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Kdy začnou hodiny  
na kostele opět měřit čas?

Vsoučasné době probíhá generální oprava pře-
vodového soukolí od ručiček až po hodinový 

stroj (na hodinovém stroji nebude prováděna žádná 
činnost). Dále se opravují hodinové ručičky samotné 
a odbíjecí zařízení.  V průběhu oprav a celkového 
čištění ciferníku bylo zjištěno, že oplechování v dolní 
části zrezivělo a je nutno provést oplechování nové. 
Toto oplechování a nátěr kovářskou černí provedl 
pan Zdeněk Němec z Roudnice nad Labem, který 
prováděl v podzimních měsících nátěr celé střechy 
kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.

Hodinové soukolí renovuje hodinář pan Jiří Ma-
lecký z Hořína. Protože pan Malecký utrpěl úraz 
rukou popálením a práci na věžních hodinách mu 
zkomplikoval pobyt v nemocnici, bude celková opra-
va dokončena během prvních dvou měsíců  roku 
2011, a to podle klimatických podmínek, které do-
volí provést finální nátěr kovových součástí hodin.

Ing. Jana Bendová, 
referent památkové péče 
MěÚ Kralupy nad Vltavou

Z a oponu příprav již 3. galavečera kra-lupského sportu vás nechává nakouk-
nout ilustrace domácího karikaturisty Pavla 
Rychtaříka. Jak můžete vidět, Kralupák má 
plné ruce práce s tím, aby uhájil svoji po-
zici maskota všech kralupských sportovců. 
I když se jedná o kreslenou postavičku, 
která žije svým specifickým životem, proží-
vá stejné radosti i strasti jako my, obyčejní 
smrtelníci. Kralupák ale dobře ví, že zábles-
ky slávy jsou tím pravým kořením života 
sportovců – profesionálních, amatérských 
i rekreačních. 

A proto v našem městě za jeho patronace 
vznikla unikátní sportovně-kulturní show, 
která má nejen ocenit nejlepší z nejlepších, 
ale potěšit i všechny nadšené a obětavé li-
di, kteří ve sportu vidí smysluplnou volno-
časovou aktivitu, která prospívá nejen tělu, 
ale i duchu. 

Večer plný vzájemné inspirace, překva-
pení a báječné sportovní nálady proběhne 
v pátek 8. dubna v KD Vltava. Jste srdeč-
ně zváni! 

Jindřich Kohm

Více na str. 5 a na www.mestokralupy.cz

JIŽ V DUBNU

GALAVEČER 
KRALUPSKÉHO SPORTU
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Zprávy z radnice

dnes vám bez sáhodlouhých úvodů přináším příběh, 
který se opravdu stal. A protože vše dopadlo dobře, 
není nic snazšího, než se tomuto vyprávění zasmát…. 

ŽeNa za VOlaNteM 
Manžel byl v zimě na školení 
ve Velké Úpě v Krkonoších. Bylo 
škoda nevyužít příležitosti, a vy-
razila jsem s dětmi do Úpy také 
– na chatu ke kamarádovi, s tím, 
že se k nám manžel po skončení 
školení přidá a užijeme si dovole-
nou. Rozhodnutí to však nebylo 
až tak šťastné, protože kompli-

kace přišly ještě před odjezdem ….  
Když jsem chtěla do auta naložit spoustu důležitých 

a nezbytných věcí, které k týdennímu pobytu na ho-
rách potřebujete, zjistila jsem, že nejdou otevřít dveře 
zavazadlového prostoru vozu. Zalarmovala jsem tedy 
souseda, a když ani ten nepřišel na řešení, jak kufr 
otevřít, pomohl mi sklopit zadní sedačky (protože na 
způsob sklopení jsem sama nepřišla) a všechny věci 
jsem do kufru naskládala bočními dveřmi přes zadní 
sedačky. Pak už jen stačilo ukotvit dětské autosedačky, 
do nich děti a mohli jsme vyrazit. Cestou do Krkonoš 
jsem musela asi tak 20 x zastavit, protože kufr se sa-
movolně „snažil otevřít“ a na panelové desce mi hned 
svítila kontrolka a výhružně pípal signál. Stačilo jen 
kufr dobouchnout a zase jsem mohla pár kilometrů 
popojet.

