-
me zkusit vyrobit adventní vě-
nec, nazdobit perníčky, udělat 
ozdoby na vánoční stromek. 
Jestliže rádi tvoříte, pojďme se 
„utkat“ v další soutěži O nejkrás-
nějšího anděla.

DěvčAtA A cHLApci  

Ze 4. ročníku

Black & white

na zájmový kroužek hry na kytaru, který má 
ve škole poměrně dlouhou tradici, chodíme 

my, chlapci a děvčata ze čtvrté a páté třídy. Jsme 
rozděleni do dvou skupin, na pokročilé a méně 
zkušené kytaristy.

Na kytaru nás učí hrát paní vychovatelka 
O. Provazníková. Hrajeme známé písničky: Okoř, 

Rodné údolí, Kdyby tady byla taková panenka, 
Montgomery a další nestárnoucí kytarové hity. Je 
to pěkný pocit, umět si zabrnkat pro chvíle poho-
dy. V současné době zamýšlíme navštívit seniory 
v penzionu, chceme je potěšit naším kytarovým 
vystoupením.

věrA pokorná, žákyně 5. ročníku

Dokonce i tříleté děti v ma-
teřské školce se učí praco-

vat s papírem, ze kterého vy-
rábějí objekty ze světa zvířátek 
a rostlin. Trhání a muchlání pa-
píru je pro ty nejmenší oblíbe-
nou hrou! 

Děti ze třídy Sluníčko udě-
laly slůně do soutěže DDM 
Kouzelný slon. Jejich šikovné 

ručky hravě dokázaly z krepo-
vého papíru modelovat kulič-
ky, které se plasticky přilepily 
k podkladu. 

A výsledek? Veselé modré slů-
ně. Dekorace vyrobená s dět-
skou radostí bude zdobit inte-
riér školky. 

jAroSLAvA urbAnová 

A jArMiLA růžková
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Tradiční zájmový kroužek

Kouzelné slůně ze školky
hry s všestranným materiálem, jakým je papír, podporují 
výtvarnou hravost dětí, jejich fantazii a cit. zvlášť 
za sychravých podzimních dnů jsou lékem proti nudě. 
z papíru mohou již malé děti vytvářet překrásné koláže 
a další dekorace. 
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Zš revoLuční

Mš neLAHoZeveS

Prvňáčci děkují
Ráda bych jménem prvňáčků ZŠ Nelahozeves poděkovala zaměstnancům dětského oddělení Městské knihovny v Kralupech 

nad Vltavou a paní ředitelce Šárce Pánkové za příjemné prostředí, které nám připravili pro slavnostní předávání Slabikářů. 
Milena vovsová, zš nelahozeves
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Přijďte k nám...

Jako každý rok i letos se těšíme a trochu bojíme, jestli k nám zavítá Miku-
láš s čerty a anděly a odmění nebo nás napomene za naše zlobení či ne-
zlobení.
1. stupeň pak přijal pozvání do Městského muzea na vánoční dílničky, kte-
ré jsou u dětí velmi oblíbené. Dále následují divadelní představení s vánoční 
tematikou a ve čtvrtek 15. prosince se těšíme na všechny, kteří mají rádi 
vánoční jarmark. Jako každý rok i letos bude plný koled, dárků, vůní i pří-
jemných setkání a besídek. Těšíme se na vás všechny od 14.30 do 16.30 
hodin.
Advent uzavře v naší škole každoroční zpívání na schodech, které pro-
běhne 22. prosince od 8 hodin ráno. 1. stupeň zpívá při kytaře vánoční ko-
ledy a věřte, že atmosféra je vždy velmi dojemná.

kolektiv učitelů Zš revoluční

V předvánočním shonu nás čeká několik milých zastávek. 
1. prosince zveme všechny zájemce na 

Den oTeVŘenÝCH DVeŘÍ.
Těšíme se na budoucí prvňáčky, pro které si paní učitelky 
z prvního stupně připravily na odpoledne od 14.00 do 17.00 
hod. zábavné soutěžní úkoly a žáci druhého stupně 
je provedou školou a odpoví na jejich zvídavé otázky. 

