
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
www.mestokralupy.cz

Z pravodaj
ŘÍjen / 2011 15,- Kč

Vodní elektrárna Miřejovice 
byla včetně náhonu postave-
na v letech 1922 – 1928. Tato 
kulturní památka v současné 
době prochází rozsáhlou mo-
dernizací. V březnu letošního 
roku byla dokončena rekonstrukce tur-
bíny a generátorů a celé soustrojí bylo 
doplněno o nové hydraulické agregáty 
a řídící systém.    

Protože se vyřazené generátory nepodaři-
lo umístit do žádného technického mu-

zea ani do jiných technických prostor, jsou 
průběžně odváženy k likvidaci. 

Město Kralupy nad Vltavou se v rámci 
dozoru památkové péče snažilo najít ře-
šení a využilo vstřícný krok firmy ENER-
GO-PRO Czech, s.r.o., která městu darovala 

část soustrojí. Pro instalaci ozubeného kola, 
zvaného „Citroen“, pastorku a části hřídele 
bylo vybráno místo u říčního toku Vltavy 
a bylo předběžně konzultováno s Povodím 
Vltavy, které daný úsek spravuje. Při svých 
procházkách podél Vltavy určitě tento „kou-
sek“ nepřehlédnete.

Před likvidací uchráněná část souboru 
památky bude v našem městě umístěna ja-
ko ukázka a připomínka industriální éry 
MVE Miřejovice.

Ing. Jana Bendová, MěÚ Kralupy n. vlt.

ZVEME VÁS 
DO DIVADLA

Pojďte se bavit, 
pojďte se smát!

KD VLTAVA 24. 10. 
od 19:30 hod.

Platonov je darebák! 
Divadlo Na zábradlí

Prvotina A. P. Čechova sice mapu-
je poměry v Rusku v 19. století, ale 
v režii Jiřího Pokorného jde o skvě-
lou černou komedii, která vypovídá 
o současnosti.
Některé pocity ve společnosti se 
prostě nemění. 
Co se týče hereckého obsazení, 
bude opravdu na co (na koho) kou-
kat: výborné kritiky se dočkal Da-
vid Švehlík, stejně jako Igor Chme-
la, pozadu nezůstává ani Taťjana 
Medvecká, Jiří Ornest nebo Milo-
slav Mejzlík. Ve hře se objeví i oblí-
bený Pavel Liška nebo Petr Čtvrtní-
ček. Ještě něco potřebujete vědět, 
abyste přišli?

Vstupné: 320,- Kč plné /
230,- Kč senioři a studenti

Část Miřejovické 
elektrárny v Kralupech

POZOR! a NOVĚ 40 STRAN STÁLE ZA 15 KČ ` POZOR!
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Vodní elektrárna Miřejovice

Ozubené 
kolo 

„Citroen“
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Zprávy z radnice

chtěla bych vám poděkovat za přízeň, kterou Zpravo-
daji stále věnujete. Také za čas, který trávíte nad psa-
ním příspěvků určených k otištění ve Zpravodaji a sa-
mozřejmě za vaše neustálé podněty, dotazy a reakce. 
V tomto vydání se dočtete opět spoustu zajímavých 
věcí, ale na čem jsem si dala obzvlášť záležet, je dvoj-
stránka o historii Kralupského Zpravodaje, která mě 

samotnou velice zajímá. Věřím, že 
se bude líbit i vám.
Do listopadového vydání připra-
vuji čerstvé informace a fotografie 
z ukončených rekonstrukcí: KD 
Vltava, hřiště u zimního stadionu, 
plavecký bazén. Nenechte si tedy 
ujít ani příští číslo.
A co je nejdůležitější, protože se 
Vánoce blíží rychlým tempem, 

VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK, který jste kdy dostali nebo daro-
vali. Kromě toho, že jeden z vás získá 2 vstupenky na 
divadelní přestavení do KD Vltava, můžete ostatním 
čtenářům nabídnout několik zajímavých tipů, co da-
rovat či nedarovat pod stromeček.
Do 20. listopadu zasílejte, prosím, na e-mailovou 
adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz Vaše vyprávění 
o dárcích, které považujete za ty nej... a nejlépe i foto-
grafie. Nezapomeňte, prosím, pro naši potřebu, uvádět 
kontaktní informace. V prosincovém, vánočním čísle, 
otiskneme vaše příspěvky a v lednovém vydání se do-
čtete o vítězi.
Už teď se těším na vaše tipy a přeji všem pohodové 
prožití barevného podzimu a zejména dětem příhod-
né povětrnostní podmínky pro letecké kreace draků!

radKa SaláKová, redaKtorKa KZ

Milí čtenáři Zpravodaje,
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www.mestokralupy.cz

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3000 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. 
Redakce: KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, Kralupy. Tel.: 315 727 827, 777 798 211. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Tisk: Tiskárna V Ráji, Pardubice.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. 
Redakční rada: Petr Holeček, Martin Odvody, Lenka Moravcová, Jindřich Kohm. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být 
redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 3. 10. 2011. Příští číslo vyjde 1. 11. 2011. 
UZávěrKa listopadového čísla: 21. 10. 2011 v 15 hod.

◆ Zhotovitelem „Rekon-
strukce komunikace v ulici 
Na Husarce, Kralupy nad 
Vltavou“ byla vybrána fir-
ma RYBÁŘ stavební z Měl-
níka, za celkovou cenu 
3.948.564,- Kč. 
◆ Rekonstrukce tělo-
cvičny v ZŠ Gen. Klapálka 
se ujme firma Druhá praž-
ská stavební, spol. s r.o. 
z Prahy 9, za celkovou ce-
nu 11.747.230,- Kč.
◆ Město Kralupy nad Vl-
tavou uzavřelo Smlouvu 
o dílo s ČVUT v Praze, fa-
kultou stavební, na zpraco-
vání znaleckého posudku  
budovy nemocnice a při-
lehlých pozemků, za cenu 
150.000,- Kč bez DPH.
◆ Stavebním dozorem 
na akci „Rekonstrukce tě-
locvičny v základní škole 
Gen. Klapálka, Kralupy nad 
Vltavou“, se stal pan Ev-
žen Geyer, za celkovou ce-
nu 19.200,- Kč vč. DPH / 
měsíčně. 
◆ Zhotovitelem akce „Re-
konstrukce kotelny v MŠ 
U Jeslí v Kralupech nad Vl-
tavou“ byla vybrána firma 
MONTIS Plus, s.r.o., za cel-
kovou cenu 379.184,96 Kč 
vč. DPH. 

◆ Rada města schválila 
využití louky za koupalištěm 
na konání závodu Mistrovství 
ČR v coursingu (terénní do-
stihy psů), které pořádá Čes-
ký coursingový club Ledčice 
ve dnech 1. – 2. 10. 2011  
a 28. – 30. 10. 2011.
◆ Městské muzeum Kra-
lupy nad Vltavou obdrželo 
finanční dary od místních 
podnikatelů na vydání kni-
hy s názvem Velká kronika 
kralupská od autora Ing. Jo-
sefa Stupky. Pětitisícové da-
ry poskytli Ing. Ivan Souček, 
Ph.D., Jaroslav Holeček 
a firma BALU, s.r.o.
◆ Město Kralupy nad Vl-
tavou poskytne finanční pří-
spěvek ve výši 10.000,- Kč 
Červenému kříži. Příspěvek 
bude použit na pomoc při 
zajištění slavnostní akce, na 
které by rádi předali medaile 
profesora Jana Janského za 
jubilejní bezpříspěvkové od-
běry dárcům krve. 
◆ Rada města schváli-
la zhotovitele akce „Par-
kovací stání pro 34 osob-
ních aut v sídlišti V Zátiší“ 
firmu Rybář stavební, s.r.o. 
z Mělníka, za celkovou cenu 
1.060.792,- Kč. 
◆ Adaptace výměníkové 
stanice u Městského byto-

vého podniku na centrální 
spisovnu MěÚ se ujme fir-
ma SILBA-ELSTAV, s.r.o. 
z Plzně, za celkovou cenu 
4.572.180,- Kč.
◆ Rada města souhla-
sila s uzavřením pobočky 
Městské knihovny v KD Vl-
tava k 21. 12. 2011.
◆ Rada města vzala na 
vědomí úpravu ceny obě-
da pro klienty pečovatelské 
služby z 53,- Kč na 55,- 
Kč. 
◆ V průběhu měsíce říj-
na budou nabídnuty k od-
prodeji obálkovou metodou 
městské byty, o které ve 4. 
vlně privatizace majitelé ne-
projevili zájem nebo se ne-
mohou privatizace zúčastnit 
v důsledku dluhu na nájem-
ném. Jedná se o 41 bytů 
z ulic Šafaříkova, Havlíčko-
va, Rybova a Přemyslova. 
Bližší informace na úřední 
desce MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou, nebo přímo na odbo-
ru RI a SM, u pí. Kučerové, 
tel.: 315 739 816.
◆ Zastupitelstvo schvá-
lilo záměr o prodeji byto-
vých domů v 5. vlně priva-
tizace: Lidové náměstí č.p. 
378 a 379, Horymírova č.p. 
943, Čechova č.p. 920, 942 
a 960. 

StŘÍpKY z radnice města ◆ StŘÍpKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
25. 10. 2011 od 12:30 

do 13:30 hodin

12.října

mimořádné zaStupitelStvo  
města s programem: nová radnice  
se koná:

od 17 hodin.  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ.
Další ZM bude 2. 11.

StánKoVé tRhy  
na parkovišti v Lobečku 
 (proti KD Vltava) se  
 budou konat ve středu
5. a 19. 10. 2011.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat v pátek

14. a 28. 10. 2011

^
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V jaké fázi je momentálně projekt přestavby 
OD Máj na MěÚ?
Projektová příprava je ve fázi probíhající-
ho stavebního řízení, je dokončena a pře-
dána projektová dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 

Kdo zpracovává projekt celé přestavby?
Projektovou dokumentaci od fáze návrhu 
zpracovává firma RH - Arch s.r.o., Nekázan-
ka 881/9, Praha 1. Firma byla vybrána ZM 
(12. 5. 2010) jako vítězná z výběrového ří-
zení, formou tzv. „Soutěže o návrh“. Soutěž 
pro Město organizovala firma OTIDEA.

Co vše bude rekonstrukce OD Máj obnášet? 
Bude se na náměstí něco bourat?
Vlastní realizace stavby „Adaptace OD Máj 
na novou radnici“ bude řešena na vlast-
ním pozemku OD Máj a přilehlé terase. 
Zařízení staveniště v průběhu stavby bude  
v rozsahu od chodníku komunikace u kos-
tela (protější strana), dále bude zachován 
přístup chodníkem do starého MěÚ (Pa-
lackého nám. 6), avšak průchod do ulice 
Jodlovy bude z důvodů zařízení staveniště 

uzavřen. Dále bude zachována průjezdnost 
Jodlovy ulice.

Kdy by měla být nová radnice hotova a MěÚ 
se stěhovat?
V průběhu podzimu 2011, předpokládám, 
po schválení Zastupitelstvem města, bude 
vypsána „Veřejná obchodní soutěž“ na ge-
nerálního dodavatele stavby. Předpoklad 

roZHovor s... Ing. arch. pavlem Skaličkou

P odle kalendáře začal regulérní podzim. Pojďme 
se alespoň krátce ještě vrátit k létu, konkrét-

ně ke kralupskému koupališti. Městské koupaliště 
v Lobečku zažilo po loňské rekonstrukci zatěžkáva-
cí celosezónní zkoušku. A jak uspělo v řeči čísel?

CelKoVá náVštěVnoSt KoupAliště 
od 1. 5. 2011 do 4. 9. 2011 45.000 osob

nejVětší denní náVštěVnoSt
byla 26. 8. 2011 4.064 osob

tRžby 2.617.000,- Kč

náKlAdy 2.506.000,- Kč

V době od 5. do 6. 9. 2011 probíhalo v areálu 
Městského koupaliště natáčení reklamního spotu. 

V této době probíhá zazimování koupaliště a od-
stranění drobných reklamačních závad, které se 
vyskytly v průběhu sezóny.

těšíme se opět příští rok!

Nová radnice města
do konce tohoto roku se vylidní budova od Máj. Současní nájemci se postupně 
stěhují do jiných lokalit v našem městě a obchodní dům Máj bude zadaptován na 
„Novou radnici“. do centra města se přestěhuje Městský úřad, který v současné 
době sídlí na 3 místech. zajímalo nás, kdy k dlouho plánované realizaci „adaptace 
od Máj na MěÚ“ dojde.

zahájení stavby je březen 2012 a dokončení 
květen 2013.

Vejdou se do budovy všechny odbory – 
i z Přemyslovy ul. a z Palackého nám.?
Ano, vejdou, kapacita nového MěÚ je na-
vržena na veškeré odbory MěÚ v jednom 
objektu.

Z čeho se bude rekonstrukce financovat?
Financování adaptace bude řešeno z vlast-
ních finančních prostředků Města, případné 
prostředky nad tyto možnosti je možno řešit 
např. z rozpočtových prostředků, úvěrem 
atd. Jen chci upozornit, že zde velmi před-
bíhám – veškeré financování této investice 
podléhá plně schválení ZM.

děKuJI Za roZHovor! radKa SaláKová

Nechce se nám rozloučit se s létem
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Pohled na OD Máj před rekonstrukcí
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Průběh veřejné sbírky se ří-
dí zákonem č. 117/2001 Sb., 

o veřejných sbírkách. Jeho de-
finice zní: Získávání a shro-
mažďování dobrovolných pe-
něžitých příspěvků od 
předem neurčeného 
okruhu přispěvatelů 
pro předem stano-
vený veřejně pro-
spěšný účel. 

Sbírku je opráv-
něna konat za pod-
mínek stanovených 
zákonem pouze právnic-
ká osoba, které bylo krajským 
úřadem vydáno „Osvědčení 
o datu přijetí oznámení o ko-
nání veřejné sbírky“, popř. „Roz-
hodnutí o stanovení dne zahá-
jení veřejné sbírky“.  

Sbírku lze konat pouze těmi-
to způsoby:
✔ shromažďováním příspěvků 
na předem vyhlášený zvláštní 
bankovní účet, 
✔ sběracími listinami, 
✔ pokladničkami v místech ur-

čených k přijímání příspěvků, 
✔ prodejem předmětů, jestliže 
je příspěvek zahrnut v jejich 
ceně, 
✔ prodejem vstupenek na veřej-

ná kulturní nebo sportov-
ní vystoupení anebo 

jiné všeobecně pří-
stupné akce pořá-
dané za účelem 
získání příspěv-
ku, jestliže je pří-
spěvek zahrnut 

v ceně vstupenek, 
✔ pronájmem telefonní 

linky určené ke shromažďování 
příspěvků z telefonního účtu, 
a to po dobu uvedenou v ozná-
mení o konání sbírky. 

Pokud budete mít podezře-
ní na neoprávněnou veřejnou 
sbírku, můžete si od osob, které 
prostředky shromažďují, vyžá-
dat kopii osvědčení či rozhod-
nutí krajského úřadu nebo pl-
nou moc.

lenKa Moravcová, MěÚ 

Kralupy n. vlt.

Pietní zastavení
Starosta Kralup nad Vltavou zve k pietnímu zastavení u pomníků.

7. 10. 2011 v 8:30 hod. 
na kralupském hřbitově - 55 let od úmrtí Prokopa Filipa Masnera 
(regionální badatel a zakladatel kralupského muzea)

27. 10. 2011 
u příležitosti výročí 
vzniku samostatného 
československého státu

9:00
most T.G.M.