Po vyčerpávající cestě jsem se těšila na horskou 
pohodu o to víc. Den s nehodami však ještě nekončil. 
Manžel mi poradil, ať si zajedu s autem až k chatě (kte-
rá stojí ve stráni), a pak ať auto odvezu na parkoviště, 
abych nemusela nosit věci a děti přes hlavní silnici 
a do kopce. Odbočku k chatě jsem pečlivě nastudova-
la na mapě. Fotomapa ale byla z období bez sněhu, 
takže bylo náročné v té bílé záplavě tu správnou od-
bočku trefit, ale podařilo se mi to napoprvé. Netušila 
jsem však, že bude cesta komplet pod sněhem. Man-
žel mě totiž ujišťoval, protože v Úpě už několik dní byl, 
že sněhu je málo a k chatě se krásně dostanu. Neměl 
pravdu.

Cesta byla zasněžená snad ještě z předloňska, k to-
mu pod čerstvou vrstvou sněhu navíc namrzlá, takže 
jsem vyjela „jenom“ do poloviny cesty vedoucí ke kýže-
nému cíli, zapadla a zaparkovala o stromeček. Násle-
dovalo jasné a zřetelné: „Jsem v pr….“

S myšlenkou, že každá situace má řešení a vše se 
dá zvládnout, jsem se vrhla do záchrany vozu a mých 
dvou dětí, které, nic netušící, spokojeně spaly ve svých 
autosedačkách.
Samozřejmě lopatu ani sněhové řetězy jsem s sebou 
neměla, kdo by na to myslel, když jede do hor, že? :o) 
Po prvním zjištění, že auto i stromek, o který jsem za-
brzdila, jsou nepoškozené, jsem šla hledat pomoc. Pár 
metrů pod mým zapadlým autem stála chalupa, u ní 
4 auta, tušila jsem tedy i nějaké obyvatele. Bohužel, 
nikdo na mé bouchání na dveře nereagoval, tak jsem 
si alespoň vypůjčila hrablo, které bylo o chatu opřené, 
odházela od kol sníh – to už za vydatné pomoci dět-
ského vyptávání se z auta: „Proč to děláš? Kde jsme? 
Kdy už budeme na horách?“ Svůj výsledek to mělo. Vy-
jela jsem dalších 5 cm a opět zapadla.

Dokončení na str.: 6

Milí čtenáři 
zpravodaje,

Sdružení zdravotně postižených, Hůrka 1041 
ScHůzka Se koná 22. 2. 2011 od 12:30 do 13:30 Hod.
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Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 
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Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené pří-
spěvky – redakce. Vyšlo 1. 2. 2011. UZávěrKa břeZnového čísla: 17. 2. 2011 v 16.00 hod.

◆ Zhotovitelem akce „Zateplení budov MŠ a ZŠ v Kralupech nad Vltavou – část 1.“ se stala společ-
nost REVITAG, a.s. z Prahy za celkovou cenu 7.885.996,20 Kč včetně DPH.
◆ Město Kralupy nad Vltavou uzavře nájemní smlouvu s Ing. Grunclovou na pozemek u zimního 
stadionu za účelem pořádání farmářských trhů. 
◆ ZŠ a MŠ Třebízského obdržela finanční dar od pana Marka Koukala ve výši 3.000,- Kč pro po-
třeby Mateřské školy v roce 2010/2011.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

◆ RM schválila na základě důvodové zprávy sportovní komise rozdělení částky 300.000,- Kč pro mlá-
dežnická družstva provozující „lední sporty“ v Kralupech: 
HK KRALUPY ...............................................................................................................255.000,- Kč
KRALUPSKÉ PUMY .......................................................................................................33.000,- Kč
KRASOBRUSLENÍ .......................................................................................................... 12.000,- Kč
◆ RM schválila příspěvek jednotlivým oddílům měsíčně:
HK KRALUPY .................................................................................................................32.000,- Kč
KRALUPSKÉ PUMY ........................................................................................................  4.000,- Kč
KRASOBRUSLENÍ  ..........................................................................................................  1.500,- Kč