Pro ty, kdo mají rádi stolní a společenské hry, je v areálu družiny připravena 
herna, kde si můžete se svými dětmi zahrát a vyzkoušet společenské hry 
a hlavolamy, které máme k dispozici. Nové hry a hry, které nemáme v naší 
herně, vám představí Ladislav Smejkal, který má bohaté zkušenosti a naše 
škola jeho zkušeností při organizování herního odpoledne využívá již tře-
tím rokem. Herna bude veřejnosti otevřena od 14.00 do 17.30 hodin.

Ve školní družině se uskutečnil 
halloweenský karneval.
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Mš  A Zš třebíZSkéHo

na tento projekt škola čerpá finanční 
prostředky z operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro-
jekt je znám pod pojmem „šablony“. Rozhod-
li jsme se u nás na škole zkvalitnit výuku 
v některých předmětech. Na prvním stupni 
podporujeme čtenářskou gramotnost, výuku 
cizích jazyků a informatiky. Prostředkem 
ke zvýšení kvality výuky je individuální 
přístup k žákům s cílem zvládnout základ-
ní učivo a dosáhnout většího studijního 
pokroku při využití různých forem a me-
tod práce. 

V českém jazyce jsou žáci rozděleni 
do skupin s ohledem na jejich individuál-
ní schopnosti a vzdělávací potřeby. V jedné 
skupině jsou žáci s nadprůměrnou úrovní 
slovní zásoby, zájmem o literaturu a vyjad-
řovacími schopnostmi. V jiné skupině dosta-
nou prostor žáci se zdravotním a sociálním 
znevýhodněním.

Hlavním cílem v předmětu anglický jazyk 
je zvýšení kvality výuky žáků s nadáním. 
Žáci se SVP s využitím individuálního pří-
stupu mohou lépe zvládnout základní učivo 
a dosáhnout lepších výsledků. Výuka žáků 
v menších skupinách bude metodicky při-
způsobena schopnostem žáků a jejich indi-

viduálním potřebám, žáci budou mít častější 
příležitosti k vlastnímu mluvnímu projevu 
v cizím jazyce. 

Kvalita výuky informatiky se zvýší indi-
viduálním přístupem k žákům, který umož-
ňuje menší skupina. Zároveň žáci mohou 
pracovat samostatně u počítačů. Proto se 
mohou práci na počítači věnovat podle 
svého pracovního tempa. Realizace výuky 
umožňuje jednotlivým žákům zvýšit úro-
veň jejich dovedností a znalostí v oboru 
ICT. Cílem této individualizace je zlepšit 
znalosti žáků v oblasti ICT a podnítit je 
k správnému a bezpečnému využívání ICT 
technologií.                                                                                 

Mgr. jitkA HinterHoLZingerová 

zveMe vás Do naší škoLY ……

vánoční výtvarné dílny
Během adventního období se v naší škole 
již tradičně konají vánoční výtvarné dílny. 
Bývá to odpolední tříhodinové setkání dětí, 
rodičů i prarodičů, které spojuje chuť vytvá-
řet něco vlastníma rukama. Atmosféra tam 
bývá velmi příjemná, mnohým účastníkům 
se ani nechce domů… Letos se sejdeme 
v pondělí 12. 12. od 15 do 18 hodin. V bo-

haté nabídce činností bude např. zdobení 
perníčků, pletení z pedigu, výroba svíček, 
tvorba šperků a nejrůznějších vánočních 
dekorací. Pomáhat nám budou zkušení lek-
toři a celou akci finančně podpoří Sdružení 
rodičů. Přijmete naše pozvání i vy?                                 

pHDr. renátA něMečková 

vánoční trhy
Srdečně zveme na vánoční trhy konané 
7. prosince 2011 od 14 do 17 hodin. Vý-
těžek bude poukázán dívce do Indie, kte-
rou škola adoptovala. Pavithra Madhar 
je z chudé rodiny a studovat bez nás by 
nemohla. Děkujeme všem, kteří Pavithru 
podporují.