9:10
Sokolovna

9:20
kostel na Palackého náměstí

9:30
pomník v Minicích

9:45
pomník v Zeměchách

stop lEtiŠti vodoChodY  ❑  stop lEtiŠti vodoChodY

Letiště Vodochody podalo 
dopracovaný dokument EIA
Ministerstvu životního prostředí byla předlo-

žena 3. dopracovaná verze dokumentace 
EIA (posouzení vlivu na životní prostředí), jejíž 
úspěšné zhodnocení je nutnou podmínkou k plá-
nované výstavbě budoucího mezinárodního letiš-
tě Vodochody. Vedle závazku plnit zákonné hluko-
vé limity předložilo vedení letiště okolním obcím 
i veřejný příslib, v němž se zavazuje finančně 
kompenzovat obyvatelům zátěž spojenou s pro-
vozem letiště. Investor se v dokumentaci mimo 
jiné zavazuje k tomu, že na letišti nebude pláno-
ván provoz po 22. hodině, jsou definované jedno-
značné podmínky pro zpožděný provoz a příleto-

vé a odletové trasy letadel jsou voleny tak, aby co 
nejméně hlukově zatížily okolní obce.    

Krajský úřad Středočeského kraje tuto do-
kumentaci zveřejnil 19. září 2011, což je pro 
všechny velmi zásadní datum, protože od něho 
nyní plyne 30 dní, během kterých musí nejen 
města a obce podrobnou studii pročíst, ale pře-
devším zkontrolovat již připomínkované části 
studie předchozí verze  a podat k ní svá sta-
noviska. 

Vyjádřit se k EIA mohou i všichni občané.
A aby se mohli občané o letišti Vodochody 

a dopracované 3. verzi studie EIA dozvědět ví-

ce, připravují obce a města k tomuto tématu ve-
řejné diskuze.

Pro Kralupy se tato diskuze připravuje 10. října 
od 18:00 hodin v Kulturním a společenském 
středisku. občané dokumentaci najdou na 
internetových schránkách www.cenia.cz/eia, 
pod kódem záměru MZp257. též je k nahléd-
nutí v sekretariátu starosty MěÚ Kralupy nad 
Vltavou, u Cukrovaru 1087 v 1. patře.

V případě úspěšného projednání dokumentace 
EIA a následujícího stavebního řízení lze očekávat 
zahájení provozu na letišti v roce 2015.          

lenKa cíSlerová 

Nestaňte se obětí podvodníků
aneb o veřejných sbírkách
Události minulého měsíce, kdy se v ulicích našeho 
města pohybovali různí lidé a žádali o příspěvek na to či 
ono, nás přiměly ke zjištění podmínek, za kterých může 
veřejná sbírka na ulicích proběhnout. zde předkládáme 
nejdůležitější body zákona.

Odpověď na Váš dotaz

SeKání tRáVy
? Letošní léto nebyla posekaná tráva na cestě na Nový Dvůr, proč ?

Odpovídá Bc. Jan Kobera, Odbor životního prostředí MěÚ

Cesta na Nový Dvůr byla letos vy-
sekána skutečně pouze 1x a ještě 
k tomu sporadicky. Sekání nebylo 
placeno, nicméně to průjezdnost 
nenapravuje. Začátkem září byla 
okamžitě sjednána náprava. Děkuji 
za upozornění čtenáři Zpravodaje!

Bohužel se může stát, že některé 
místo není řádně posekáno. A pro-
tože nelze kontrolovat všechny 
drobné plochy, prosíme občany, aby 
své postřehy oznámili přímo na náš 
odbor a my zajistíme okamžitou ná-
pravu. Tel.: 315 739 952.

Minice
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Nejdříve jsem se v pátek  
16. 9. 2011 zúčastnila pre-

ventivně bezpečnostních akcí 
LIMO (kontrola podávání alko-
holu nezletilým) a JOKER (kont-
rola provozu výherních hracích 
přístrojů). Ve večerních hodi-
nách strážníci, pod vedením 
velitelky MP a za přítomnosti 
sociální pracovnice, navštívili 
různá restaurační zařízení ve 
městě. Při namátkové kontrole 
nebyli zjištěni žádní nezletilí 
pod vlivem alkoholu. Je vidět, 
že majitelé restaurací a zábav-
ních podniků dávají pozor na 
zletilost hostů, a to jistě i díky 
těmto akcím, které se organizu-
jí již třetím rokem nepravidel-
ně každý měsíc. Městská poli-
cie dbá na prevenci a přináší 
to zasloužené výsledky. 

Po skončení akce oznámil 
anonym na linku 156 několik 
podnapilých žen, které nasedly 
do stříbrného vozidla a mířily 
do baru v Lobečku. Hlídka au-
tomobil zastavila na parkovišti 
u Seifertova náměstí. Řidičce 
byla orientační dechovou zkouš-
kou zjištěna necelá promile al-
koholu v krvi. Během celého 
večera a noci volali občané na 
linku 156 kvůli rušení nočního 
klidu u baru Barakuda. Provo-
zovatel bude předvolán na Od-
bor kanceláře tajemníka MěÚ 
k přestupkovému řízení. 

Další den, tj. v sobotu  
17. 9. 2011, se v Kralupech ko-
nalo mnoho sportovních udá-
lostí a jednou z nich bylo finále 
Českého poháru CILA cup 2011. 
Pořadatelé měli povolenu uza-
vírku Hálkovy ulice a požádali 
Městskou policii o dohled nad 
dopravní situací. Z obou stran 
uzavírky stáli strážníci, kteří 
neukázněné řidiče odkláněli. 
Je až nepochopitelné, jak si mo-
hou majitelé automobilů dovolit 
slovně urážet veřejné činitele, 
kteří pouze dohlíží nad bez-

pečným průjezdem a chodem  
in-line závodu. 

Také jsem jezdila s motohlíd-
kou po městě. Tu tvořila sama 
velitelka městské policie a její 
zástupce. Nejdříve jsme se vy-
dali k jednosměrné Vrchlického 
ulici a dohlíželi na řidiče, zda 
neohrožují plynulost silničního 
provozu. Následně jsme se pře-
místili do ulice 28. října, kde je 
zákaz průjezdu nákladním auto-
mobilům. Obě kontroly dopadly 
s výborným výsledkem a žádný 
účastník silničního provozu ne-
musel být hlídkou MP řešen. 

Strážník, který hlídal stano-
viště v Lobči, nahlásil moto-
hlídce toulavého psa. Ten byl 
následně odchycen. Při příjez-
du na místo přítomná svědky-
ně sdělila strážníkům, odkud 
pes pochází a velitelka MP ho 
osobně předala do rukou maji-
tele. Celý případ byl řešen do-
mluvou. 

Na stálou službu MP volala 
Policie ČR a žádala o pomoc 
v pátrání po modré dodávce 
s rozbitým okénkem. Na linku 
158 oznámil volající únos ženy, 
která měla být zbita a odveze-
na jen ve spodním prádle. Mo-
tohlídka ihned vyrazila a pro-
jížděla nedříve část Lobečku, 
potom Čechovu ulici, kde by-
la dodávka údajně viděna. Obě 
kontroly byly negativní. Vozidlo 
nakonec zastavily hlídky PČR 
v ulici Ke Koupališti. Případ si 
dále řešila PČR. 

V neděli pokračovaly závody 
v in-line slalomu a tentokrát se 
prověřovala ukázněnost řidičů 
respektující dopravní značku zá-
kaz vjezdu. Motohlídka bohužel 
musela řešit několik přestupků 
a udělovat pokuty. V dopoled-
ních hodinách bylo oznámeno 
na linku 156 podezření na týrá-
ní psa. Motohlídka dorazila do 
zahrádkářské kolonie v Lobeč-
ku a vyslechla oznamovatelku. 

Konzultace ohledně výběru a návrhu 
osvětlení je možná přímo u Vás.
Tel.: +420 776 333 324,
e-mail: holesta@aulix.cz

AULIX lighting s.r.o.
NÁVRhy OSVĚTLENí A PRODEj SVíTIDEL

Inteligentní systémy pro Váš rodinný dům

www.aulix.cz

INZERCE

Víkend s... Městskou policií
Milí čtenáři, jelikož slýchám stále častěji stížnosti na práci Městské 
policie kralupy nad Vltavou, rozhodla jsem se strávit se strážníky 
několik hodin a přiblížit vám jejich práci.

Pes nestrádal díky pomoci ozna-
movatelky a okolních zahrádká-
řů, kteří psa chodili krmit. Při 
šetření hlídka zjistila majitele 
zahrádky, s kterým případ dá-
le řešili.

Celkem jsem s Městskou policí 
prožila deset hodin, které jsem 
vám výše popsala. A to je pouze 
zlomek jejich činnosti. Řeší i ji-
né případy, jako např. neukáz-
něné pejskaře, špatné parkování, 

sebevrahy, ničení městského ma-
jetku, uvízlé labutě v rybnících 
a spoustu a spoustu dalšího. 

Musím konstatovat, že jejich 
práce je různorodá, náročná 
a opravdu nevděčná. Je až za-
rážející, jak se lidé dokáží ke 
strážníkům chovat, protože si 
nedokážu představit, jak by to 
v našem městě vypadalo, kdyby 
tu Městská policie nebyla.  

lenKa Moravcová
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Noční bezpečnostní akce MP.

Motohlídka MP v ulici 28. října.
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www.mestokralupy.cz

MĚSTO KRALUPy NAD VLTAVOU 
odbor sociálních věcí, školství a kultury 
ve spolupráci s:
✓ Komisí sociální, zdravotní a prevence kriminality,
✓ Kulturním a společenským střediskem v Kralupech 
 nad Vltavou,
✓ Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem
 v Praze,
✓ Zdravotním ústavem se sídlem v Praze (pracoviště Kladno),
✓ Záchrannou službou AS ČR Kralupy nad Vltavou,
✓ Lékárnou „U nádraží“ Kralupy nad Vltavou,
✓ Lékárnou „Lobeček“ Kralupy nad Vltavou,
✓ Lékárnou „U pošty“ Hele-CZ s.r.o. Kralupy nad Vltavou,
✓ Lékárnou „Vltava“ Kralupy nad Vltavou,
✓ o.s. Život 90 – Zruč nad Sázavou,
✓ Sdružením diabetiků ČR – územní organizace Kralupy 
 nad Vltavou a
✓ Pekařstvím „U Hrdinů“ v Kralupech nad Vltavou

v Kralupech-lobči, purkyňovo nám. 228
Akademická malířka Hana Čápová se věnuje volné i uži-
té grafice, kresbě, ilustraci a známkové tvorbě. Po ukon-
čení střední odborné výtvarné školy V. Hollara v Praze 
u prof. J. Hořánka vystudovala vysokou školu umělecko-
průmyslovou v Praze v ateliéru ilustrace a grafiky u pro-
fesora J. Mikuly. Nejčastěji používanou grafickou tech-
nikou je čarový, barevný lept v kombinaci s akvatintou. 
Účastnila se mnoha výstav doma i v zahraničí. Ilustrovala 
více jak 18 knih. Je držitelkou mnoha cen, mimo jiné 

r. 1985 ceny na Trienále kresby Norimberk, BRD, Linz, 
Rakousko, 1986-87 ceny za sérii poštovních známek 
„Sovy“, 1987 Čestné uznání na Mezinárodní výstavě 
miniatury, Toronto, Kanada a r. 1992 Čestné uznání na 
bienále EXL, Malbork, Polsko. Je členkou prestižního 
Spolku českých umělců grafiků HOLLAR. Svými díly je 
zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách doma 
i v zahraničí.
Prodejní výstava potrvá do 31. 12. 2011.

Do 14. 10. máte možnost zhlédnout výstavu Milana Baeura – grafika.

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 vernisáž v pátek 11. listopadu od 18 hod.
ak. mal. hany Čápové – grafika

MĚSTSKÁ KNIhOVNA KRALUPy NAD VLTAVOU 
SEKCE VEřEjNýCh KNIhOVEN SKIP VyhLAšUjE
již 15. ročník celostátní akce 

TýDen KnihOVen
Letošní motto zní 
15. kraj ČR – Kraj knihoven

3. - 9. října
Celý týden bude probíhat v oddělení pro děti a dospělé:
u amnestie poplatků z prodlení,

u bezplatná registrace,

u prodej vyřazených časopisů.

připravili jsme pro děti:
CeSty ZA Knihou – naše knihovna se zařadila mezi knihovny, 
které vydávají dětem jejich vlastní čtenářské pasy.
Chceš být držitelem tohoto čtenářského pasu? Přijď do dětského 

oddělení a vydej se s námi na cestu do světa fantazie, při které Tě 
čeká řada napínavých dobrodružství.  

pro seniory:
Dopoledne na internetu – Google nejen vyhledávač
u úterý 4. října, studovna – 8:00 - 11:00 

informace na tel. 315 729 554.
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou pro vás připravuje před-
nášku „O grafoterapii aneb rukopisem k rozvoji osobnosti“, která 
se bude konat 8. listopadu v 17:00 hodin. 
Další podrobné informace najdete v příštím vydání Kralupského 
Zpravodaje.

PROgRAM:
1) vyšetření celkové hladiny cholesterolu a cukru v krvi
2) měření krevního tlaku
3) výpočet BMI
4) měření % skrytého tuku v těle
5) poradna zdravého životního stylu (výživa, prevence 
 nemocí, pohybové aktivity apod.)
6) poradna odvykání kouření
7) sociální poradenství
8) tísňová péče
9) ukázky pekařských výrobků pekařství „U Hrdinů“

POřÁDÁ V PřEDSÁLí DIVADLA KD VLTAVA

dne 26. 10. 2011 od 8:00 do 15:00 hodin

Den PRO ZDRAVÍ
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Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti, Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:
sobota 15. 10. – od 8 do 17 hod.
neděle 16. 10. – od 8 do 13 hod. Ve 12:45 hod. proběhne slavnostní předání vítězných pohárů.
Vstupné: 30,- Kč dospělí / děti do 15 let zdarma
Výstava se koná u příležitosti 110. výročí založení chovatelské organizace v Kralupech. Vystaveno bu-
de několik set živých zvířat – především králíků, holubů, drůbeže, krůt, perliček, hus, kachen, ptactva 
včetně středně velkých papoušků, zakrslých teddy králíků a morčat.
Velmi široké bude i zastoupení plemen, barevných či kresebných rázů a v neposlední řadě i druhů.
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čistokrevných zvířat pro další chov.
Nebude chybět poučná panelová výzdoba ani tombola.

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

St:  U gymnázia ........................................14:00 -14:50 
 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
Čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50

SVOZ ODPADU V říjNU A LISTOPADU
3. 10. – 7. 10., 31. 10 – 4. 11. - bioodpad

17. 10. – 21. 10., 21. 11. – 25. 11. - rozměrný odpad z do-
mácností (tj. pneu, lednice, TV, aku, el. přístroje, železo, ostatní kovy)

ROZPiS STAnOViŠŤ mObiLnÍhO ODPADu 

eKOLOgicKé cenTRum 
Kralupy nad Vltavou

http://www.eckralupy.cz

POZVÁNKA 
NA PřEDNÁšKy
Kralupská veřejnost se zane-
dlouho dočká série zajímavých 
přednášek na téma ochrany 
přírody. Za podpory společ-
nosti MERO ČR, a.s. připra-
vujeme pro všechny, kteří se 
chtějí chovat šetrně k přírodě, 
zajímají se o svůj dopad na ži-
votní prostředí nebo jen mají rá-
di pobyt na čerstvém vzduchu, 
podvečerní setkání s besedou  
a rozjímáním vždy nad kon-
krétním tématem. 

V úterý 18. 10. 2011 zahájí-
me cyklus přednáškou o Ze-
lené domácnosti, naváže 
přednáška 1. 11. 2011 o vo-
dě, 15. 11. 2011 biokosmeti-
ka a ekozahradničení, 29. 11. 
2011 ovzduší a 13. 12. 2011 
ekospotřebitelství.

Začátky besed jsou vždy 
v 16:30 hodin v kanceláři  
ekocentra v 1. patře OD Máj. 
Prvních pět příchozích bude 
obdarováno tématickým dár-
kem. Těšíme se na vás! 