Žádosti o dotace z Krajských fondů na rok 2011:
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu sportu, volného času a primární prevence Středo-
českého kraje“ na projekt „Dny Kralup“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu kultury a obnovy památek Středočeského kraje“ na 
projekt “Hřbitovní kaple - rekonstrukce“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského 
kraje“ na projekt „Černé skládky“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS Středo-
českého kraje“ na projekt „Odborná školení“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Humanitního fondu Středočeského kraje“ na „Sociální 
služby“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM schvaluje podání žádosti o dotaci z „Fondu cestovního ruchu a podpory podnikání“ na projekt 
„Propagační letáčky“, s finanční spoluúčastí města v předepsané výši.
◆ RM bere na vědomí žádosti o dotaci Kulturního a společenského střediska, Muzea, Domu dětí 
a mládeže, ZŠ Třebízského, ZŠ Komenského, ZŠ Generála Klapálka, MŠ Generála Klapálka, SDH Kralupy 
a SOKOLu Kralupy, v případě úspěchu jejich žádostí o dotaci se zavazuje k proplacení finanční spoluú-
časti v předepsané výši.

◆ Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit přijetí finančního daru ve výši 350.000,- 
Kč od společnosti SYNTHOS Kralupy, a. s. a jeho rozdělení takto:

Návrh rozdělení finančního daru:
 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech nad Vltavou ..................60.000,- Kč
 2. Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická ......................................60.000,- Kč 
 3. Fit For You - Blanka Červenková ...............................................................................30.000,- Kč
 4. Kralupská sportovní spol. s r.o. - energie ...................................................................30.000,- Kč
 5. Kralupská sportovní spol. s r.o. - Mikulášská revue na ledě 2010 ............................... 10.000,- Kč
 6. Basketbalový Klub Junior – (dívčí složky) ..................................................................30.000,- Kč
 7. Basketbalový Klub Kralupy – (chlapecké složky) .........................................................30.000,- Kč
 8. Klub českých turistů.................................................................................................30.000,- Kč 
 9. Tenisový klub Kralupy ...............................................................................................30.000,- Kč
 10. KaSS v Kralupech nad Vltavou - festival Seifertovy Kralupy ........................................30.000,- Kč
 11. Město Kralupy nad Vltavou - novoroční ohňostroj ....................................................... 10.000,- Kč
Celkem ......................................................................................................................350.000,-Kč

Zastupitelstvo města bude o tomto rozdělení daru rozhodovat dne 9. února 2011.
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Aktuality

v listopadovém vydání kralupského 
zpravodaje jsme otevřeli seriál, 
ve kterém vás budeme průběžně 
informovat o akci: přístavba 
mŠ mikovická. 

Vrámci této stavební úpravy zde budou 
vybudovány další 2 třídy pro celkem 

50 dětí. Jedna třída bude mít i bezbariéro-
vý přístup a bezbariérové sociální zařízení, 
aby tak mohla školka fungovat i pro děti, 
které jsou prakticky odmalička na vozí-
ku.

V říjnu 2010 zahájila společnost Silba – 
Elstav, s.r.o. realizaci projektu zbouráním 
původní nepoužívané kotelny a garáže, mís-
to které již roste na 250 m2 další část budo-
vy. Jsou postaveny nové základy, položena 
izolace a již se rýsuje zdivo. Staví se z ke-
ramického zdiva o tloušťce 36 cm.

Stavba prozatím běží dle plánu a stano-
veného harmonogramu bez větších kom-
plikací.

Rekonstrukce je ve větší míře financová-
na díky dotaci z Regionálního operačního 
programu NUTS II Střední Čechy. Před-
pokládané celkové náklady projektu činí 
18.950.118,32,- Kč, přičemž dotace dosahuje 
výše 14.950.780,51 Kč.

Nedojde pouze k rozšíření stávající bu-
dovy, ale v létě bude také kompletně zre-
konstruována stávající kuchyně MŠ a celá 
akce bude zakončena zateplením stávají-
cí budovy a výměnou oken a vchodových 
dveří. Na akci zateplení byla také získána 

dotace, tentokrát z Operačního programu 
životního prostředí. 

O průběhu stavby Vás budeme informovat 
i v dalších číslech Zpravodaje a současně 
můžete shlédnout TV reportáž v kabelové 
televizi či na webu města. RadKa SaláKová

Řidiči již 
nezabloudí
Na přelomu listopadu a pro-

since bylo na hlavním 
průtahu naším městem, tedy 
v ulici Mostní, S. K. Neumanna 
a Podřipské, nainstalováno 25 
nových informačních směrovek 
do vedlejších ulic.