A. DittricHová, L. HLAvAtá A k. živná Z 9. A

zimní bazárek
Zveme k účasti rodiče a žáky základní školy 
Generála Klapálka na ZIMNÍM BAZÁRKU, 
který se bude konat VE STŘEDU 7. PROSIN-
CE od 15 hodin ve školní jídelně.

Naskýtá se zde možnost prodat zimní ob-
lečení, sportovní, (např.) lyžařské vybavení 
a vše, co uznáte za vhodné.

Těšíme se na Vás!
SDružení roDičů A přáteL škoLy

ocHrana příroDY
V úterý 7. listopadu 6. A a 7. A ZŠ a MŠ Třebízské-
ho navštívila interaktivní výstavu Ochrana přírody 
na Kokořínsku. Kokořínsko na žáky překvapivě če-
kalo přímo pod střechou mělnického muzea. Tady si 
všichni vyzkoušeli cestu nočním lesem, pozorovali 
živé ryby a obojživelníky, obdivovali Pokličky i ko-
kořínskou roubenku.

Chceme tímto poděkovat paní Králové a jejím 
kolegyním, které se žákům věnovaly. Všichni jsme 
si užili krásné dopoledne.

š. Zelenková, V. reslerová

BeseDa s MarTIneM o HIv
V pondělí 31. října k nám do 8. A zavítal na dvě 

hodiny Martin Hornych z Domu Světla v Praze, aby 
nám povyprávěl o viru HIV a AIDS, a jak tomuto 
onemocnění máme předcházet. 

On sám byl před osmi lety závislý na pervitinu, nebyl 
to žádný svatoušek, jak se sám zmínil, a virem HIV se 
patrně nakazil od svého bratra injekční stříkačkou. 

O nemoci mluvil otevřeně, besedu oživoval prav-
divými příběhy ze života jeho i cizích. Sami jsme se 
ho bez ostychu mohli zeptat na cokoliv a on nám rád 
na všechny otázky odpověděl. O tom, že mu na tuto 
nemoc zemřelo už několik dobrých kamarádů, se 
také zmínit nezapomněl. 

Byl na různých misích v Africe a Asii, kde ročně 
umírá přes 1 milion lidí nakažených touto nemocí. 
Odtamtud nám také pouštěl video, na kterém bylo 
zachyceno několik lidí – dětí i dospělých, s nejhor-
ším a nevyléčitelným stadiem AIDS. Kdyby nezazvo-
nilo na konec hodiny, nevím, jestli by to psychicky 
unesli i ti „největší borci“ třídy.

Dozvěděli jsme se také zajímavé věci. Třeba to, že 
je v České republice nakaženo přes 1 230 osob a to 
jsou to jen ti, u kterých byla nemoc diagnostikována. 
Celkový počet nakažených je až třikrát větší!

Konečné zjištění nám také málem vyrazilo dech 
– jediná možná ochrana před tímto virem je zatím 
jen prezervativ! 

Tereza Černá, 8. a

oDpoLeDne pro přeDškoLákY
Zveme všechny budoucí školáky a jejich rodiče 
k nám do školy na tradiční odpoledne pro předško-
láky. Koná se v pondělí od 16 do 17 hod. ve dnech 
28. 11., 12. 12., 19. 12., 9. 1., 23. 1.

Přijďte si vyzkoušet, „jaké je to ve škole“.

vánoce na naší škoLe
� Vánoční dílny � Vánoční jarmark (proběhne 
před vánoční besídkou) � Vánoční besídka – zve-
me všechny rodiče a přátele školy 20. 12. od 16 
hod. do auly školy na tradiční besídku.

poDěkování
S barevným provedením nové fasády budovy nám 
velmi pomohla Ing. Arch. Hana Blahůšková, které 
patří velký dík. 