Dispečerky Ekologického 
centra Kralupy n. Vlt., 

VÚhU a.s. Most

Český svaz chovatelů, základní organizace Kralupy nad Vltavou
srdečně zve 15. – 16. října 2011 

na Výstavu drobných zvířat  
s expozicemi okrasného ptactva a morčat

INZERCE
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na procházku

K památníKU protifaŠistiCKého odbojE –
Kobyliská střelnice. Kdy? v sobotu 15. října 2011

Objekt je Národní kulturní památkou a je připomínkou odboje českého lidu  
a 2. světové války po atentátu na R. Heydricha v roce 1942, kdy na popravišti 
Kobyliské střelnice skončilo mnoho českých vlastenců.  
u Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hod. na Masarykovo nádr. Odtud tramvají 
č. 14 do stanice Vozovna Kobylisy, kde přestoupíme na autobus č. 136 a budeme 
pokračovat do stanice Bojasova. S mimokralupskými členy se sejdeme  
u Památníku Kobyliská střelnice v 10:30 hod. Po prohlídce památníku zajdeme procházkou na blízký hřbitov Ďáblice. Budete potřebovat 
jízdenku MHD za 32,- Kč. Zdarma pojedou senioři 65 – 70 let, kteří vlastní OPENCARD s nahranou aplikací „Jízdné zdarma“ a senioři nad 70 
let věku. Tato vycházka se uskuteční s přispěním Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Akci připravily: A. Graciasová, I. Očenášková

Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti

93 let  Petříček Jaroslav
92 let   Bílková Růžena
85 let  Hadravová Olga
  Hrdličková Anna
  Fidlerová Božena
  Píglová Vlasta
80 let  Uhrová Eva
  Roubková Irena
  Střížek Vladimír
  Žemlová Božena

V ydejte se s námi ve středu 12. října 
2011 vlakem do muzea v Roztokách 

u Prahy na zajímavou výstavu DÁREK 
Z POUTI. Odjezd vlaku v 8:41 hod. Po pří-
jezdu do Roztok se společně odebereme na 
přehlídku poutního a pouťového umění. 
Vstupné pro důchodce ve výši 30,- Kč platí 
i na výstavku o časopisu Čtyřlístek, tamtéž. 
Těšíme se na setkání s Vámi.

Na listopad připravujeme přednášku
Místo plánované zdravotnické přednášky 17. 11. při-
pravujeme ve spolupráci s klubem Svazu důchodců 
na čtvrtek 10. 11. od 14 hodin cestopisnou před-
nášku o Střední Americe, doplněnou o promítání 
přírodních snímků. Podrobnější informace najdete 
v listopadovém Zpravodaji. Přednášku uskutečníme 
v kralupském DPS na Cukrovaru.

jan Kolátor

Sdružení rodáků a příznivců městaBlahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří se 

dožívají v říjnu významných 
životních jubileí.

Na výstavu do roztockého muzea
Pracovníci muzea v Roztokách připravují i pro Vás zajímavé výstavy. Pojďte se s námi o tom 
přesvědčit.
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V září oslavil své 80. narozeniny
MVDr. josef Křikava, ještě jednou 
gratulujeme!

poZVánKA 
do MáSloViC

na MáSloViCKé  dÝŇoVání. 
V sobotu 22. října 2011  

od 14 hodin. další informace 
na www.maslovice.cz
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 7. 10. MUDr. Švejdová .............Kaučuk
315 718 007

 14. 10. MUDr. Tomaier ...............Nerudova 686
315 725 603  

 21. 10. MUDr. Hájková ...............Veltrusy
315 781 156

 4. 11. MUDr. Herber.................Nerudova 686
315 721 771   

Dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Dne 7. 10. uplyne smutných 
5 let od doby, kdy jsme se 
naposledy rozloučili s panem 
ZdeŇKeM VlČKeM. Vzpo-
meňte spolu s námi. Rodina

Dne 25. 10. 2011 by se dožila 100 let paní 
boženA KŘiVánKoVá z Kralup n. Vlt. – Lo-
bečku. Mnoho let pracovala jako kuchařka 
v Dýhárně Kralupy n. Vlt. Kdo jste jí znali, 
vzpomeňte s námi. Dcera Eva s rodinou

Dne 11. října 2011 uplynou 
smutné dva roky od náhlého 
úmrtí mého syna MARtinA 
a osm roků od smrti jeho otce 
KVětoSlAVA SChottenA. 

Děkuji všem, kdo jste je 
znali a vážili jste si jich, že si 
vzpomenete s námi.

Věra Schottenová
jménem rodiny

VZPOMÍNKY

Drazí přátelé,
měsíc říjen bývá měsícem s již poněkud nos-
talgickou náladou. Nepřipouštějme si chmur-
né myšlenky a zkusme se alespoň jednou 
v týdnu sejít v MKD. Přijít mezi známé a přá-
tele, třeba si jenom jen tak popovídat o všem 
možném. I to je, věřte, také moc potřeba.

Minulý měsíc jsme skončili s našimi zájez-
dy. Všechny byly moc hezké a povedly se. 

Pro dobrou náladu nám přišel zahrát pan 
Rynt písničky na přání. Měli jsme i velmi 
přínosnou besedu se strážníkem Městské 
policie panem Martinem Krňanským. Ten 
nás poučil, jak se chovat, abychom se nestali 
oběťmi různých trestných činů a nebáli se 
obrátit na policii, když se v našem okolí děje 
něco protiprávního. Tak se z krátké besedy 

stala více než hodinová diskuse, ze které 
jsme si všichni vzali řádné ponaučení.

Navštívili jsme také vernisáž výstavy Jaro-
slav Seifert - 110 let od narození. Jako členové 
MKD jsme byli na přehlídce dětské recitač-
ní soutěže k zahájení festivalu Seifertovy 
Kralupy 2011, abychom dětem oplatili jejich 
vystoupení pro náš MKD.

Dne 21. září jsme se zúčastnili Meziná-
rodního dne mobility pořádaného v DPS. 
Jsme také připraveni zúčastnit se „Dne pro 
zdraví“, kde si necháme zkontrolovat naše 
„zdravíčko“.

Je-li Vám doma smutno, přijďte mezi nás 
každé úterý ve 13 hodin do klubu v Domě 
s pečovatelskou službou.

S KráSnýM poZdraveM členové MKd

Městský klub důchodců

 25. 8. František JANÁČ ......................67 let
 26. 8. Marie KOTRABOVÁ .................61 let
 1. 9. Karolína KOMBERCOVÁ ....... 86 let
 2. 9. Antonín BUKVAY .....................83 let
 3. 9. Miroslav KULHAVÝ .................67 let
  Milan STŘÍBRNÝ ......................67 let
 6. 9. Jana ZEMANOVÁ ....................65 let
 8. 9. Olga CHMELAŘOVÁ .............. 84 let
  Antonín RYNDA ......................72 let
 11. 9. Milena NESVADBOVÁ............82 let
 13. 9. Jiřina SPÁLENSKÁ .................. 84 let
 15. 9. Zdeňka PETŘÍČKOVÁ ............ 84 let
 18. 9. Jiřina PERTLÍKOVÁ ................. 86 let
 26. 9. Alena FIŠEROVÁ ......................61 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Opustili
nás

30. srpna 2011 zemřel v brně ing. jiří Čermák, bývalý 
zaměstnanec VÚSK Kaučuk, dlouholetý trenér volejbalo-
vého oddílu TJ Kaučuk a autor internetové Dadalovy ku-
chařky. Dcera Soňa, sonacermakova@gmail.com.

Sdružení rodáků a příznivců města Kra-
lupy nad Vltavou oznamuje všem, kdo 

znali Jana Dobiáše, že zemřel po dlouhé 
nemoci 6. července 2011 ve věku 88 let. Ob-
klopen svojí rodinou, ale daleko od vlasti. 
V Bellefonte, v Pensylvánii, kam se po 40 
letech strávených v Kalifornii přestěhoval, 
aby byl blíže své rodině. 

Od svého narození v dubnu 1923 žil 
v Kralupech nad Vltavou v ulici V Luhu 
825. V roce 1967 odešel do USA.

Krátce po příchodu do Los Angeles se za-
pojil do exilových spolků, které podporoval, 
kterým byl nápomocen svými zkušenostmi 
a radami, a které později řídil. 

Pocházel z rodiny úzce spjaté s naším 
městem, z rodiny, která poskytovala obča-
nům možnost výdělku (továrna na zpraco-

vání korku „Jan Dobiáš a syn“), ale byla též 
veřejně činná a pro město přínosem.

Naposledy navštívil Jan Kralupy a Pra-
hu před pěti lety, kdy mu bylo 83 let. 
Jeho žena Jindra, rozená Biňovcová, žije 
s dcerou Blankou a její rodinou v Pensyl-
vánii, zatímco syn Jan žije nadále se svojí 
rodinou v Santa Clarita v Kalifornii, kde 
působí jako profesor astronomie na Státní 
Universitě v Northridge.

Jeho bratr Jožka (kralupský rodák) zemřel 
v roce 2004 v San Diegu v Kalifornii a sest-
ra Hana žije se svou rodinou ve Woodland 
Hills, také v Kalifornii

Věnujte vzpomínku dobrému člověku.

na vědoMoSt dává Za výBor „rodáKů“  

BedřIšKa FaBIánová

Vzpomínka na Jana Dobiáše

Jan Dobiáš na jedné 
z akcí „Sdružení 

Rodáků“
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Historie

Vražda před 150 lety
a navíc dodnes neobjasněná. V roce 1861 neznámí zloději přepadli sedláka 
Vincence karbana, když se vracel po staré nelahozeveské cestě po náhorní rovině 
nad lobčí domů. 

Připravili ho nejenom o peníze, které 
utržil za prodej dobytka v Nelaho-

zevsi, ale i o život. Udělal chybu, že se 
v nelahozevské hospodě pochlubil, ko-
lik peněz má u sebe, ale i prozradil, že 
domů nepůjde podle řeky jako obvykle, 
ale horní cestou.

Vincenc Karban si v roce 1852 zakou-
pil v Lobči velkou chalupu s krčmou  
č. 24 na Jeronýmově náměstí. Hospod-
ský Karban také sedlačil, neboť ke krč-
mě patřilo 22 strychů a 1 věrtel polí a 2 
věrtele luk. 

Na jeho památku postavil řezník Čeněk 
Karban na místě, kde skončil sedlákův 

život, kamenný pomníček. Najdeme ho 
hned u silnice při výjezdu z Lobče za 
druhou zatáčkou. Na kamenném pomníč-
ku čtvercového půdorysu o výšce tři met-
ry je vytesán nápis (viz. obrázek dole).

V hospodě se po Karbanově smrti vy-
střídala řada hostinských. Až do roku 
1917 jich bylo celkem devět. Hospoda se 
vždy nazývala podle majitele. Od roku 
1898 se zde scházeli členové sociální de-
mokracie, neboť z jiných hostinců v Kra-
lupech byli vykázáni přípisem okresního 
hejtmana ve Slaném. Když v roce 1917 
zakoupil lobečskou hospodu majitel kra-
lupského pivovaru Josef Fischer, dal jí 

jméno „U Libuše“. Několik posledních ge-
nerací dobře hostinec „U Libuše“ znalo.

V přilehlých polích kolem silnice, 
u které stojí pomníček, se od nepaměti 
říká „V tatinách“. Pomístní jméno „ta-
tiny“ je odvozeno ze staročeského tat 
= zloděj. Označovala se tak místa, kde 
se zdržovali zloději nebo lupiči. Sedlák 
Karban na to asi zapomněl. 

Na internetu na mapě Google Earth na-
jdeme místo, kde stojí pomníček na sou-
řadnicích S 500 14́  53,54́ ´ a V 140 17´ 
57,50´́ . To mohou využít majitelé naviga-
ce GPS při hledání této památky.

Ing. JoSeF StupKa

Na kamenném pomníčku čtvercového 
půdorysu o výšce tři metry je vytesán nápis:

Založeno
od

Čeňka
K a r b a n a

1861

Pod tím pak další nápis:

Opraveno
Nákladem
manželů

Adamových
1896

Na dolejší části pomníčku byly ještě před 
druhou světovou válkou čitelné verše:

Plno práce, žádný klid
v slasti chud a bohat, žalem

nepřízně a lásky syt, kráčí člověk v žití celém
ani smutné srdce neví
kde se mír a pokoj jeví,

až nás anděl zavolá, nenávist i přízeň zhyne
k výsostem duch vzplápolá, by si zvolil sídlo jiné.

Tělo v zemi odpočine
tam mu mír a pokoj kyne.

Zcela dole na pískovcovém sok-
lu je nejnovější nápis:

Opraveno rodinou
Karbanovou 1976

Pomníček nad Lobčí 
připomíná místo, kde byl 

zabit Vincenc Karban. 
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Evropský týden mobility

J ako v minulých letech, tak i letos se do této 
akce aktivně zapojily kralupské Domy s pečo-

vatelskou službou. Personál DPS připravil pro své 
klienty, ale i pro ostatní seniory sdružené v klubech, 
sportovní odpoledne, které bylo zaměřeno na po-
sílení fyzických schopností v různých sportovních 
disciplínách. Senioři si během sportovního odpo-

ledne ověřili, že mají dost sil k delším procházkám 
i pochůzkám v centru města bez nutnosti využívat 
autobus. Vždyť náhrada automobilů prostou chůzí 
je nejpřirozenější způsob pohybu. 

Před podávanými výkony se posilnili pochoutkou 
z grilovaných špekáčků připravených na zahradě 
DPS. Všechny disciplíny byly oceněny drobnými ce-

nami. Na závěr zahrála k tanci a poslechu skupina 
Trosečníci. Po finanční stránce akci zajistil před-
seda ekologické komise pan Jindřich Havlík, který 
přišel naše seniory ve sportovním klání podpořit.  

Naši senioři dokázali, že i oni mohou podpořit 
svými výkony kampaň ekologicky šetrné dopravy.

Za dpS Miroslava beritová 

Evropský týden mobility 2011
DEN BEZ AUT
Dne 21. září se uskutečnil již 5. ročník Dne bez 
aut, který je součástí Evropského týdne mobility. 
Tradičně při něm dochází k dopolední uzavírce 
některé z ulic v blízkosti škol. Tentokrát padla 
volba na ulici Mikovickou u stejnojmenné ma-
teřské školy.

Ve zklidněné ulici, která na několik hodin ne-
patřila autům, ale dětem, si žáci mohli zasoutěžit 
v různých disciplínách, popřípadě si ověřit, zda 

se chovají ekologicky, umějí třídit odpad a vědí něco 
o ochraně přírody. 

Program mj. obohatili kralupští hasiči a záchra-
náři. Vedle EKO-komu zde měli své stanoviště také 
pracovnice místního Ekologického centra a Drážní 
inspekce. Poděkování patří všem, kteří s organizací 
a přípravou dětského dne pomohli.

Akci připravila Ekologická komise za finanční pod-
pory místní samosprávy.

Za organIZátory JIndřIcH HavlíK

Do Evropského Týdne mobility se aktivně  
zapojili také kralupští senioři

Dne bez aut v ulici Mikovická se zúčastnilo 
na 500 dětí

LetOšnÍ 10. rOčnÍK eVrOpSKéhO týDne MObiLitY – OD 16. DO 22. 9. 2011  
 bYL na téMa aLternatiVnÍ DOpraVa
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O Zpravodaji

V letošním letním vydání jsme 
odstartovali pátrání po historii 
kralupského zpravodaje. jeho 
počátky sahají do roku 1976, kdy 
začal zpravodaj vycházet původně 
jako měsíční kulturník kralupského 
kulturního domu Vltava a postupně 
měnil svou podobu na městský 
zpravodaj. 

První redaktorkou byla paní Věra Pavlů, kterou 
v září 1994 vystřídala paní Mileva Sláviko-

vá. Po dvou letech však opustila pozici redaktor-
ky a ujala se funkce tiskové mluvčí libereckého 
magistrátu. Další čtyři roky (od 25. 11. 1996 do 
31. 12. 2000) vykonávala funkci redaktorky paní 
dana Kružíková. Grafiku měli na starosti pánové 
pavel Keil a libor toms. V té době měl Zpravodaj 
podobu novin. 