Rada města schválila pro-
vedením zakázky společnost 
Hostalek–Werbung, spol. s r.o. 
z české Třebové. Tato firma 
má, dle smlouvy z roku 2005, 
výhradní právo instalace smě-
rovek ve městě. Celá akce si 
nárokovala náklady ve výši 
39.600,-  Kč vč. dPH.

Stavební ruch v Mikovicích
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Jednotlivé body 
(čísla) ukazují, 
kde všude jsou 
nainstalovány  
nové směrové  
cedule.
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Rada města

www.mestokralupy.cz

Rada města

Vstupujete do dalšího volebního období s něčím novým?
budete se Vy osobně na něco zaměřovat, co má u Vás prioritu?

petR HOlečeK
starosta, člen Rady města,  
předseda Redakční rady Kralupského Zpravodaje

Jednou mi jeden člověk řekl, že cokoli udělám, všem se to stejně ne-
bude líbit a ať chci, či nechci, můžu v obci za všechno. A hlavně prý 
za to špatné, co se nepovedlo. Vůbec nejsem pesimistou. Znám své 
město i jeho obyvatele a po čtyřech letech práce si uvědomuji i svoje 
možnosti a síly, velikost rozpočtu města i kompetence úřadu a sa-
mosprávy. Vím, co lidé ve městě a po městě chtějí a dokážu rozlišit 
reálnost těchto požadavků. Vím ale také, že někdy stačí, aby člověk 
citlivým slovem, pomocnou rukou nebo i jen chápavostí dokázal ví-

ce, než penězi či planými sliby. Jedním z mých cílů – jako starosty - na volební období je proto 
učinit ze zastupitelstva a zaměstnanců Městského úřadu v Kralupech n. Vlt. i ostatních měst-
ských organizací orgány více a více pomáhající lidem ve městě. V časech byrokratických to 
není snadný úkol. Proto jsem rád, že mi moji spoluobčané vyjádřili svou náklonnost a dali mi 
pocítit, že jsem tuto svou vizi nezačal dělat špatně. Věřím, že ty čtyři volební roky, které nám 
již začaly, budou v historii města patřit mezi ty úspěšné a Kralupákům prospěšné. 

INg. MaReK 
CzeCHMaNN
místostarosta,  
člen Rady města

V zastupitelstvu 
Města začínám již 
čtvté období. Po 
počátečním nadšení 
přišlo vystřízlivění  
a poznání, že pro-

sazování vlastních idejí  a představ je velmi 
těžké a v mnoha případech  až nemožné.  
V druhém volebním období jsme s kolegy  
začali v zastupitelstvu bojovat o nový vzhled 
centra města a s tím i vybudování  nové  rad-
nice.  Řešením tohoto zapeklitého problé-
mu,  ale  i dalších důležitých věcí spojených 
s chodem města jsem strávil  i další volební 
období.  I v současné době, kdy jsem byl 
zvolen místostarostou a jsem zodpovědný za 
mnohem více věcí,  např. mám garanci nad 
odbory realizace investic a správy majetku 
i nad některými příspěvkovými organizacemi, 
zůstává mou osobní prioritou i nadále doře-
šení  výstavby nové radnice a nastartování  
přeměny bývalé průmyslové lokality středu 
města  na smysluplné a hlavně živé centrum. 
Zatím to vypadá tak, že se tato naše idea  za-
číná rýsovat a  přestěhování radnice do  zre-
konstruované  budovy bývalého obchodního 
střediska Máj kdo konce volebního období  je 
reálné.   Samozřejmě si  uvědomuji,  že nová 
radnice a centrum nejsou jedinými problémy, 
které tíží  obyvatele města.  Jedná se hlavně  
o  průjezd  těžké dopravy přes město a s tím 
i spojený neutěšený stav hlavních komuni-
kací, úklid města, plánovaná výstavba letiště 
apod.
Hlavním mým cílem ale je důvěru občanů, 
kterou mi dali ve volbách, nezklamat a svou 
práci v zastupitelstvu i radě města dělat co 
nejefektivněji a nejčestněji. 