Další dík patří paní Holekové za pomoc při sběru 
plastových víček. Podpořila aktivitu ve svém okolí, 
a tak se sluší poděkovat všem, kteří sbírali spolu 
s ní. Děkujeme!

Individualizace vzdělávání
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K lárka Schmidtová dne  
29. 10. 2011 v Ústí nad La-

bem na Krušnohorské brusli 
v kategorii žačky nejmladší B 
vybojovala pro Kralupy zlatou 
medaili a to samé se jí povedlo 
5. 11. 2011 ve Dvoře Králové. 

ostatní děvčata odstartovala 
sezónu 19. 11. na slánské brusli. 
přivezla si tato umístění:
přípravka: 
Sofie Palečková - 1. místo
nováčci B:
Barbora Koselková - 8. místo
žačky nejmladší B: 
Klára Schmidtová - 5. místo
žačky nejmladší a:
Kristýna Pokorná - 6. místo, Tereza 
Knězů - 10. místo 
žačky mladší B:
Michaela Juříčková - 4. místo

žačky B:
Eliška Roubíčková - 5. místo, Marie 
Henzlová - 13. místo

19. 11. se konala i Malá cena Par-
dubic, kde 2. místo vybojovala v ka-
tegorii žačky nejmladší A Zdena 
Palečková.

Za první úspěchy děvčatům 
oddíl gratuluje a přeje mnoho 
dalších sportovních úspěchů.

Současně děkujeme MěÚ Kra-
lupy n. Vlt. za finanční podporu 
v roce 2011.

Ve dnech 24. – 26. 12., 31. 12. a 1. 1. bude areál zimního stadi-
onu pro veřejnost uzavřen.

První úspěchy krasobruslařek
kralupský oddíl krasobruslení již započal závodní sezónu, 
a to hned prvními úspěchy. 

děkuje Městu Kralupy nad Vltavou, Středočeskému kraji, všem 
maminkám, tatínkům, lektorům a cvičícím za podporu v roce 
2011 a těší se na Vás s celou řadou nových akcí v roce 2012.

přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků 
a splnění všech předsevzetí v roce 2012.

Jako speciální dárek máme pro Vás připraveny dárkové 
poukázky ve spolupráci s Orange Gym.

Bližší informace o našich aktivitách na www.fitforyou.cz.

sk fiT for you, o. s. 

Klárka Schmidtová 
vybojovala v Ústí n. L. zlato!

kralupská kliČka
Tímto zveme kralupské příznivce 
krasobruslení na již tradiční závod 
„Kralupská klička“, který se bude 
konat 11. - 12. 2. 2012.
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Výsledky mistrovského 
utkání ženy „a“ 
5. - 6. 11. 2011  
 Bk kralupy Junior

x
Valosun Tišnov (Brno)

86:80 (66:57)
střelci: Melicharová a Krásová 16, 
Ernatová a Nováková 15, Němco-
vá 11, Procházková, Čermáková Z. 
a Schinerová po 4b, Vondrová 1.

Bk kralupy Junior 
x

sparta praha

74:68 (51:49)
střelci: Krásová 18, Nováková 17, 
Ernatová 14, Shinerová 8, Melicha-
rová 6, Procházková 4, Čermáková 
Z. 3, Liptáková a Vondrová 2.

Družstvo žen BK Kralupy Junior se 
po tomto úspěšném víkendu posu-
nulo na 1. místo v tabulce.

Další informace na: 
www.bkkralupyjunior.cz.

ing. Terezita Čermáková

týmy středních škol se mo-
hou opět po roce pokusit 

získat Pohár starosty Petra 
Holečka, který zaštiťuje vá-
noční hokejbalový tu pořáda-
ný Amatérskou hokejbalovou 
ligou v Kralupech nad Vlta-
vou. 