V říjnu roku 1999 do-
šlo ke změně formátu 
a Zpravodaj se začal 
tisknout jako časopis 
o velikosti A4, avšak 
stále v černobílé vari-
antě. Na maximálně 24 
stranách jste se mohli 
dočíst, stejně tak jako 
dnes, o nejaktuálněj-
ším dění ve městě.

dnes Vám přinášíme rozhovor s redaktor-
kou čtvrtou v pořadí, velice milou a sympatic-
kou ženou, paní Milenou tampovou.

1. 1. 2001 – 31. 12. 2005

Kdy a jak jste získala pozici redaktorky?
To byla hrozná náhoda. Já jsem po 18 le-
tech končila ve spořitelně, protože naše 
oddělení se stěhovalo do Mladé Boleslavi 
a já nechtěla do Boleslavi dojíždět. Hrozi-

lo tedy, že budu bez práce. Shodou okol-
ností za mnou z nezištných důvodů přišla 
s nabídkou paní Věra Pavlů (první redak-
torka KZ, pozn. red.), která se dozvěděla, 
že v KD hledají redaktorku Zpravodaje 
a mohla bych zkusit ucházet se o tuto pozi-
ci. Přišla jsem se tedy představit, v té době 
ředitelce KD paní Marcele Vondruškové. 
Ta mě okamžitě přijala, protože jinak by 
hrozilo, že další číslo Zpravodaje nevyjde. 
Nikdo ze zástupců Města neměl námitky 
a tak jsem Zpravodaj vzala za svůj.

Vím, že mi dcera říkala: „Mami, to si na 
to troufneš?“ A já jí odpověděla, že to zku-
sím, že všem ještě ukážu, že nepatřím do 
starého železa. V té době mi bylo už přes 
50 let, ale měla jsem výhodu, že děti byly 
odrostlé, takže jsem se mohla Zpravodaji 
věnovat více než na 100%.

Kvůli Zpravodaji jsem se naučila vše, co 
jsem do té doby neuměla, dokonce i fotit, 
což moje rodina nechápala, protože foťák, 
který jsem dostala kdysi dávno od Ježíška, 
jsem ani jednou nepoužila a až když přišla 
práce pro Zpravodaj, pustila jsem se i do 
fotografování.

Přinesla změna na pozici redaktorky 
i nějakou změnu pro Zpravodaj samotný?
Zpravodaj pokračoval v zajetých kolejích, 
nezměnilo se nic, čtenáři stále nosili své 
příspěvky, stále bylo o čem psát. Ale obsah 
byl omezen počtem stran, kdy jich v prů-
měru bylo 24, výjimečně 28. V momentě, 
kdy se zvedl zájem inzerentů, jsme bohu-
žel inzeráty otiskovali na úkor článků. Nej-
více to asi trápilo Rodáky, MKD a KČT. 

Samozřejmě jsme se snažili zařadit i nové 
rubriky. Např. Jindra Havlík vymýšlel sou-
těže a sám sháněl odměny (batohy, knížky, 
dětské oblečení). Mohli jsme tak otisknout 

fotografie na téma: Moje miminko, Nejlepší 
dovolená a zařadit křížovku o ceny.

Členové Redakční rady také sami auto-
maticky do Zpravodaje přispívali, Ing. Stup-
ka svými články o historii a pravidelně 
v dubnu psal aprílový článek, MUDr. Bo-
rek psal hodně o mykologii. Jeho recepty 
na úpravu hub užívám dodnes.

Co bylo za těch 5 let pro Vás nejtěžší?
Nejhorší okamžiky  - z pohledu redaktorky 
KZ – jsem zažila od srpna do října roku 
2002. 14. srpna tady vypukla povodeň. Při-
pravovala jsem zářijové číslo, klasicky, ale 
těsně před uzávěrkou jsem změnila obsa-
hovou náplň. Celá dosavadní práce se tedy 
smetla ze stolu a začala jsem znova s vy-
hlídkou krátkého časového období, než mu-
selo nové číslo do tisku. V zářijovém vydá-
ní jsme psali víceméně o povodni, ale tím 
to neskončilo. Současně jsem připravovala 
mimořádná povodňová čísla, která vyšla 
20. září, 7. října a 21. října a další říjnový 
Zpravodaj. Práce v těchto měsících byla 
velmi náročná.  Myslela jsem, že povodeň 
mi zlomí vaz, že tohle nemůžu zvládnout.  
25. října, v den poslední korektury, mi na-
víc volal bratr, že zemřela maminka. Takže 
na rok 2002 určitě nikdy nezapomenu.

Touto cestou bych chtěla poděkovat 
kolegyním z KD Vltava, Blance Pokorné 
a Hance Plickové, bez jejichž pomoci, ze-
jména při korekturách, bych 2 běžná čísla 
a 3 povodňové speciály sama nezvládla. 
Moje poděkování patří i tehdejším grafi-
kům Zpravodaje. Libor Toms a Pavel Keil 
také zažívali náročné pracovní období.

Proč jste vydali 3 mimořádná čísla 
o povodních?
Protože se nám sešla spousta materiálů, 

Historie Kralupského Zpravodaje    2. díl
1998 - čERVEN 1999 - LEDEN 1999 - říJEN 2000 - září 2001 - úNOR

Milena Tampová
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O Zpravodaji

nejen vlastních, ale zejmé-
na od povodní postižených 
občanů, kteří chtěli zdoku-
mentovat svůj příběh. Po 
povodních přicházeli lidé 
s poděkováními a také psali o tom, jak se 
s velkou vodou vyrovnali. Povodeň stmelila 
lidi v Kralupech, protože to zasáhlo každé-
ho, i když nebyl zaplavený. I když nemám 
tento styl humoru ráda, snažili jsme se si-
tuaci odlehčit tím, že jsme k fotografiím 
dávali humorný text. I to svým způsobem 
pomohlo lidem překonat tuhle tragédie, 
protože se alespoň něčemu zasmáli.

Navíc každý výtisk stál 20,- Kč a čtená-
ři jeho koupí přispěli na konto povodní, 
takže to byl také způsob pomoci.

jak Vás práce redaktorky KZ bavila 
a naplňovala?
Velice. Bylo to různorodé, variabilní, vždy 
něco jiného, myslím v obsahové části. Sa-
mozřejmě se pravidelně opakovaly úkony 
jako uzávěrka, korektura, tisk, což bylo ča-
sově velmi náročné, ale bylo to moc fajn. 
Pro Zpravodaj jsem žila. V nemoci i ve 
zdraví :o). Nikdy se nestalo, že by Zpravodaj 
nevyšel nebo se zpozdil. To i kdyby člověk 
měl dojít do kanceláře po čtyřech, tak Zpra-
vodaj byl. Zpravodaj jsem vzala za svůj. 
Vzpomínám na tu dobu strašně ráda.

Bohužel je člověk tvor neomylný a nám 
se stal jeden velký průšvih. V roce 2004 
jsme začali na titulní stránku zařazovat 
citáty moudrých a v listopadovém čísle se, 
omylem, citát místo na titulce objevil na 
zadní straně obálky pod inzerátem jed-
né kralupské firmy. Citát navíc zněl: „Za 
bohatstvím jde starost a roste touha stále 
víc ho mít“. Což samozřejmě vůbec inze-
rentovi nelichotilo, ale rozhodně se tak 

nestalo úmyslně. Dodnes je mi této chyby 
líto a ještě jednou se dotčené společnosti 
omlouvám.

Proč jste v roce 2005 skončila s prací 
redaktorky KZ?
Jednoduše, šla jsem do důchodu :o). Měla 
jsem nárok už 5. 2. 2005, ale tehdejší ře-
ditelka KD mě poprosila, abych Zpravodaj 
dělala ještě do konce roku. Tak jsem do 
konce roku zůstala. Na konkurz na po-
zici nové redaktorky se přihlásilo kolem 
20 lidí, až mě to překvapilo. Muži i že-
ny, velice různorodá skladba. Někdo se 
choval suverénně, ale o práci redaktora 
a o městě neměl vůbec potuchy. Konkurz 
vyhrála paní Lenka Šafratová, která přišla 

Historie Kralupského Zpravodaje    2. díl
2002 - DubEN 2003 - říJEN 2003 - KVěTEN 2004 - LEDEN 2005 - říJEN

Vánoce 2001. Horní řada zleva: Miluška Stýblová, Jana Horová, Marcela Vondrušková, Hana 
Plicková, Ivana Christová. u stolu sedí zleva: Marie Kameníčková, Milena Tampová, Marie 
Karhanová a blanka Pokorná.

připravená a měla svou jasnou představu 
o dalším vývoji Zpravodaje. Ráda jsem jí 
své znalosti a zkušenosti předala.

Dnes už jsem v regulérním důchodu, 
mám 3 vnoučata, čtvrté vnouče je na ces-
tě a moc se na něj těším. Žiju jenom pro 
vnoučata a snažím se své dceři i synovi 
pomoci s hlídáním, co to jen jde. Mám 
ráda ruční práce, ráda pletu, háčkuju, šiju, 
hlavně na dětičky. Maluju na sklo a vy-
tvářím různé věcičky z papíru. Třeba ko-
šíčky, velikonočního zajíčka, apod. Papír 
se nastříhá, zaplete a natře a výrobek po-
tom vypadá jako ze dřeva. Ráda čtu, takže 
když mám všeho dost, zalezu si s tlustou 
knížkou a poddám se plně ději knížky. 

děKuJI Za roZHovor! radKa SaláKová

Tři mimořádná 
čísla vydaná 
k povodním 
v roce 2002|



K Z

www.mestokralupy.cz14

Městské muzeum

23. 9. až 6. 11. 2011
krátkodobá výstava: JAROSLAV SEIFERT 
– 110 LET OD NAROZENÍ BÁSNÍKA

11. 10. úterý – 19:00 hod.
koncert JAROSLAVA HUTKY,  
vstupné 100,- Kč

ChySTÁME NA LISTOPAD: 
Ñ křest knihy Ing. J. Stupky:  
VELKÁ KRONIKA KRALUPSKÁ
Ñ vernisáž Vánoční výstavy s Klubem lidové 
tvorby Praha

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 říjen

Již někdy v 7. tis. př. Kr. se objevují první 
náznaky zpracování kovu v lidských dě-

jinách. Byla to měď, která se tehdy začala 
využívat. Z Předního východu se znalosti 
jejího zpracování šířily dále na sever. Přes 
Balkán na území dnešního Maďarska a Slo-
venska. Tady v polovině 5. tisíciletí dochází 
k bouřlivému rozvoji metalurgie, jejího zpra-
cování. Výrobky, jako ploché sekerky, šper-
ky a také masivní sekeromlaty, jsou odtud 
„exportovány“ do okolních zemí. 

V případě sekeromlatů jde o honosné vý-
robky, které jistě nesloužily obvyklé potře-
bě. Byly to pravděpodobně odznaky vysoce 
postavených náčelníků. Než se za těch 6 
tisíc let, co ležel takový sekeromlat v zemi, 
pokryl tmavě zelenou patinou, musel se na 
slunci zlatavě lesknout a zvyšovat tak pres-
tiž svého majitele.

Jeden takový vzácný předmět získalo 
letos do své archeologické sbírky i kra-
lupské muzeum. Jak k tomu došlo? Z roz-
tockého muzea sem byl předán měděný 
sekeromlat, nalezený na katastru Vepřku 
někdy kolem roku 2000. I přes nejasné 
okolnosti nálezu je jeho význam značný. 
Je unikátní například tím, že byl vyroben 
z mědi někdy na samém počátku pozdní 
doby kamenné – Eneolitu (přibližně kolem 
roku 3900 př. Kr.). 

Na území Čech bylo zatím nalezeno 
pouze 6 kusů těchto těžkých sekeromlatů 
různého způsobu provedení. Sekeromlat, 
který získalo muzeum v Kralupech, ozna-
čují archeologové jako typ Szendrö. Byl 
vyroben pravděpodobně z rudy těžené 
na území dnešního Slovenska. To ještě 
upřesní vyhodnocení analýzy materiálu, 
ze kterého je sekeromlat vyroben. Analý-
za byla provedena ve výzkumném ústa-
vu v Řeži. 

Váha sekeromlatu je 1,5 kg, délka 220 mm, 
průměr otvoru pro násadu 25 - 27 mm.

Unikátní nález  
v archeologické sbírce muzea

Je to teprve druhý exemplář tohoto typu 
nalezený na území Čech. Těžiště rozšíření 
sekeromlatu typu Szendrö je v severním 
Maďarsku, odkud by měly pocházet oba 
exempláře nalezené u nás (první sekeromlat 
- také za nejasných okolností - byl nalezen 
před lety v Praze). Více se o sekeromlatu 
dozvíme až po jeho odborném zpracování. 
Městské muzeum v Kralupech se připravuje 
na instalaci tohoto vzácného nálezu, který 
tak obohatí zdejší archeologickou expozici, 
aby si i široká veřejnost mohla tento skvost 
co nejlépe prohlédnout.

václav Fencl

Měděný sekeromlat

Kresba  
sekeromlatu
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Autorská literární soutěž

Zajímavosti

Čteme z knihy návštěvníků:

11. 7.  S radostí jsme vše uviděli, Jaroslava Seiferta zejména. 
Nečitelný podpis
27. 8.  Ahoj! Jsem Volodja. Jsem z Ruska. Na schledanou!
27. 8.  Moc pěkné, děkujeme jsme s Plzně. Nečitelný podpis

Výsledková listina dětské recitační soutěže pořádané 
ddM Kralupy n. Vlt. v rámci festivalu Seifertovy Kralupy

1. – 3. ročník
1.  Stanislav Kříž .................................ZŠ Gen. Klapálka
 Kateřina Prosecká ..........................ZŠ Revoluční
2.  Adéla Fejtová .................................ZŠ Gen. Klapálka
 Adéla Dvořáková ............................ZŠ Libčice
3.  Kateřina Popová .............................ZŠ a MŠ Třebízského

4. – 5. ročník
1.  Karolína Fejtová .............................ZŠ Gen. Klapálka
2. Marie Měkotová .............................ZŠ Komenského
 Anna Štětková ...............................ZŠ Libčice
3.  Lambrini Gkouliamani .....................ZŠ a MŠ Klecany

6. – 7. ročník
1. Martina Nedbalová .........................ZŠ Komenského
2.  Tereza Popová................................DG a SOŠE Kralupy
3.  Barbora Junášková ........................ZŠ Gen. Klapálka

8. – 9. ročník
1.  Martin Nejedlý ...............................Gymnázium J. Palacha Mělník
2. Jana Křehlová ................................DG a SOŠE Kralupy
3. Andrea Řehounková .......................ZŠ Veltrusy

Střední školy
1.  Veronika Benešová .........................Gymnázium J. Palacha Mělník
2.  Petra Skalníková ............................DG a SOŠE Kralupy
3.  Radka Dvořáková ...........................Gymnázium J. Palacha Mělník

Zvláštní cena
Martin Prosecký .................................MŠ U Jeslí

práce vyhodnocené porotou ve složení:
předseda: PhDr. Václav Procházka,
Jana Pohanková, Jiřina Axmannová

1. cena a zároveň Cena za sonet – práce č. 5, Jindra Lírová (Mělník)
2. cena – neudělena
3. cena – práce č. 7, Svatava Mášová (Kroměříž)
– práce č. 25, Martin Šimek (Dobřany)
Cena Města Kralupy nad Vltavou – práce č. 13, Petr Petříček 
(Hořovice)
Čestné uznání – práce č. 14, Mgr. Jaroslav Vanča (Praha 6)

23. – 24. září 2011
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Kdo byl Alfred Nobel a co je 
to Nobelova cena, to snad ví 

téměř každý. Vynálezce dynami-
tu ve své závěti napsal, že z jeho 
pozůstalosti mají být každoročně 
udělovány ceny za vynikající činy. 
A tak se tedy děje.