INg. petR lIStíK
člen Rady města, předseda komise dopravy a výstavby

V zastupitelstvu jsem dříve nepůsobil. Do nového volebního období 
jsem byl zvolen jako jeden z několika úplně nových zastupitelů. Do 
zastupitelstva vstupuji s programem místního sdružení ODS a ten 
budu podporovat.
Moje priorita? Doufám, že má odpověď nebude příliš neskromná. 
Jednotlivých problémů najdeme v našem městě a naší činnosti určitě 
mnoho – parkování, doprava, nedostatek financí v rozpočtu, činnost 
příspěvkových organizací města a tak můžu pokračovat ještě dlouho. 
Já bych chtěl svým působením v zastupitelstvu přispět k tomu, aby 

naše rozhodování o jednotlivých problémech mělo i jakýsi svůj přesah do budoucnosti. Tím 
mám na mysli takové rozhodování, které nebude řešit jen současnou situaci, ale bude se sna-
žit trochu předvídat možné následky vyplývající z našeho rozhodování. Chci se snažit elimino-
vat taková rozhodnutí, jejichž výsledkem bude po letech zjištění, že jsme sice vynaložili plno 
úsilí, peněz a času na jejich plnění, ale zavedli jsme se do slepé uličky a musíme se vrátit zpět. 
Přestože to všechno vypadá jako jasné, pohledem do nedávné minulosti všichni vidíme, že to 
tak samozřejmé nebylo a není.

v posledních komunálních volbách jmenovali námi zvolení zastupitelé  
7 členů rady města. v prosinci a lednu jsme vám představili 4 členy,  

dnes otiskujeme odpověď posledních tří, na stále stejnou otázku:
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noMInuJTe SPoRToVce do ankeTY „SPoRToVec kRaluP nad VlTaVou 2010“. Své nominace zasílejte na: 
sportovec2010@mestokralupy.cz nebo prostřednictvím SMS na číslo 777 798 231 anebo vhoďte vyplněný nominační 

formulář do sběrného boxu v infocentru MěÚ. Více na www.mestokralupy.cz

TReNéR RoKu:  
do této kategorie můžete 
nominovat nejen své tre-
néry, ale i předsedy klubů, 
vedoucí družstev, mana-
žery oddílu a další výkon-
né členy oddílu, kteří se 
významnou měrou podílí 
na úspěšné činnosti klu-
bu, oddílu, družstva apod.

Síň SláVy: do této ka-
tegorie můžete nominovat 
sportovce, kteří již dosáhli 
svých životních sportov-
ních úspěchů a významnou 
měrou se zasloužili o spor-
tovní reprezentaci nejen 
města Kralupy nad Vlta-
vou, ale i České republiky.

SpoRToVNí aKCe 
RoKu: do této katego-
rie mohou oddíly nomino-
vat sportovní akci či akci 
podporující a propagující 
sport pořádanou kralup-
skými sportovními od-
díly v kralupském regio-
nu během roku 2010.

ANKETA SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU 2010 
(rozhoduje věk nominovaných v roce 2010)

Jednotlivec do 15 let včetně

Jméno: Odvětví: Úspěch:

Jednotlivec 16 – 50 let včetně

Jméno: Odvětví: Úspěch:

Jednotlivec nad 51 let

Jméno: Odvětví: Úspěch:

kolektiv do 15 let včetně

Jméno: Odvětví: Úspěch:

kolektiv od 16 let včetně

Jméno: Odvětví: Úspěch:

✁

✁
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www.mestokralupy.cz

Pokračování ze str. 2

ŽeNa za VOlaNteM 
Šli jsme tedy s dětmi hledat pomoc dál. V naší chatě 
ještě nikdo nebyl. Jak jsem se vzdalovala od auta, rostl 
ve mně strach, že ještě navíc k tomu zaplatím poku-
tu, protože jsem vjela na cestu se zákazem vjezdu. 
Jako naschvál jsem zůstala viset nad místní hasič-
skou zbrojnicí, tedy všem na očích. Už jsem v duchu 
viděla obcházet mé auto policisty, kteří si významně 
poklepávají na bloček s pokutami. V této panice jsem 
se vracela k autu a náhodou potkala mladíka, nevá-
hala ho oslovit a poprosit o pomoc. Jako velký znalec 
situace se dušoval, že mi pomůže, protože ráno už tu 
bez problému zcouval se svým autem. Ale s mým mu 
to nevyšlo. Zapadl hned po 3 metrech, navíc na vnější 
straně cesty, takže auto teď nebezpečně viselo na strá-
ni a chtělo se sesunout na hasičskou zbrojnici. Já smrt 
v očích, on děs v očích, vyskočil zpoza volantu, posadil 

mě do auta a držel mě i s autem „nad propastí“ a sna-
žil se mě vytlačit.