Ten se koná v sobotu  
17. prosince 2011 a přihlásit se 
mohou mužstva i z okolních 
měst. Přihlášky můžete posílat 
do čtvrtka 15. prosince elek-
tronickou poštou na adresu: 
ahliga@email.cz nebo můžete 
volat vedoucího turnaje Vladi-
slava Kučeru (603 412 397).

Účastníci se mohou těšit 
na příjemné hokejbalové do-
staveníčko v kryté hale v are-
álu zimního stadionu v Kra-
lupech nad Vltavou, na jehož 
konci se budou rozdávat pohá-

ry a medaile třem nejlepším 
týmům. Oceněni budou i nej-
lepší individuality turnaje. 

Organizátoři opět nabízí jed-
notlivým týmům k zapůjčení 
dresy a brankářské výstroje 
a zajistí pitný režim a něja-
kou tu svačinku. Startovné se 
neplatí.

Před rokem byl turnaj mlá-
deží přijat velmi pozitivně 
a nakonec se jej zúčastnilo  
8 týmů z Kralup a okolí. Ví-
tězem se stal tým Power Ran-
gers ze střední školy Odolena 
Voda, kterému k prvenství po-
mohli ocenění brankář turnaje 
Frolík a útočný tahoun Prá-
šek. V těsném finále porazili 
Černoch team 3:2. 

A kdo se utká ve finále le-
tos? Těšíme se na Vás!

MArtin bArátH

Ženská basketbalová liga

fo
to

: r
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Horní řada zleva: Radka Dolistová, Kristýna Havlíčková, Bára Němcová, Bára Liptáková, Monika 
Vondrová, Zita Čermáková, trenérka družstva Terezita Čermáková;
Prostřední řada zleva: Veronika Schinerová, Jana Nováková, Zuzana Melicharová a Andrea Procházková;
Dolní řada zleva: Pavla Krásová a Gabriela Ernatová

2. ročník vánočního 
turnaje Středních škol
 se koná 17. 12. 2011 
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POZVáNkA 
NA PROSINcOVý VOlejbAl

V prosinci se budou hrát domácí volejbalové zápasy v ZŠ 
Revoluční v Kralupech nad Vltavou. Bohužel v době uzávěr-
ky Zpravodaje nejsou potvrzeny všechny termíny. Sledujte 
rubriku „Novinky“ na adrese www.kralupskevolejbalistky.
org, kde budou k dispozici aktuální informace.

3. 12. 2011 .......ženy ........... potvrzeno ....... Mladá Boleslav ....10:00, 14:00

10. 12. 2011 .....kadetky ...... nepotvrzeno ... Chodov ................10:00, 14:00

Ženy hrají Krajský přebor, kadetky 1. ligu.
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve.

volejbalový oddíl pořádá již 
37. ročník volejbalového tur-

naje smíšených družstev Kra-
lupská vánočka 2011. Tentokrát 
z provozních důvodů (rekon-
strukce tělocvičen ZŠ Gen. Kla-
pálka) budou hrát jen tzv. „re-
gistrovaní“.  Nicméně i přes toto 
označení zveme všechny přátele 

volejbalu – přijďte si v předvá-
noční atmosféře zahrát a rozlou-
čit se s první částí další volej-
balové sezóny. Družstva budou 
sestavena (losována) před zahá-
jením turnaje. Protože je kapa-
cita tělocvičny omezena, dopo-
ručujeme účast předem nahlásit 
organizátorům.