Dynamit slouží lidstvu už řadu 
let a proslavil se po kladné, ale 
i záporné stránce. Sláva dyna-
mitu už byla ale překonána a je-
ho jméno už vyznívá tak, jako by 
dynamit byl pomalu jen neškodná 
látka. Ale takový Semtex, to je ně-
co jiného. Oproti dynamitu mno-
honásobně účinnější a i pro civilní 
potřeby výborný prostředek. Bo-
hužel značně byl zdiskreditován 
používáním pro teroristické účely. 
Z jeho vzniku nevyplynulo žádné 
udělování cen jako v případě dy-
namitu a o jeho vynálezci jsme 
donedávna nevěděli nic, protože 
hospodářské poměry v době je-
ho vzniku byly takové, jako by vše 
vytvořil vždy jen kolektiv.

Název naznačuje, že Semtex 
pochází z továrny poblíž Par-
dubic, ze Semtína. A vynálezci 
Semtexu jsou anonymní? Teď už 
částečně ne. Víme, že jedním ze 
tří byl bývalý Kralupák, Ing. Josef 
Matoušek, který se nedlouho po 
studiích přestěhoval za prací do 
Pardubic. Protože to byl náš spo-
lužák a kamarád v kralupském 
gymnáziu, tak nás překvapilo, 
že nám to nikdy neřekl. Zřejmě 
z důvodu utajování. Bohužel ne-
dávno umřel.

Ing. josef Matoušek maturoval 
na Dvořákově reálném gymná-
ziu ve školním roce 1947/1948, 
a potom absolvoval Vysokou 
školu chemicko-technologickou 
v Praze. Své mládí prožil v Kra-
lupech n. Vlt. – Lobči. Zde se na-
rodil a bydlil v domku, který stál 
na dnešní volné ploše proti bý-
valé zrušené restauraci U Libu-
še. Dnes už domek neexistuje. 
Po studiích na VŠCHT v Praze žil 
až do konce svého života v Par-
dubicích. Ale každoročně jsme 
se s ním vídali na našich schůz-
kách maturantů. Přestože byl tak 
úspěšným chemikem, nikdy nám 
to nedal najevo a vždy se choval 
skromně a kamarádsky, jako by 
byl právě přišel jen z Lobče.

V roce 2010 nás bohužel opus-
til navždy, ale to jsme se dozvě-
děli až pozdě po smutečním 
obřadu. Jako spolužáci na něj 
stále vzpomínáme a chtěli by-
chom mu vzdát alespoň tímto 
článkem hold za jeho mimořádné 
pracovní úspěchy světové úrov-
ně, které se hned tak každému 
nepodaří.

Ing. JaroSlav Kočí, 

SpolužáK a KaMarád

Vynálezce Semtexu 
– Kralupák!

Vpředu sedí paní Jana Seifertová – Plichtová.

2011
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Vážení občané, vážení rodiče,  
obracím se na vás s pozváním na zajímavou 
kulturní akci, kterou pro vás připravili uči-
telé a žáci Základní umělecké školy v Kralu-
pech nad Vltavou. Naše žáky bude tentokrát 
doprovázet Komorní orchestr Dvořákova kra-
je, který také sám vystoupí s několika sklad-
bami. Koncert se uskuteční ve středu 2. listo-
padu 2011 od 19 h. v Kulturním domě Vltava 
v Kralupech nad Vltavou.

Pro naše žáky a jejich učitele předsta-
vuje příležitost k společnému vystoupení 
s orchestrálním tělesem velkou poctu a vý-
znamnou zkušenost. V neposlední řadě jde 
o zadostiučinění pro rodiče, kteří u svých 
dětí dlouhodobě podporují zájem o hudbu. 
Koncert by zároveň měl přinést poznání, že 
dovednosti žáků nemusí zůstat soukromou 
záležitostí. Pěstované hudební nadání dě-
tí obvykle přináší potěšení v úzkém kruhu 
rodiny, ale nemusí se omezovat jenom na 
okruh blízkých. Nadané děti prostřednic-
tvím hudby kultivují nejen samy sebe, ale 

mohou svým interpretačním uměním kulti-
vovat i své okolí; tedy přinášet divácký záži-
tek svým spoluobčanům, působit na kulturní 
a společenské dění ve svém městě.

Snaze kralupských učitelů a žáků přispět 
ke kulturnímu životu svého města i celého 
kraje se dostalo uznání v podobě udělení 
záštity hejtmana Středočeského kraje. Je pří-
značné, že zmíněná kulturní akce se koná 
právě v roce, kdy slavíme kulaté výročí na-
rození Antonína Dvořáka. Skladatelova pa-
mátka je v okolí jeho rodiště stále živá. Ještě 
po 170 letech od jeho narození zde existuje 
hudební „podhoubí“, ze kterého mohou vy-
růstat nové talenty. 

Věřím, že mnozí z vás si nenechají ujít ne-
všední kulturní událost, o kterou projevila 
zájem také hudební redakce ČRo 3 – Vltava. 
Český rozhlas na místě pořídí nahrávku pro 
pořad z cyklu Rampa.

Dovolte mi, abych vám touto cestou předal 
srdečné pozvání za vedení školy, jménem 
našich učitelů a žáků. JaroSlav KrátKý, pH.d. 

Zuš

KOMORNÍ ORCHESTR DVOŘÁKOVA KRAJE
A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRALUPY

SRDEČNĚ ZVOU NA SPOLEČNÝ

SLAVNOSTNÍ KONCERT

STŘEDA 2. LISTOPADU 2011
od 19 hodin v KD VLTAVA

Zazní díla A. VIVALDIHO, G. PH. TELEMANNA, 
J. S. BACHA, F. A. RÖSSLERA-ROSETTIHO  

v podání 
ŽÁKŮ ŠKOLY, JEJICH UČITELŮ A ORCHESTRU.

obec Chvatěruby v letošním roce slaví 

870 let svého trvání.
bude nám velkou ctí Vaše účast  

na oslavě, která se koná 

8. 10. 2011
pRogRAM: 
9:30 Zahájení u kostela sv. Petra a Pavla  
ve Chvatěrubech s hudebním doprovodem kra-
lupských trubadúrů.
9:45 Mše svatá, kterou bude slavit biskup Vác-
lav Malý za varhanního doprovodu Mgr. Duša-
ny Vojnové.
11:00 Slavnostní posvěcení litinového kříže  
na hřbitově, který je národní kulturní památkou 
a v poslední době byl restaurován.
12:00 Gurmánské hody v Turistickém cent-
ru. Občerstvení zajišťují společně p. Turýnský 
a p. Kouhout a synové.
13:00 Sbor dobrovolných hasičů Chvatěru-
by – ukázka hasičské techniky (cvičná louka  
na břehu Vltavy u Turistického centra).
14:00 Sportovní akademie pro děti a dospělé 
v sále Turistického centra s mistryní ČR v mo-
derní gymnastice Simonou Chodorovou – vy-
stoupení sportovního klubu FIT FOR YOU.
15:00 Skupina historického a scénického šer-
mu - rytíři Fortuny (okolí chvatěrubského hra-
du, před základní školou).
16:00 Fotbal A-tým Vltavan Chvatěruby  
– Sokol Chlumín.
20:00 Tradiční Václavská zábava v Turistic-
kém centru.

den oteVŘenÝCh dVeŘí 
u kostel a hrad s výkladem jeho historie
u základní škola
u nový obecní úřad s historickým vestibulem
u prohlídka obecní tělocvičny

dopRoVodné AKCe
u prodej publikace Chvatěruby 870 let
u prodej publikace Povodeň Chvatěruby
 2002
u prodej turistických známek 
 (na OÚ a v Turistickém centru)

Nebudou chybět stánky u fotbalového hřiště, 
pro děti kolotoč a skákací hrad.

Pozvánky
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neděle 2. 10.  
15:45; 18:00; 20:15 hod.

Kurzy tance
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

gardenka: 350,- Kč
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Sobota 8. 10. 15:00 hod.

Z pohádky do pohádky
 – Kartičky a razítka už čekají, odměny vás nemi-
nou, tak neváhejte a užijte si podzim s karnevaly 
a pohádkami. 

pRinCeZny jSou nA dRAKA
– Docela velké divadlo Litvínov
Pohádka o draku Habánkovi, který za nic na světě 
nechce žrát princezny a raději se živí zeleninou... 

Vstupné: 60,- Kč

neděle 9. 10.  
15:45; 18:00; 20:15 hod.

Kurzy tance
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

gardenka: 350,- Kč
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Středa 12. 10. 19:30 hod.

Všechnopartička s Karlem  
Šípem a Josefem Náhlovským

Improvizovaný pořad ve stylu Všechnopárty na ČT1. 
Osvědčená dvojka rozhodně nenechá Vaši bránici na 
pokoji. Vstupné: 240,- Kč

Čtvrtek 13. 10. 19:30 hod.

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 14. 10. 19:00 hod. 

 

neděle 16. 10., 16:15 – 19:00 (odpolední);  
19:30 – 22:15 (večerní)

Kurzy tance
– 1. pRodloužená 
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

gardenka: 350,- Kč
Vstupné pro veřejnost: 100,- Kč

Úterý 18. 10. 16:30 hod.

Z pohádky do pohádky

Halloweenská 
vYprava
RC Neználek zve na Halloweenskou výpravu! Kdo se 
nebojí, ať ji s námi podnikne po zahradě KD Vltava. 
Pokud bude ošklivo, vběhneme do kulturáku. Straši-
delné disciplíny a soutěže, opékání buřtíků (prosíme, 

KD VltaVa Kralupy 
náměstí Jaroslava Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad vltavou 2, tel.: 315 727 827,  

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

PROgRAM NA říjEN

Program KD Vltava

přineste si svou oblíbenou značku), horká čokoláda, 
pro rodiče svařák. Masky vítány! 

Vstupné: 35,- Kč

Sobota 22. 10. 15:00 hod.

Z pohádky do pohádky
– kartičky a razítka už čekají, odměny vás nemi-
nou, tak neváhejte a užijte si podzim s karnevaly 
a pohádkami. 

j. ČApeK „poVídejMe Si, děti“
- Pohádkové divadlo Praha
Veselé pohádky, v nichž malíř a spisovatel zaměřil 
svůj vtip i svou lásku k dětem na jejich různé drobné 
nectnosti, poklesky a nepěkné vlastnosti. 
Pohádka je vhodná pro děti od 3 let. 

Vstupné: 60,- Kč

neděle 23. 10. 10:00 – 12:30 hod.

Halloweenské
dekorace
z papíru a dýní, škapulíře a masky – výtvarná dílna.
RC Neználek vás zve do výtvarné dílničky. Vytvořte si 
vlastní halloweenskou výzdobu. Dílna je určena dě-
tem od 4 do 10 let. Přihlášky na tel. č. 606 531 657, 
nebo na e-mailu: j.kulturak@seznam.cz. Pro mamin-
ky káva zdarma, dětem sladká odměna! Klubovna KD 
Vltava v 1. patře (vedle kanceláře KD Vltava).

Vstupné: 80,- Kč

neděle 23. 10.  
15:45; 18:00; 20:15 hod.

Kurzy tance
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

gardenka: 350,- Kč
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

pondělí 24. 10. 19:30 hod.

Platonov je darebák! 
Divadlo Na zábradlí

„Nejzásadnější čechovovská interpretace, jaká se od 
dob Petra Lébla zrodila na českých jevištích“. „V roli 
Sergeje Vojniceva exceluje David Švehlík“. Saša Hr-
botický, MF DNES.
Dále hrají: Taťjana Medvecká, Pavel Liška, Petr Čtvrt-
níček, Igor Chmela, Jiří Ornest a další.

Vstupné: 320,- Kč plné;
230,- Kč senioři a studenti

CountRy bAR liďáK
Vstup zdarma

(bližší info na str. 19)

´

^
pODZiMnÍ 
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1. - 14. 11. Výstava Výtvarné skupiny „J“
2. 11. Komorní orchestr Dvořákova kraje
3. 11. Hvězdy, jak je neznáte: 
 Jiřina Bohdalová a Martin Dejdar
4. 11.  ZÓNA A – punkový koncert
5. 11. Ples KD Vltava – kapela Plus 
 a koncert The FireBalls
11. 11. Divadelní podzimní festival 
 Tyjátjátra – VOSTO5: Teatromat
12. 11. Z pohádky do pohádky: Velké trampoty 
 Kašpárka a Kalupinky 

12. 11. Svatomartinská slavnost
 Zabijačka před KD Vltava
15. 11.  Z pohádky do pohádky: 
 Karneval „Zpátky do léta“
16. 11. Ženitba – Divadlo Na Jezerce
19. 11. Městský ples
22. 11. Hradišťan – koncert
26. 11. Z pohádky do pohádky: 
 Není drak jako drak
27. 11. Adventní trhy

PřIPRAVuJEME NA lISTOPAD

Program KD Vltava

Po krátké odmlce se opět můžete těšit na 
koncerty a hudební festiválky v Count-

ry baru Liďák na Lidovém náměstí v Kra-
lupech n. Vlt., které pro vás budeme připra-
vovat ve spolupráci s Kulturním 
a společenským střediskem v Kra-
lupech nad Vltavou.

V podkrovních prostorách se 
stylovým designem je výborná 
akustika a zážitek z koncertů je je-
dinečný, takže si jej nenechte ujít. 
Na většinu koncertů bude vstup 
volný, protože chceme naše akce 
zpřístupnit široké veřejnosti.

Rádi bychom podpořili přede-
vším kralupské kapely a skupiny. 
Máte-li zájem představit tu svou 

hudební formaci, máte u nás jedinečnou 
šanci vystoupit před publikem. V případě 
zájmu najdete kontakty na www.rockweb.
cz/countrylidak/

Program na říjen:
5. 10. – neformální posezení s kralupskou country 
partou Trosečníci
14. 10. – 19 hod. – podZiMní bobŘení – 3. ročník 

festiválku, který se dosud konal v Nové 
Vsi. Vystoupí kapely: DESMODUS, SYN-
DROM, THE STREETFIGHTERS.
VSTUP ZDARMA!!

Připravujeme:
BLUE EFFECT, Vlasatý žárovky, Muttley 
band, jazz, vrátí se country i drnkačky.

Nemáte-li čas v době koncertů, přijďte 
jen tak posedět do baru.

těší Se na váS parta 

Z country Baru lIďáK!

Tramtaradádadá!!! 
Na vědomost se dává, že kralupský 

Divadelní spolek Scéna hledá šikovné holky 
a kluky (10 – 13 let), kteří (si) rádi hrají. 
Ve středu 5. října v 16:30 hod. čekáme 
před vchodem KD Vltava. Těšíme se!|

Týna a Helča
DS Scéna 
Kralupy

tel.: 723 213 214

POZOR!
Představení O lásce (hr. Jana Krausová a Karel Roden)  
bylo z důvodu vytíženosti herců Studia DVA přeloženo.

Nový termín je 8. 12. 2011 19:30 hod. 
Prodej vstupenek zahájen 1. 10. 2011. 

ReZeRVAce VSTuPeneK

na koncerty, divadelní i filmová představení je možná pouze osobně  
v pokladně nebo telefonicky na čísle 315 726 101 v době od 14 
do 20 hodin.

NEPřIjíMÁME REZERVACE E-MAILEM!

} Rezervace trvá 1 týden, po uplynutí této doby se vrací vstupenky zpět do 
prodeje. Je tedy nutné si zarezervované vstupenky vyzvednout nejpozději 
do 7 dnů od provedení rezervace.

} K platbě přijímáme jak hotovost, tak platební karty (při placení je nutné 
hlásit platbu kartou předem).

} Pokladna je společná pro kino i divadlo a najdete ji v levé části vchodu 
do Kulturního domu Vltava. 