Naše hlasité počínání vzbudilo mladého muže, 
který spal v té chalupě, u které jsem si vypůjčila hrab-
lo. Okamžitě nám přišel na pomoc, a protože tři páry 
rukou a nohou dokážou víc, podařilo se nám auto do-
cela rychle dostat zpátky na hlavní silnici.

Samozřejmě manžel nevěřil, že se cesta nedá projet 
a když mu skončilo školení a přemístil se za námi na 
chatu, šel si to sám vyzkoušet. A samozřejmě, zapadl, 
a nedostal se ani tak vysoko, jako já :o)!

Celý náš týdenní pobyt na horách se už potom 
vydařil a na památku jsem si ještě přivezla naražené 
koleno.

přeju Vám, ať si v tomto zimním období 
 užijete sněhové nadílky  

a horského vzduchu nejlíp, jak to půjde! 
Radka Saláková, redaktorka Kz

Sběr BIooDpaDu  
přímo z domácností

Nová služba občanům města Kralupy nad Vltavou

Svoz bude probíhat 1x za 14 dnů v období od  
1. dubna do 30. listopadu z nádoby, kterou budete 
mít přímo doma. Náklady za svoz bioodpadu budou 
hrazeny z rozpočtu města a občané zaplatí pouze 
náklady za pronájem speciální biopopelnice. 

Cena za roční pronájem speciální biopopelnice 
o objemu 240 litrů je 237,60 Kč a o objemu 120 litrů 
172,80 Kč včetně DPH.

Případní zájemci si také mohou speciální ná-
dobu odkoupit do svého vlastnictví od dodavatele 
služby. 

Do nádob bude možno ukládat:
✓ Zbytky ovoce, zeleniny, slupky
✓ Skořápky od ořechů
✓ Čaj, káva
✓ Rostlinný odpad ze zahrady  
     (listí, tráva, plevel, větve)
✓ Výkaly drobných domácích zvířat

Zájemci nechť kontaktují MěÚ Kralupy n. Vlt.,  
odbor životního prostředí,  

paní Traxlovou (tel.: 315 739 944).

❑ sToP leTIŠTI voDoChoDY sToP ❑
Již několik let se Iniciativa STop leTIŠTI VoDoChoDy, složená ze 17 obcí,  

snaží zabránit záměru rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní letiště.
Několik let se snaží ochránit téměř 30 tisíc obyvatel žijících v regionu od hluku a všech ostatních 

následných dopadů na zdraví, majetek a úroveň jejich života, které letiště přinese.
Pokud jste 17. ledna neměli možnost sledovat pořad RepoRTéŘI ČT,  

v níž o rozšíření letiště Vodochody hovořili, můžete reportáž shlédnout na internetu.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240003/
Více informací, zpráv a videa hledejte také na www.stopletistivodochody.cz
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Na společné téma

sněhová nadílka, kterou jsme byli 
obdařeni koncem roku, zkomplikovala 
práci i strážníkům městské policie. 

„Zvýšil se počet výjezdů strážníků k doprav-
ním nehodám, kde strážníci Městské policie 
museli po určitou dobu usměrňovat provoz 
až do příjezdu policistů ČR. 