Žákovské a předžákovské družstvo ze Ski 
klubu Kralupy absolvovalo dva týdenní 

pobyty na rakouských ledovcích. V říjnu 
to byl týden na ledovci Pitztal, v listopadu 
pak na ledovci Kaunertal. Obě dvě soustře-
dění, která se mohla konat i díky podpoře 
Města Kralupy nad Vltavou (a jeho příspěv-
ku uděleného sportovní komisí), byla vel-
mi úspěšná. Počasí lyžařům pro tento rok 
přálo, bylo tedy možné odtrénovat plánova-

né objemy přípravy. Jedinou skvrnkou bylo 
drobné zranění jednoho z členů žákovské-
ho družstva. 

Lyžaři mají v plánu ještě jedno soustředě-
ní začátkem prosince, opět na ledovci Kau-
nertal. Pak již budou vyhlížet sníh na čes-
kých sjezdovkách.

Daleko intenzivnější přípravu během léta 
a podzimu absolvoval junior Martin Štěpán. 
Jako člen reprezentačního družstva juniorů 

ČR absolvoval kromě několika týdnů su-
chých soustředění, zaměřených na fyzickou 
přípravu, také osm lyžařských soustředění 
na ledovcích v Itálii a Rakousku. Jeho pří-
prava je zaměřena především na to, aby se 
mu v další závodní sezóně podařilo udržet 
1. místo na republikovém žebříčku v kate-
gorii mladších juniorů.

MArtin štěpán St., 

Ski kLub krALupy

plavecký oddíl kralupy a plavecká škola kralupy
pořádají ve dnech 13. a 15. prosince v době  

od 17 do 18 hod. na plaveckém bazénu v kralupech nad Vltavou 

náBor
} dětí předškolního věku ročník 2005 a mladší do plavecké přípravky pla-
vecké školy,

} dětí roč. 2004 - 1999 do plavecké přípravky plaveckého oddílu
dospělých a mládeže pro zdokonalovací kurz plavání.

Další podrobnosti budou sděleny při zápisu do výše uvedených kurzů.
Případné dotazy, prosíme, na mailové adresy: plavanikralupy@seznam.cz, 
plavecka.skola@email.cz.

Těšíme se na Vás!

náBor pLavců

Kvalitní ledovcová příprava kralupských sjezdařů

Kralupská vánočka

17. 12. 2011, 9:00 hod.
TĚLOCVIČNA ZŠ REVOLUČNÍ, Kralupy nad Vltavou

pořadatelé: Václav Fejt, fejt@post.cz, 
Jan Koutek, jan.koutek@seznam.cz.
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Zuzana Reissová z Minic se 
už potřetí stala v triu společ-

ně se sestrami Radkou a Terezou 
Cihlářovými vítězkou „Mistrov-
ství světa FISAF World Fitness 
and Hip Hop Championship“. 
Úřadující mistryně světa i Evro-
py z roku 2010 bojovaly 18. až 
23. října 2011 v Austrálii. 

Gratulujeme k získání třetího 
světového mistrovského 
titulu! není už uvedená 
soutěž pro vaše trio spíše 
rutinou?
„Vítězství ve světovém měřítku 
bylo pro nás opět neuvěřitel-
né, velké překvapení. Obhajo-
ba světového titulu byla silnou 
motivací k překonání dosavadní 
hranice kvality sestavy z naší 
první vítězné světové premiéry 
na karibském ostrově Martiniku 
v roce 2009“.

Letos jste vybojovali i tituly 
mistryň evropy. který z titulů 
byl „obtížněji získatelný“?
„Určitě ten světový - byla tu pa-
trná větší konkurence a pociťo-
vali jsme také rok od roku vět-
ší odpovědnost za reprezentaci 
České republiky“.

Jaká byla atmosféra vlastní 
soutěže?
„Letos jsme na „svět“ přijeli 

s originální choreografií a spon-
tánností cvičení. Divácky byla 
sestava, jak jsme se dozvěděli 
od posuzující jury, velmi pouta-
vá, přitažlivá. Tento rámec su-
perlativů ještě zvýraznily naše 
dresy a krásná hudba“.