} Otvírací doba: denně 14 – 20 hodin, případně 1 hodinu před začátkem 
dopoledního představení.

loutKoVÝ SouboR RolniČKA
uvede ve středu  
26. 10. 2011 od 16:30  
a od 17:30 pohádku:

„MíČeK FlíČeK“ 
režie: I. Slabá

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

Country bar Liďák v novém

Čtvrtek 27. 10. 20:00 hod.

SKAMARádění – STO ZVÍŘAT & POLEMIC 

Předkapelka THE SPANKERS
Podzimní skafestiválek.

Vstupné: 220,- Kč v předprodeji; 
270,- Kč na místě

neděle 30. 10.  
15:45; 18:00; 20:15 hod.

Kurzy tance
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

gardenka: 350,- Kč
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč

Country bar najdete v podkrovních prostorách 
restaurace Lidový dům
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SOŠ a SOU

www.mestokralupy.cz

Vříjnu 1961 se poprvé ote-
vřely brány naší školy 

a internátu pro mladé, vědě-
ní chtivé učně z Čech i Mo-
ravy. Od tohoto okamžiku le-
tos uplyne půl století. Malinko 
si proto osvojuji právo se nad 
těmi 50 lety zamyslet, jelikož 
jsem v roce 1965 do této školy, 
tehdy „Učiliště Kaučuku Kralu-
py nad Vltavou“, nastoupil do 
učebního oboru mechanik mě-
ření a regulace a s touto školou 
jsem doslova spojil celou svou 
profesní dráhu. 

Spolu se mnou se v počát-
cích učiliště vzdělávali chemi-
ci, zámečníci a elektrikáři. Pod 
ochrannými křídly mateřské-
ho podniku prožila škola svá 
nejlepší léta, co se finančního 
a materiálního zajištění týká. 
V roce 1976 po absolvování 
střední průmyslové školy a zá-
kladní vojenské služby se přes 
Kaučuk vracím zpět do učiliště 

Soš a Sou díl první

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

- do funkce mistra odborné-
ho výcviku oboru mechanik 
měření a regulace. Spolupráce 
školy s mateřským podnikem 
jen kvete. Personální vedení 
Kaučuku se nestaralo jen o uč-
ně, ale i o zaměstnance uči-
liště, a tak se stalo, že v roce 
1982 rozhodnutí padlo i na mě 
a byl jsem doporučen ke stu-
diu vysoké školy. O rok pozdě-
ji se datuje mé jmenování do 
funkce zástupce ředitele pro 
praktické vyučování. Studium 
oborů pedagogika a občanská 
nauka na Univerzitě Karlově 
v Praze jsem zdárně ukončil 
v roce 1989. 

Pomyslná pupeční šňůra 
mezi podnikem a školou byla 
přetržena 31. března 1990 roz-
hodnutím ministra průmyslu 
České republiky o vyčlenění 
našeho Středního odborného 
učiliště ze státního podniku 
Chemopetrol. Změny v poli-
tickém systému se zákonitě 
odrazily i v nejdůležitějších 
oblastech života, mezi něž 
vzdělávání určitě patří. Od 
1. června 1991 je zřízena pří-
spěvková organizace Střední 
odborné učiliště chemické Kra-
lupy, kterou řídí ministerstvo 

průmyslu. Následné vládní 
rozhodnutí, že všechny vzdě-
lávací instituce by mělo řídit 
Ministerstvo školství, mláde-
že a tělovýchovy ČR, dopadlo 
i na naši školu. Prodlouženou 
rukou ministerstva byly okres-
ní školské úřady, a tak naším 
novým „pánem“ se stal Školský 
úřad Mělník. V tomto obdo-
bí, konkrétně 26. 6. 1997, jsem 
v křesle ředitele školy vystří-
dal Ing. Pavla Adama, který se 
vzdal funkce. Vznikem krajů 
se pak mění i struktura říze-
ní škol, střední školy spravují 
krajské úřady a naše škola se 
stala příspěvkovou organiza-
cí Krajského úřadu Středočes-
kého kraje. A tento stav trvá 
dodnes.

Střední odborné školství te-
dy prošlo za uplynulá léta tře-
mi významnými zlomovými 
obdobími. Prvním bylo „násil-
né odtržení“ odborných škol 
od jejich mateřských podniků, 
které tím ztratily potřebné ma-
teriální a ekonomické zázemí 
a byly zpřetrhány partnerské 
vazby, tak důležité pro vývoj 
odborného vzdělávání. Vzoro-
vá spolupráce naší školy s Kau-
čukem, Českou rafinérskou, 

Merem, Unileverem ČR, s.r.o. 
a zájem podnikových ředitelů 
Ing. J. Vencla, Ing. P. Helebran-
ta, Ing. M. Eichlera, Ing. J. Šve-
ce, Ing. I. Ottise, Ing. I. Sou-
čka a Ing. A. Jirouška, CSc. 
o naši školu byl bezkonkurenč-
ní. V dnešní době se snažíme 
znovu na tyto tendence navá-
zat, ale bohužel konce pomy-
slného provazu, které by bylo 
nutné spojit, jsou už od sebe 
příliš daleko vzdáleny. Doslova 
„rodinné“ vztahy mezi mateř-
skými podniky a odbornými 
školami byly narušeny i pri-
vatizací podniků, především 
nezájmem některých nových 
majitelů firem o přípravu no-
vé generace potencionálních 
zaměstnanců.

Pokračování  
v listopadovém Zpravodaji.

Zveme veřejnost, absolventy, zájemce 
i rodiče na návštěvu SOŠ a SOU.

Dny otevřených dveří u příležitosti 
50. výročí se uskuteční 7. a 8. 10. 2011 

od 8:00 do 17:00 hodin.
Další zajímavé informace najdete 

na našich stránkách:
www.sosasoukralupy.cz

Den OTeVřených DVeřÍ

Střední odborná školo 
a Střední odborné 

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

Mgr. luBoMír černý, 

ředItel šKoly
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Jistě víte, že v Kralupech sto-
jí 6 základních škol, kam se 

vejdou nejen místní školáci. Ce-
lá republika má 4 159 základ-
ních škol, do kterých chodí le-
tos 795 600 dětí. Etiopské děti 
by se jistě do tolika škol vešly, 
ale počet těch, které v Etiopii 
jsou, není dostačující. Negramot-
nost této africké země je jednou 
z nejvyšších ve světě. Gramot-
ných dospělých je 35,9 % a počet 
gramotných mladistvých dosahu-
je 49,9 %. I tak je to stále málo… 
Pomozte nám to změnit!!

V letech 2004 - 2009 se skau-
tům v České republice podařilo 
ve spolupráci s Člověkem v tís-
ni, i za vaší velké pomoci, vy-
brat 16.820.281,- Kč na 12 škol 
- jejich stavbu zrealizovat, na-
jít a vyškolit učitele a možnost 
vzdělání tak nabídnout 2 240 
dětem. U jedné školy se díky 
těmto penězům podařilo posta-
vit vodní vrt s pitnou vodou, 
který zásobuje 12 000 lidí a ti 

tak nejsou nuceni chodit pro vo-
du i několik kilometrů.

Pojďme společně udělat ještě 
víc a opět pomoci postavit dal-
ší školu.

V Kralupech na ni budeme 
vybírat 10. října od 10 do 16 
hodin na Palackého náměstí. 
Potkáte-li místní skauty s kasič-
kou, neodmítejte jejich prosbu 
o příspěvek a ukažte jim i etiop-
ským dětem, že u nás bydlí li-
dé, kterým záleží i na ostatních, 
nejen na sobě. Dáte jim tak ten 
nejlepší příklad.

Zastavte se také u našeho in-
fostánku, kde ochutnáte pravou 
etiopskou kávu, jihoafrický „čaj“ 
rooibos či typické jídlo – placku 
injeru, kterou vám usmažíme. 

Dále budete mít možnost kou-
pit si tričko sbírky, vrátit se do 
dětství díky africkým hrám, 
zpříjemnit si den poslechem 
africké hudby, získat užitečné 
informace zhlédnutím filmu či 
divadélka a samozřejmě budou 

k prohlédnutí fotografie a zprá-
vy z již postavených škol.

Tak neváhejte a přijďte nás 
navštívit. Těšíme se na vaši pod-
poru. nIKola Klvanová

Více informací o projektu 
naleznete na

www.skolavafrice.cz

Navštívíte-li naši školu, možná si budete 
připadat jako v galerii. Školní chodby 

a učebny zdobí obrázky a výrobky, které 
děti vytvořily v hodinách výtvarné výcho-
vy. Dětská tvorba se stala estetickou sou-
částí prostor školy. Jako ve výstavní síni si 
můžete prohlédnout nejen kresby a malby 
s různými náměty, ale i prostorové práce 
žáků vystavené všude kolem.

Výtvarná výchova na naší škole není pod-

řadným předmětem, ba právě naopak. Učí-
me a vychováváme žáky tak, aby z nich 
vyrostli tvořiví a vnímaví lidé. Vnímaví 
k ostatním, k přírodě, k životu.     

Při vyučování i ve školní družině se žá-
ci výtvarně rozvíjejí. Mohou navštěvovat 
zájmový kroužek Šikulka, kde realizují vý-
tvarné nápady a zabývají se i různými ruč-
ními pracemi.

V letošním školním roce využíváme pest-

ré nabídky výtvarných akcí a soutěží orga-
nizovaných DDM. Například minulý měsíc 
se žáci připojili k Evropskému týdnu mo-
bility – malovali na chodník před Českou 
spořitelnou. V současné době vytvářejí vý-
robky do soutěže Kouzelný slon. A samo-
zřejmě i v tomto školním roce navštívíme 
některé tradiční výstavy, které nás inspirují 
v dalším výtvarném počínání!

Mgr. JulIe SvoBodová 

Zš 28. říJna

V naší škole je to jako v galerii
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Postavme školu v Africe - letos již po osmé
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Spousta rodičů přichází se 
svým dítětem k zápisu do 

první třídy s jistými obavami, 
že jejich dítě ještě stále nemá 
zafixované správné stereotypy 
tvoření některých hlásek, laicky 
řečeno „šlape si na jazyk, neboli 
patlá“. Touto poruchou řeči trpí 
opravdu velká část předškolních 
dětí. Samozřejmě většina z nich 
navštěvuje logopeda již během 
docházky do předškolního za-
řízení. U některých dětí ale ře-
čové problémy přetrvávají ještě 
při nástupu do prvního roční-
ku i déle. Pro školní výuku je 
ovšem velmi důležité, aby dítě 
vyslovovalo správně, dokázalo 
hlásky sluchově rozlišovat, roz-
víjelo své řečové schopnosti. 

Myslíme si proto, že by bylo 
užitečné, aby ve škole působil 
školní logoped, který by navázal 
na práci klinického logopeda, 
k němuž děti docházejí, a for-
mou ambulantního logopedic-
kého nácviku by pomáhal od-
stranit lehké řečové poruchy 
u dětí na počátku školní do-
cházky. V rámci realizované-

ho projektu „Proti bariérám“ 
- z Operačního programu Vzdě-
lání pro konkurenceschopnost, 
poskytneme logopedickou péči 
dětem v prvním a druhém roč-
níku ZŠ. Projekt bude realizo-
ván na ZŠ v průběhu školního 
roku 2011/2012. 

Mgr. lenKa pavlíčKová

Výjezdy našich žáků 
v měsíci září
Adaptační pobyt šesťáků v Lou-
ňovicích pod Blaníkem

„hESLO DNE“

pondělí: Škatulata hejbejte se, v Lou-
ňovicích usmějte se :-), pravidla nám 
poradí, jak se chovat, každý ví.
Úterý: Kozy, kozy, kozičky, kdákaly 
tam slepičky, kozí mléko mělo chuť 
a TY zdravý buď.
Středa: Prší, prší, jen se leje, na 
hřiště ráno nepůjdeme. Z pod mra-
ků sluníčko vylezlo, odpoledne plné 
her přineslo.
Čtvrtek: Vylézt Malý, Velký Blaník je 
pro nás hračka, jsme kamarádi z béč-
ka i áčka.
pátek: Z Blaníku šla cesta dolů, ka-

marády svedla spolu, Malý, Velký Bla-
ník jsme vylezli, do Kralup si kama-
rádství odvezli.

škola v přírodě 4.BC 
v Pasekách nad jizerou

„ZÁŽITKy A DOjMy DĚTí“

Na ŠVP jsme byli podruhé. Cho-
dili jsme na procházky, stavě-
li domečky v lese, ale navštívi-
li jsme i sklárnu v Harrachově 
a papírnu. Poslední den jsme šli 
pěšky do Rokytnice n. Jizerou. 
Bylo to moc hezké.

anežKa čIHáKová 

Také jsme byli na rozhledně Ště-
pánka. Bylo to tam nádherné.

anna KoHoutová

Na ŠVP jsme nejčastěji chodili do 
lesa a na túry. Podívali jsme se 
do sklárny, kde bylo hrozné ved-
ro a do papírny, kde byl strašný 
smrad. Zajímavé to ale fakt bylo. 
Škola v přírodě byla skvělá.

KateřIna MarKová

Na ŠVP se mi moc líbilo. Byly 
tam docela hezké pokoje. Ušli 
jsme 50  km a moc dobře tam 
vařili!!! petr HantycH

Zš gen. KlapálKa

DEN OTEVřENýCh DVEří
15. 10. 2011, 9:00 – 15:00 hodin
} prohlídka celé školy
} výstava učebních pomůcek
} občerstvení
} tombola
} workshopy – výroba náušnic, ubrousková technika, malování hrnečků, 
zdobení svíček, výroba sádrových magnetů, aranžování rostlin, testíky 
z češtiny, hry a soutěže v angličtině, hip hop, TV studio, hry v družině
} zvířecí koutek
} výstava fotografií
} prodej almanachu
} speciální hosté z Národní protidrogové centrály se svým programem  
(od 10:00 na hřišti Sokola, během celého dopoledne k dispozici ve škole)
KOMENDA NA SCéNĚ / AKADEMIE V KD VLTAVA 
15. 10. 2011, začátek v 17:00 hodin
} rozmanitá vystoupení našich žáků 
} moderuje kralupský rodák, televizní moderátor Karel Voříšek

Zš KoMenSKéHo

Rozumíte svému dítěti? Rozumí mu také ostatní? 
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110 let ZŠ Komenského – program oslav
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Podobně jako v minulých letech, také 
v tomto školním roce si mohou pře-

devším mladí lidé v Kralupech vybírat  
ze široké nabídky zájmových klubů, které 
se pravidelně otvírají počátkem podzimu 
na Dvořákově gymnáziu. Tyto kluby jsou 
místem k setkání se zajímavými lidmi, je 
možné v nich relaxovat a zároveň se „jen 
tak mimochodem“ něčemu přiučit. Otevře-
ní klubů a jejich činnost závisí především 
na zájmu studentů a časových možnostech 
vedoucích klubů. Do většiny klubů je vstup 
zdarma nebo za velice příznivý poplatek 
– a to nejen pro studenty Dvořákova gym-
názia a SOŠE, ale i pro žáky kralupských 
škol a po dohodě je mohou navštěvovat i do-
spělí zájemci. Informace o klubech, jejich 
časový rozvrh najdete na nových webových 
stránkách školy www.dgkralupy.cz. Dota-
zy, náměty a přihlášky na telefonním čísle 
315 617 832 nebo pište na e-mail: volak@
dgkralupy.cz. 

Ve školním roce 2011/2012 byly otevřeny 
následující kluby:
Ü Klub keramiky (středa od 14 hod.; 
 Naděžda Bartáková; 200 Kč / 400 Kč / pololetí)
Ü Výtvarná dílna (čtvrtek od 16 hod.; 
 Klára Vondrová; 200 Kč / 400 Kč / pololetí)
Ü Klub florbalu a míčových her 
 (středa od 14 hod.; Michal Mára; zdarma)
Ü Kroužek fyziky a chemie (pondělí od 15 hod.;
 Jana Vomáčková; zdarma)
Ü Hry s logikou (Eva Popová; zdarma)
Ü Kurs německého jazyka pro mírně pokročilé 
 (Lucie Janderová; 400 Kč / pololetí)
Ü Taneční lekce (Petra Klozová; zdarma)
Ü Nepravidelně dále probíhá např. Čajový klub 
 (Filip Volák), Filmový klub – seminář (Václav 
 Vagenknecht), Šachový klub (Boris Kubíček)
 a podle dohody je také možné využívat školní
 fotokomoru.

Dalšími volnočasovými aktivitami je stá-
le proslulejší např. Pěvecký sbor DG, který 
zaznamenal úspěch v soutěži středočeských 

studentských těles (pod vedením Markéty 
Hrdinové), dále výtvarné workshopy (ple-
tení z přírodního ratanu apod.), besedy se 
zajímavými osobnostmi aj.

Zájmové kluby probíhají pod záštitou Spo-
lečnosti pro rozvoj DG, o.p.s., která ve spolu-
práci se studenty školy a s KaSS Vltava při-
pravuje jubilejní 10. ročník multižánrového 
hudebního festivalu Lednový Underground. 
Vzhledem k blížícím se 10. narozeninám kra-
lupského festiválku (LU) by se nadcházející 
ročník měl vrátit ke dvoudenní verzi a plá-
nován je tradičně na druhý lednový víkend 
(pátek 13. a sobota 14. 1. 2012). Přípravy festi-
valu můžete sledovat na www.kralupy.cz/lu.

Za SpolečnoSt pro roZvoJ 

dvořáKova gyMnáZIa, o.p.S. FIlIp voláK

Společnost pro rozvoj DG, o.p.s. děkuje 
touto cestou Městu Kralupy nad Vltavou  
za podporu zájmových klubů a KRALUP-
SKÉHO FESTIVÁLKU v roce 2011.

dvořáKovo gyMnáZIuM a Soše

Zš praKtIcKá

Po letních prázdninách se 
i naši žáci vrátili zpět do 

školy. Jejich třídy na ně již če-
kaly připravené a vyzdobené od 
třídních učitelů.

Novinkou a zároveň překva-
pením pro žáky jsou v tomto 
školním roce tři interaktivní 
tabule. Tyto interaktivní tabule 
škola získala díky evropským 
dotacím z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkuren-

ceschopnost a projektu „EU pe-
níze školám“.

Interaktivní tabule budou ve 
škole nápomocny k získávání 
čtenářské, informační a finanč-
ní gramotnosti. Také budou vý-
borným pomocníkem při výuce 
cizích jazyků a budou používá-
ny k dalšímu vzdělávání našich 
pedagogických pracovníků pro-
střednictvím edukačního proce-
su ICT.  Mgr. veronIKa Balonová

Zájmové kluby na DG a SOŠE se otvírají širší veřejnosti

PĚVECKý SBOR DVOřÁKOVA gyMNÁZIA
V SOUTĚŽI „NÁš KRAj“

15. září se torzo Pěveckého sboru Dvořákova gymnázia a SOŠE 
vydalo do Kutné Hory, kde se konalo slavnostní vyhlášení vý-
sledků soutěže ve studentské tvořivosti „Náš kraj“, konané pod 
záštitou hejtmana Středočeského kraje.
Pěvecký sbor DG zde byl oceněn 1. místem za své autorské CD 
„Podzimní melancholie“ a zároveň zpestřil celý program svým 
hudebním vystoupením.

Markéta hrdinová
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Zpátky do školy
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Dům dětí a mládeže

www.mestokralupy.cz

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

Kancelář - úřední hodiny: 
Po 9.00 - 18.00, út-čt 9.00 - 17.00

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

Přijímání nových členů  
do zájmových útvarů trvá
Nestačili jste přihlásit své dítě do zájmové-
ho útvaru DDM? Má Vaše dítě volné odpo-
ledne a Vy si přejete, aby trávilo svůj čas 
smysluplně?

Stále máte možnost si u nás vyzvednout 
přihlášky do výtvarných, sportovních, spo-
lečenských i tanečních zájmových útvarů.

Nově nabízíme Taneční školičku „Dome-
ček“ pro děti od 5 do 8 let, která se koná 
ve středu v 17:00 hod. a Modern dance (zá-
kladní techniky moderního tance: graham, 
limon, cunningham, jazz atd.) pro věkovou 
skupinu od 8 let také ve středu, ale od 18:00 
hod. Oba zájmové útvary vede Kateřina 
Routková, absolventka taneční konzerva-
toře v Praze.

Literární soutěž prodloužena 
DDM Kralupy ve spolupráci se ZŠ Komen-
ského vyhlásily v březnu literární soutěž 
na téma: 
„110 let školy Komenského v našem městě“.
Soutěž je určena pro děti i dospělé: 
I. kategorie -  3. - 5. třída ZŠ
II. kategorie -  6. - 7. třída ZŠ a prima a sekunda
 gymnázia
III. kategorie -  8. - 9. třída ZŠ a tercie a kvarta 
 gymnázia
IV. kategorie -  střední školy a učiliště
V. kategorie -  dospělí
Psát můžete příhody ze své školní docházky, vzpo-
mínky, úvahy, básničky atd. Rozsah práce by měl 
být maximálně 2 strany A4.  Termín odevzdání prací 
byl prodloužen do 10. října 2011. Podepsané práce 
odevzdávejte v kanceláři DDM.

Mokrosuky
Zveme rodiny, pracovní a sportovní kolektivy, 
školy nebo skupiny přátel do Mokrosuk. 

Víkendové a týdenní pobyty nebo pro-
dloužené víkendy podle vašeho přání si 
můžete zajistit v kanceláři DDM.

Informace o cenách a rezervace - paní 
Špinarová, 315 722 236.
SPEcIÁlní nabíDKa:
Podzimní prázdniny 26. - 30. října 2011
a Silvestrovský pobyt od 27. 12. 2011 do 
1. 1. 2012.

Přivítá Vás příjemné prostředí, výborná 
domácí strava, plná penze, děti dokonce 5x 
denně. K dispozici je domácí kino, DVD, 
VHS, hifi věž, lednice, varná konvice a mi-
krovlnná trouba. 

V oploceném areálu je k dispozici pís-
koviště, dětské hřiště, ohniště a v letních 
měsících nový bazén. Využít můžete také 
fotbalové hřiště, ping-pong nebo basketba-
lové koše.    

Okolí Mokrosuk nabízí velké množství 
zajímavých výletů: hrady Kašperk, Švihov, 
Velhartice a Rábí, města Sušice, Klatovy, 
rozhlednu Svatobor. Také houbaři si zde 
přijdou na své, protože okolní lesy nabízejí 
hojnost hub. 

Jako připomínku na letní tábory a záro-
veň pozvánku do hezkého prostředí Mok-
rosuk přinášíme několik fotografií:

Podzimní prázdniny v DDM
Ve dnech podzimních prázdnin 26. a 27. 
října se nekonají pravidelné zájmové útva-
ry pro děti.

Dům dětí a mládeže v těchto dnech 
nabízí Příměstský tábor. Konat se bude  
od 9 do 15 hodin. Cena za oba dny je 200,- 
Kč. Děti budou spolu hrát hry, výtvarně tvo-
řit, sportovat a v případě příznivého počasí 
nebude chybět vycházka ven. Na příměst-
ský tábor je nutné děti přihlásit do 20. října 
v kanceláři DDM. Tábor se bude konat při 
minimálním počtu 12 dětí.

Drakiáda
Zveme srdečně děti i dospělé 3. listopadu 
v 15:30 hod. před restauraci Hostibejk. Ne-
zapomeňte si s sebou přinést draka, abyste 
se mohli zúčastnit naší Drakiády.

Sobotní kurzy 
Jednotlivé kurzy jsou určeny pro mládež 
a dospělé. Děti mladší 13 let se mohou zú-
častnit v doprovodu rodiče.  Upozorňujeme, 
že je nutné kurzy hradit předem.

Podzimní keramické hrátky 
22. 10. od 13 hod. 
Kurz je určen pro nováčky i pokročilé ke-
ramiky. Pracovat můžete podle připrave-
ných vzorů nebo vlastních návrhů. Cena: 
350,- Kč. V ceně kurzu je hlína, pomůcky, 
glazury a 2x výpal.  

  
Vánoční tiffany 4. 11. od 13 hod.
Kurz je pro začátečníky i pokročilé. Budeme 
zhotovovat šperky, svícny a vánoční dekora-
ce technikou tiffany. Základní cena: 480,- Kč 
(při nadměrné spotřebě skla bude žádán do-
platek). Sklo a pomůcky jsou v ceně kurzu.
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DDM a ZŠ Revoluční

Ahoj,
já jsem barevný domeček, vlastně Dům dětí a mlá-
deže Kralupy nad Vltavou, a mám rád děti. Sto-
jím Na Františku u Penny a denně ke mně chodí 
spousta dětí. Chodí sem tancovat, tvořit keramiku, 
pracovat s počítači, malovat a tak bych mohl ještě 
dlouho pokračovat. Sem tam jsou také diskotéky, 
soutěže a výstavy.

Hřeje mě u srdce, když vidím šťastné děti, které 
si hrají, modelují, hrají kulečník či tančí. Každý den 
je tu živo, snad jen kromě víkendu, kdy mi bývá 
smutno. Potěší mě, když kolem mě projde dítě, 
které mě dobře zná, a řekne mamce nebo tatín-
kovi: „Podívej, to je můj barevný domeček. Tam 
já si s kamarády maluji a povídám a už se těším, 
až zas bude otevřeno“.

Škoda, že jsem jen dům, že nemůžu chodit, že 
nejsem také dítě. To bych se určitě běžel podívat 

na fotbalový turnaj nebo do tělocvičny V Zátiší, 
o které děti tolik vypráví. Možná bych se vypra-
vil s dětmi o prázdninách na tábor do Mokrosuk, 
abych nebyl sám.

Ale zas na druhou stranu jsem rád, že jsem ta-
kový veselý barevný dům, kam vás tolik přichází 
a že mě máte rádi. Denně mohu poslouchat hla-
sy dětí a jejich učitelů. A vůbec mi nevadí, že mi 
malujete po zdech, věšíte na mě obrázky a další 

krásná výtvarná dílka. Rád je držím, chlubím se 
jimi a ukazuji je všem ostatním. Umím už také 
docela obstojně anglicky. Vždyť se tu touto řečí 
mluví často.

Tak vidíte, mám tolik práce, že nemám čas 
smutnit. Každý rok se těším na nové děti, ale i na 
ty, které už dobře znám.

A věřím, že i po letech si na mě každý rád 
vzpomene. Snad za pár let uslyším: „Podívej, 
Haničko, sem do toho barevného domečku 
jsem chodila jako malá holka. Naučila jsem se 
tu spoustu věcí a budu ráda, když sem budeš 
chodit i ty“.

Ale to už budu slavit jiné narozeniny a bude se 
psát zas jiný příběh.

Váš barevný domeček
Příběh barevného domečku napsala Tereza 

Kloboučková

Naše škola je již několik let 
zapojena do celoročního 

projektu „Podej mi pomocnou ru-
ku“. Jak napovídá už název sám, 
někdo někomu pomáhá. Ale kdo? 
A komu? Jsme to my, šikovní de-
váťáci. A naši „pomocnou ruku“ 
potřebují malí prvňáčci.

Chceme, aby se ve škole ne-
báli, aby nás nepovažovali za 
velké cizí lidi, ale za kamará-
dy. Oni nás odměňují tím, že se 
snaží hezky číst, psát, počítat, že 
si váží své trpělivé paní učitel-
ky, která je na ně milá a i přes 
svou náročnou práci se téměř 
stále usmívá. 

V okamžiku, kdy se o velké 
přestávce objevíme ve třídě, začí-
ná oboustranná záplava otázek. 
My se ptáme, co měli k svačině, 
kolik dostali jedniček, co se zrov-
na učili a prohlížíme si učebnice 
a písanky, které jsme ještě nedáv-

no používali i my. Vysvětlujeme 
jim, jak to ve škole chodí. 

Nevěříme tomu, že je teprve 
říjen a už jsme si tak blízcí. Jenže 
v tom tkví smysl tohoto projektu. 
Porozumět těm mladším a být 
jim kamarádem a vzorem. Na 
konci školního roku nás bude 
čekat těžké loučení. Prvňáčci bu-
dou mít svůj první rok za sebou 

Iv letošním školním roce bude na Základní 
škole Revoluční probíhat kroužek letec-

kých modelářů. 
Poprvé se sejdeme ve čtvrtek 6. října 

v 15:30 hodin.
Kroužek je vhodný pro děti od IV. tříd 

základní školy, ale přijít mohou všichni zá-

jemci o stavbu leteckých modelů. Na krouž-
ku se děti naučí základům aerodynamiky 
a mechaniky letu modelů letadel těžších 
než vzduch. Dále se naučí vyřezávat lu-
penkovou pilkou, velké přesnosti a pečli-
vosti, která je pro stavbu modelů letadel 
nutná. Začínáme konstrukcí jednoduchých 

modelů letadel a pokračujeme až k mode-
lům letadel řízených pomocí modelářské 
soupravy. Děti se naučí ovládat, ale i seři-
zovat modely letadel za pomoci zkušeného 
instruktora. 

Informace: V. Dvořák – tel.: 603 753 017, 
e-mail: dvorva@email.cz

Zš revoluční

Spolek leteckých modelářů Kralupy

Velcí kamarádi
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a nás bude čekat střední škola. 
Možná i my budeme potřebovat 
pomocnou ruku. 

Těšíme se, že pro prvňáčky 
připravíme pěknou soutěž, spor-
tovní odpoledne a možná spolu 
pojedeme i na výlet. Dětem pře-
jeme, aby se jim ve škole celých 
dlouhých devět líbilo a budeme 
mít radost, až si na nás vzpome-
nou ve chvíli, kdy i oni půjdou 
poprvé za svými prvňáčky.   

tereZa nová, 9. B
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TJ Sokol Kralupy

TJ Sokol Kralupy
Vás srdečně zve na příjemné cvičení 
v přátelském kolektivu pro všechny 
věkové kategorie a navíc za nízké ceny.
Kde nás najdete: jodlova 16,  
Kralupy nad Vltavou. 
pŘijďte Si S náMi ZACViČit!

další informace naleznete  
na našich stránkách: www.sokol.kralupy.cz
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Spolek leteckých modelářů a kroužek leteckých modelářů,
za podpory finančního grantu Města Kralupy nad Vltavou,

si vás dovolují pozvat na DRAKIÁDU,
která se bude konat  V Sobotu 15. ŘíjnA 2011 od 13 hodin 

na modelářském letišti v Kralupech nad Vltavou 
(bývalá vodárna u koupaliště v Lobečku). 
Soutěž je určena pro děti a jejich rodiče. 
Větší šanci na vítězství budou mít draci 

vyrobení dětmi za pomoci rodičů.
Součástí Drakiády bude letecký den modelářů s ukáz-
kou létání modelů letadel, vrtulníku a vlekání větroně.

V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na následující sobotu.
bližší informace – tel.: 603 753 017, e-mail: dvorva@email.cz

Kralupy se v rámci příprav na 
ligovou soutěž zúčastnily flor-

balového „Poháru České pojišťov-
ny 2011“. K prvnímu kolu odcesto-
vali florbalisté do Rokycan. Díky 
pouze jediné těsné prohře získali 
9 bodů, které Kralupákům stačily 
na 2. postupové místo a posunuly 
je do dalšího kola. Výjimečně se 
florbalistům dařilo v útoku, když 
průměrně dokázali vstřelit v kaž-
dém utkání 5 branek. Nezklamala 
však ani obrana v čele s Provaz-
níkem v brance.