Jaký to byl pocit stát 
na stupních vítězů jako 
nejlepší na světě, a které 
tříčlenné týmy byly vašimi 
největšími konkurenty? 

„Pocity byly i díky zaplně-
né sportovní hale nepopsatel-
né. Měli jsme radost, že spolu 
s námi se na „stříbrné“ pozici 
umístila děvčata také z ČR, naše 
největší konkurentky z Ústí nad 
Labem. Třetí byly Belgičanky“.

studujete vysokou školu 
ekonomickou v praze, vědí 
tam o vašem osobním výkonu 
- a jak to hodnotili spolužáci 
i vedení fakulty, věděli o této 
sportovní aktivitě?
„Jsem v posledním ročníku,  
v r. 2012 promuji. Čeká mě nej-
náročnější období studia. Škola 
je poněkud anonymní prostředí, 
ale několik blízkých spolužaček 
o mé aktivitě ví, fandí mi. Ve-
dení školy o mé „mimoškolní“ 
činnosti má povědomí, protože 
již od prvního ročníku na ba-

kalářském studiu jsem byla pa-
radoxně omlouvána z předmě-
tu tělesná výchova“. 

a jak vypadají společné plány 
na příští sezónu 2012?
„Rok 2011 byl pro mě posledním 
reprezentačním sportovním ro-
kem. Se závodní kariérou se lou-
čím ve třiadvaceti letech. Aero-
bik mi dosud vyplňoval veškerý 
čas. Závazky ve škole budou ny-
ní hrát prim. Sestry Cihlářovy 
za mě vezmou do týmu náhradu 
a budou v soutěžení pokračovat. 
S mým pozdějším zapojením už 
fakticky nepočítám. Budoucí 
pracovní úvazek by tuto mou 
zálibu neumožňoval“.

co byste vzkázala našim 
mladým čtenářkám, 
které se rozhodují tento 
sport vyzkoušet závodně 
ať již na kondičních, či 
mistrovských soutěžích?
„Sportovní aerobik je pro mla-
dé lidi, jednotlivce i kolektivy 
skvělý sport, který, když se da-
ří získávat vavříny i na repub-
likové úrovni, každého doslova, 
v tom kladném slova smyslu, po-
hltí. Chci jim vzkázat, aby šli 
za svým cílem. Kromě téměř 
dennodenní dřiny v tělocvičně 
si časem vytvoříte úžasné přátel-
ské vztahy na celý život…“

DěkujeMe ZA roZHovor! 

jiří HerAin 

roZHovor s... Zuzanou reissovou, mistryní světa v aerobiku

ovíkendu 12. a 13. listopadu se v Nevadě 
(USA) konalo mistrovství světa „Natural 

Olympia 2011“ - světový šampionát vyznavačů 
naturálního sportu, kulturistiky a fitness, které-
ho se zúčastnila i Petra Kadlecová, „úřadující“ 
mistryně Evropy 2011. 

Po loňském 4. místě ve Španělsku vybojovala 
v kategorii sport models stříbro, k tomu ještě 
přidala bronzovou medaili v kategorii fitness 

a ve skupině cvičících párů získala spolu se 
Slovákem Markem Ferenci 1. místo a vytouže-
nou zlatou medaili. 

Za těmito umístěními je nejen tvrdá příprava 
v posilovně, ale i promyšlená volná choreogra-
fie, dále i gymnastická, baletní, taneční i akro-
batická průprava.

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších nejen 
sportovních úspěchů! jiří HerAin

Světovému aerobiku 
vévodí Kralupanky

ZLATÉ MEDAILISTKY na mistrovství světa v aerobiku, dvojčata Radka 
a Tereza Cihlářovy spolu se Zuzanou Reissovou (uprostřed).

Mistryně evropy 2011 
sklízí i světové vavříny

Petra Kadlecová 
v USA
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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

Novinky ve vlacích PID 
od prosince 2011

Linky s4 + r4 
(praha – kralupy nad vltavou – Hněvice)

Bude posílen provoz linky S4 v ranní špičce o jeden vlak 
ve směru Kralupy nad Vltavou – Praha. V ranní špičce jsou 
ve směru Praha – Kralupy nad Vltavou vedeny dva zrychlené 
osobní vlaky. Nově jsou do integrace zařazeny všechny rychlí-
ky v úseku Praha hl. n. – Kralupy nad Vltavou jako linka R4.

ilustrační foto

Kancelář ČSAD přestěhována

Informační kancelář ČSAD Střední Čechy, a.s. 
nově najdete v odbavovací hale Českých drah 

v Kralupech nad Vltavou, v prostorách ČD Centra. 
Telefonní číslo 315 726 387 zůstává i nadále v platnosti.
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Osobní odběr e-shopu: Lobeč, Hálkova 950,  
Kralupy n. Vlt., www.paveni.cz  ✆ +420 739 903 501 

Moderní oblečení a doplňky  
pro muže.

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

2 + KK - Kralupy n. Vlt, Hůrka, 3. p. s výtahem,  
nezařízený, se zasklenou lodžií.

Volný od 12/2011. Nájem 6.000,- Kč/měs.  
+ poplatky. Vratná kauce 12.000,- Kč.

Tel.: 603 508 372

PRONaJMu ByT

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.
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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

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

oTevření novÉ poBoČkY 

InvIa 
klientské centrum 

kralupy nad vltavou, 
ulice Generála klapálka.

otevírací doba: po - pa 13:00 - 17:00
přijďte si zakoupit eurovíkend, výlet, zájezd na hory, léto 2012, 
vstupenky Ticket art, dárkové poukazy a spoustu dalšího.
kontakt: +420 733 149 959, tereza.hinterholzingerova@invia.cz

KRALUPY NAD VLTAVOU

Baňkování, masáže, reflexí diagnostika, čínská masáž Gua Sha,  
bylinné detoxikační kůry, práce s energií.

NOVý KLIeNT DO 31. 12. 2011 = 30% sLeVa!
Prodej dárkových poukázek - vhodný vánoční dárek.

Chmelova 1173, 1. patro Penny Market.

Tel.: 731 806 938

poradna ZDRaVÍČKO

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
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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.

sTroMos.cz
vaše bezpečné stromy
- řez stromů lezeckou technikou
- rizikové kácení stromů v omezeném prostoru
- zajištění korun stromů proti rozlomení

kasek@stromos.cz

tel.: 736 701 015

✓ nejširší SortiMent vánočnícH StroMků:
 smrk pichlavý a ztepilý, 
 borovice lesní a černá, jedle kavkazská.

Dále nabízíme:
✓ vánoční stromky v květináčích
✓ adventní věnce, vánoční svícny
✓ vánoční dekorace, dárky a svíčky
✓ vánoční osvětlení
✓ vánoční keramiku
✓ květiny – bramboříky,  
 vánoční hvězdy aj.
✓ dárkové vánoční poukazy
✓ Ježíšek u nás nakoupí  
 dárky pro celou rodinu.

otevřeno:
po-pá 8.00 - 18.00
so 8.00 - 16.00
ne 9.00 - 13.00 

štědrý den:
8.00 - 11.30

www.ZAHrADnictvi-jeLinek.cZ
☎ 315 781 019

Využijte služby interiérové designérky Michaely Jedličkové
- barevné poradenství, tvorba stylu

- dispoziční řešení, realizace

Dárkové poukazy od 500,- Kč.
E-mail: MojeSendy@seznam.cz; tel.: 608 509 601

BYDLÍTE JAK CHCETE?
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Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

mgr. martin Štěpán
daňov� poradce, auditor

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

CHCEtE ušEtřIt?
Nechte si své účetnictví zpracovávat odborníky.

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

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (oD říp)
Kralupy nad vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

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
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