Druhé kolo Poháru České po-

jišťovny se uskutečnilo o 14 dní 
později v Kralupech nad Vlta-
vou, ve sportovní hale na Cuk-
rovaru. Po postupu z 2. místa 
skupiny B svedl los Kralupy do 
skupiny s celky z 2. ligy. Nej-
těžším protivníkem byl DDM 
Praha 10. Jeho tým kralupským 
florbalistům uštědřil rovných 15 
branek. Ve skupině byly Kralupy 
jasným outsiderem, ale zejména 
výkony proti Varům a Táboru 
naznačily, že v lize by mohly 
opět mířit hodně vysoko.

Ing. JIří cIMler

Z důvodu rekonstrukce tělocvičny ZŠ Gen. Klapálka se všechna mistrovská 
utkání hrají v hale StŘední šKoly leteCKé A VÝpoČetní teChniKy, 
u letiště 370, odolena Voda !!!

8. 10. 2011 ............... muži ........................ Odolena Voda ..............9:00, 13:00
  kadetky ................... Děčín......................... 11:00, 15:00
15. 10. 2011 .............. ženy ........................ Dobřichovice ............. 10:00, 14:00
16. 10. 2011.............. juniorky ................... Kolín .......................... 10:00, 14:00
22. 10. 2011 ............. muži ........................ Dobřichovice ............. 10:00, 14:00
23. 10. 2011 ............. juniorky ................... Vlašim ....................... 10:00, 14:00

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

POZVÁnKA nA řÍJnOVý VOLeJbAL

Florbalisté zahájili sezónu Pohárem ČP
Výsledky 1. kola

FBC Kralupy n/V – FBC Rokycany ..................................2:3

FBC Kralupy n/V – FBC Jeleni Unhošť ............................ 7:3

FBC Kralupy n/V – IBK Kubánský Klan ...........................3:2

FBC Kralupy n/V – FBC Žraloci Příbram ......................... 7:3

Výsledky 2. kola

FBC Kralupy n/V – FB Hurrican Karlovy Vary ..................2:2

FBC Kralupy n/V – FBC Hradec Králové ......................... 1:8

FBC Kralupy n/V – DDM Praha 10 ................................. 3:15

FBC Kralupy n/V – 1. FBK Tábor ......................................3:6

Fo
To

: M
íŠ

a
 j

iN
d

ř
ic

h
o

Vá

Horní řada zleva: Mišák, Knopp, Cimler, Pohl, Prantl, Tesařík, černý.
Spodní řada zleva: Vrchota, Hajn, Raška, Tetiva.
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Během víkendu 17. – 18. 9. 2011 se po-
kusili členové SK FITFORYOU, o.s. 

zorganizovat pokus o rekord ve skáká-
ní na fitness trampolínách pod názvem  
„24 hodin skákání na trampolínách“. Kaž-
dou hodinu se střídalo deset cvičících pod 
vedením lektora. Jednotlivé skupiny tvoři-
ly děti i dospělí z řad široké veřejnosti, ale 
i místních sportovních oddílů a firem. Zdo-
lání rekordu nebylo jednoduché, především 
v nočních hodinách ze sebe organizátoři 
a lektoři vydávali poslední zbytky sil. Obdi-
vujeme všechny, kteří si zvolili jako hodinu 
skákání některou z nočních hodin. 

Nelehkou úlohu měli i ti, kteří zajišťova-
li servis trampolínek tak, aby ustály nad-
měrné zatížení. V průběhu rekordu bylo 
zničeno více než 200 pružinek, které tram-
polínky drží. 

Děkujeme především Městu Kralupy za je-
ho podporu a jsme rádi, že i jeho zástupci si 
ve finále přivstali a pomohli nám celou akci 
zdárně dokončit. Děkujeme TJ Sokol Kralupy 
za poskytnutí zázemí, TJ Trampolíny Odole-
na Voda, dětem ze základních škol z Kralup 
a Veltrus a mnoha dalším skupinám, které 
tvořily především maminky a tatínkové na-
šich dětí. Celkem se akce účastnilo 230 cvi-
čenců, někteří zdolali nejen jednu hodinu, 
ale během 24 hodin přišli i vícekrát. 

Veškeré fotky a videa z této akce najde-
te na www.fitforyou.cz. Velké díky všem 
organizátorům rekordu. Jak jsme si slíbi-
li v průběhu 24 hodinového skákání, tak 
připravíme rekordy další. Doufáme, že se 
k nám přidá i více kralupských oddílů po-
dobného zaměření.

václav BělíK, preZIdent FItForyou, o.S.

NOVINKy
Taneční skupiny
Naděje

Chtěli bychom pozvat všechny 
zájemce o tancování v naší ta-

neční skupině do nových prostor v Lo-
bečku, kde působíme od září letošního 
roku. Najdete nás vedle Kulturního do-
mu Vltava na rohu ulice Mostní a tří-
dy Legií. 

Zabýváme se tanečními styly jako 
je modern dance, jazz dance, show 
dance, latino show a okrajově i dis-
co dance. Zatancovat si u nás mo-
hou malí i velcí. Ti nejmenší mohou 
navštěvovat hodiny pro rodiče s dětmi. 
Samostatně mohou tančit již děti od 
tří let. Kromě soutěžní kategorie jsme 
otevřeli i nesoutěžní kategorie pro dě-
ti i dospělé. Novinkou je také Zumba, 
TaeBo, Tanec XXL. 

TS Naděje

Více informací 
najdete na našich 

webových stránkách 
www.tsnadeje.cz.

Kralupy si to pěkně odskákaly
aneb rekord ve skákání na trampolínách pokořen
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Ovíkendu 17. – 18. září 2011 proběhl 
v Kralupech n. Vlt. již 9. ročník inline 

slalomových závodů, které tradičně pořádá 
kralupský Ski klub. K hladkému průběhu 
závodů, pořádaných pod hlavičkou Heckl 
cupu a pod záštitou starosty Petra Holečka, 
přispěl sehraný tým pořadatelů a neohrozily 
jej ani nedělní dešťové přeháňky. Nejmlad-
ší závodnici bylo 6 let, nejstarší účastník 
překročil hranici 50 let.

V sobotním závodě vyhráli v hlavních 
kategoriích favorité Gabriela Kudělásková 
(Bruslarna.cz) a Petr Brandtner (Ski klub 
Písek), kteří se v současné době nachází 
na konci první desítky světového žebříčku. 
V sobotu se neztratili ani mladí kralup-
ští závodníci. Juliana Šindelářová vyhrála 
v kategorii  předžáci a její sestřenice Míša 
Šindelářová obsadila 2. místo ve stejné ka-
tegorii.

V posledním závodě české inline slalo-
mové sezóny, který se odehrál v neděli, Ga-
briela Kudělásková v obou kolech upadla 
a 1. místo přenechala Barboře Procházkové 
(LK Slovan Jirkov), která se tím pádem stala 
i absolutní vítězkou Poháru starosty města 
2011 v ženské kategorii. Mezi muži v dra-
matickém závěru opět zvítězil Petr Brandt-
ner před Vojtou Pršalou (Ski klub Vrchla-
bí). Petr Brandtner se tak stal i absolutním 
vítězem Poháru starosty města mezi muži.

Kralupská děvčata zopakovala svá sobot-
ní umístění i v neděli. Další velký úspěch 
pro Ski klub Kralupy zaznamenal Šimon 
Šindelář (8 let), který obsadil 4. místo v ka-
tegorii přípravky.

Vítězi Heckl cupu 2011, kterými se sta-
li nejúspěšnější závodníci celého závodní-

ho víkendu v žákovských kategoriích, by-
li vyhlášeni Viktorie Váchalová (KL Loko 
Olomouc) a David Syrotiuk (KL Turnov). 
Nejúspěšnější závodníci víkendu v předžá-
kovských kategoriích obdrželi Pohár týd-
ne mobility, držiteli se stali Jiří Vlk z LK 
Slovan Jirkov a domácí závodnice Juliana 
Šindelářová.

Jelikož byly kralupské závody posledními 

závody celého seriálu, došlo i na vyhláše-
ní celého seriálu závodů Českého poháru 
CILA cup 2011. Celkovými vítězi se stali 
Gabriela Kudělásková a Petr Brandtner. His-
torický úspěch pro Ski klub Kralupy zazna-
menaly sestřenice Šindelářovy, v kategorii 
předžákyň obsadily v celkovém hodnocení 
CILA cupu 2011 první dvě místa.

MartIn štěpán

Dne 19. září starosta našeho 
města pan Petr Holeček 

a předseda sportovní komise 
pan Jan Špaček přijali starší 
dorostenky, trenérku Martinu 
Moravcovou, asistentku Rená-
tu Procházkovou a organizač-
ní pracovnici JUDr. Ivanu Šle-
hoferovou na Městském úřadě 
v Kralupech. 

Pan starosta poděkoval děv-
čatům za reprezentaci České 
republiky a zároveň města 
Kralupy na zahraničním tur-
naji ve Španělsku, kde děvčata 
vybojovala 1. místo. Pan Špa-
ček daroval děvčatům basket-

balový míč, který ale po prv-
ní mezinárodní prohře musí 
vrátit :-).

Zatím uvažujeme o meziná-
rodním turnaji ve Vídni a ur-
čitě se opět v červnu 2012 
zúčastníme turnaje ve Špa-
nělsku. 

Na závěr musíme poděkovat 
Městu za finanční podporu 
na našich sportovních akcích 
a vážíme si i toho, že většiny 
akcí, i zahraničních, se účast-
ní náš pan starosta a předse-
da sportovní komise. 

 radana HnIlIčKová, 

preZIdentKa KluBu

Petr brandtner (Ski klub Písek) vítězí v kralupských závodech

Basketbalistky na radnici

Horní řada zleva: Karolína Procházková, Iveta Štětková, 
zuzana Spilková, Michaela Pokorná a Renata Štětková, 

uprostřed zleva: Denisa Halátková, Monika Vajnerová a Andrea Procházková, 
dole zleva: Michaela Langová a Kristýna Kejmarová.

Starší dorostenky bK Kralupy Junior obsadily na turnaji 
v Ostravě 3. místo. 

Inline finále v Kralupech nad Vltavou

Fo
To

: M
il

o
Š

 j
ír

o
Vý



K Z

32 www.mestokralupy.cz

Sport

Nejedná se o značku místního piva, ale 
o pořadové číslo startu kralupské po-

sádky na letecké navigační rallye Aerotour 
Sazená, kterou v  sobotu 27. srpna pořá-
dal již po jednadvacáté Aeroklub Kralupy. 
Nepříznivé počasí, způsobené přechodem 
studené fronty uprostřed „šňůry hezkých 
dnů“, umožnilo „startovní okno“ od rána 
pouze do čtyř odpoledne. Čerstvý západní 
vítr znesnadňoval přesnou navigaci a tím 
i zaznamenávání objektů (fotografie, znaky 
z plachet) na zadané trati, dodržení traťové 
rychlosti a nakonec i vlastní přistání do 
vymezeného pásma.

Třináctka odstartovala v závěru soutěže 
a pro zhoršenou letovou dohlednost a déšť 
na druhém otočném bodu se správně roz-
hodla pro bezpečný návrat. 

V soutěži zvítězila slánská posádka Ma-
chovský/Drgová, stříbro získali místní  Pa-
secký/Podzimek, bronz Kladeňáci Čáp/Stůj. 
Přítomné německé posádky se vlastní sou-
těže nezúčastnily.

Nepříznivé počasí však nenarušilo přátel-
skou „leteckou pohodu“ zúčastněných posá-
dek, které v pohodě odletěly domů v neděli. 

Aeroklub děkuje Aeru Vodochody, Mero 
Kralupy a Tipgames za poskytnutí propa-
gačních předmětů závodníkům pro vzpo-
mínku na XXI. Aerotour.

Nyní již tradice kralupského navigačního 
létání zůstala nepřerušena!    

Ing. Hanuš, 

autor tratI
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„Kralupská třináctka“ měla smůlu

Třináctka v motorovém kluzáku L-13 SW Vivat – Kejř / Šimon (vpravo)
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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.

PRONAjMU částečně zařízený, hezky položený byt 2 + KK na 
Cukrovaru, zrekonstruovaný a za dobrou cenu. 
 Tel. 777 798 184 

nAbÍZÍ:
AZ šKolKA – soukromá školka pro děti od 2 do 6 let - pro celodenní 
docházku i nárazové hlídání
Několik volných míst v dlouhodobých kurzech! Přijďte se po přihlášení 
(z důvodu omezeného počtu míst) podívat do hodiny vybraného kurzu 
a o pokračování se rozhodnete sami! 

PRO DĚTi:
MoRtiMeR engliSh Club výuka angličtiny pro děti od 2 let 
FiguRKoVá šKoliČKA pro rozvoj intelektu - pro děti od 4 do 8 let
dRAMAŤáČeK pro děti od 3,5 do 6 let

PRO DOSPĚLé:
Výuka angličtiny MoRtiMeR engliSh Club
jAZyČníK – kurzy italštiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny
AKtiViZACe pRo SenioRy – relaxační a pohybová terapie, trénink 
paměti
Kurz snižování nadváhy Stob, Kurz VAŘení
Základy AStRologie, cvičení tAi – Chi

V říjnu z jednorázových akcí nabízíme:
✔ 5. 10. od 18 h. - lunA 1. - praktický seminář zážitkové 
 a sebepoznávací práce VESMÍRNÁ ODYSSEA. 
✔ 8. 10. od 9 h. – SCRApbooKing – kreativní kurz práce s papírem
 – pro dospělé a starší děti 
✔ 10. 10. od 19 h. – pŘeKážKA nebo VÝZVA aneb neutíkejme před
 překážkami – seminář pro dospělé 
✔ 15. 10. od 9 h. – SetKání S hAnKou ZeMAnoVou 
 – 10 důležitých rad na cestě ke zdravější stravě
✔ 16. 10. od 15 h. – SlAVnoSti SpAdAného liStí 
 – soutěže a tvoření pro děti 
✔ 19. 10. od 18 h. - lunA 2. - praktický seminář zážitkové 
 a sebepoznávací práce VESMÍRNÁ ODYSSEA. 
✔ 22. 10. od 9 h. - KuRZ VAŘení – pro dospělé
✔ 30. 10. od 15 h. – hAlloWeen – zábavné odpoledne pro celou
 rodinu 

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

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz
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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
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Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

NABíZí k pronájmu:
V areálu lobeček ➤ kantýnu ➤ skladovací, výrobní  

a parkovací plochy. V areálu Veltrusy ➤ truhlářskou dílnu. 
V přemyslově ulici ➤ kancelářské prostory

informace na tel. 602 354 772

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

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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Kontakt a bližší informace:

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

Jazyková škola EASY ENGLISH®

pořádá

v centru Kralup od října 2011 
do června 2012
jazykové kurzy s plně 
kvalifikovanými českými 
i zahraničními lektory
a malými skupinkami pro 
každý stupeň pokročilosti

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

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

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

Dopravní firma

PřIjME řIDIČE AUTOBUSů 
pro oblast Odolena Voda a Kralupy nad Vltavou

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

Ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

Komerční inzerce
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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...

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

Komerční inzerce
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v říJnu naBíZíMe:

široký sortiment ovocných stromků - od 15. října

široký sortiment růží - od 10. října
velkokvěté, pnoucí, polyantky, sadové, stromkové, deštníkové

rostliny na živé ploty - více jak 20 druhů

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

www.ZaHradnIctvI-JelIneK.cZ
☎ 315 781 019

otevřeno:
pondělí-pátek ...................................................................8.00 - 17.30
sobota ................................................................................8.00 - 16.00
neděle................................................................................9.00 - 13.00
28.10. - státní svátek otevřeno .......................................8.00 - 16.00

22.10. dýŇování 
od 13 do 16 hod.

u vyřezávání dýní, výroba  
    podzimních věnců, postaviček

u malování na obličej

u halloweenské omalovánky

u účast možná v maskách

(veškeré potřeby pro vyřezávání 
budou k prodeji či zapůjčení)

Komerční inzerce