Dále byly prováděny pravidelné kontroly 
sjízdnosti komunikací a schůdnosti chod-
níků. Zjištěné skutečnosti jsme neprodleně 
předávali příslušným správcům komuni-
kací k dalšímu opatření, kteří dle možnos-
tí a hlavně množství sněhové pokrývky se 
snažili zvládnout danou situaci. Je pravdou, 
že mnozí majitelé vozidel jim už tak složitou 
situaci ještě více ztěžovali. Ale je také prav-
dou, že vše patří k zimním měsícům,“ říká 

zástupce ředitele kralupské Městské policie, 
pan Michal Císler. Dále však dodává:

„Na co bychom však chtěli především 
apelovat, je zcela evidentní sku-
tečnost, která vyplula na povrch 
v době, kdy sněhová nadílka 
začala opadávat. Co je tím-
to myšleno? Především to, 
že vánoční svátky už dáv-
no skončily, sníh roztál, ale 
mnozí z nás si i tak přinesou 
domů dárek v podobě „voňa-
vého“ překvapení, do kterého ne-
chtěně šlápli. O čem je řeč? Samo-
zřejmě o exkrementech psích miláčků, 
které nezodpovědní majitelé po svém pej-
skovi neuklízí.

Tímto bychom chtěli upozornit neukázně-

né majitele psů, že ze strany Městské poli-
cie budou prováděny častější kontroly toho-

to nešvaru, a to i za pomoci kamerového 
dohlížecího systému města. Při 
zjištění tohoto deliktu budou 
strážníci Městské policie po-

stupovat jednoznačně ra-
zantnějším způsobem, 

především v možnosti řeše-
ní daného přestupku. Bloková 
pokuta, která v tomto případě 
hrozí neukázněnému majiteli, 

se může vyšplhat až na částku tisíc 
korun za přestupek, přičemž nebe-

reme vůbec v potaz řízení před správ-
ním orgánem, kdy k této částce bude dle zá-
kona připočítán i poplatek za správní řízení, 
který taktéž činí částku 1.000,- Kč.“

Po oteplení v polovině měsíce ledna se 
zaměstnanci Technických služeb sou-

středili na úklid a čištění města.  Nejhorší 
stav je na sídlištích, kde se to psími výka-
ly a různým dalším odpadem jen hemží. 
Denně vychází do ulic kolem 10 pracov-
níků, kteří seberou cca 100 kg psích ex-
krementů.

Největší nepořádek bývá u stanovišť se-
parovaných odpadů, kde občané odkládají 
televizory, lednice, nábytek atd. Tento od-
pad patří do sběrového dvora, který je pro 
občany otevřen sedm dnů v týdnu včetně 
svátků. Občan s trvalým pobytem v Kralu-
pech zde odpad odloží bezplatně. Poplatek 
je vybírán pouze za uložení stavební ho 
odpadu.

Dalšími zdroji nepořádku jsou stanoviš-
tě komunálního odpadu, kde odpadky čas-
to místo v kontejneru končí rozházené po 
stanovišti. Stačí, aby zafoukal 
vítr, a polovina sídliště je 
poseta papíry.

Mnohdy našim za-
městnancům přijde lí-
to, když provedou cel-
kový úklid lokality a po 
velmi krátkém čase, ně-
kdy i následující den, ne-
ní ani vidět, že by se zde 
uklízelo. S psími výkaly je to 
obdobné. Majitelé čtyřnohých 
miláčků by si měli uvědomit, že po trávní-
ku se pohybují i malé děti. Věnujte, prosím, 
více pozornosti úklidu po pejscích.

Ing. petr Šára, 
ředitel TSM

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

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

SVoz odPadu V ÚnoRu
31. 1. - 4. 2. - rozměrný odpad z domácností

14. 2. - 18. 2. - rozměrný odpad z domácností
(tj. pneu, lednice, televize, aku, el.přístroje, železo, ostatní kovy)

ROZPIS STANOVIŠŤ mObILNíhO ODPADU 

Sníh roztál, chodníky jsou plné výkalů

Úklid po oblevě Prosíme psy,

aby nám nesr... na chodník,

protože lidem je to jedno !

Ilustrační foto
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v roce 1901 byl z podnětu statkáře 
Josefa adama, obchodníka rudolfa 
katze a učitele františka vodičky 
založen spolek pro chov drůbeže 
o ochranu ptactva v kralupech nad 
vltavou a okolí.

Na území dnešního Středočeského kra-
je je kralupská chovatelská stanice 

jedinou, ve které nebyla za 110 let pře-

rušena činnost. Přestože spolek měl ve 
svém názvu pouze drůbež, podle stanov 
se dělil na odbory chovatelů slepic, vod-
ních ptáků, holubů a králíků. 

První výstava v Kralupech se konala 
r. 1903 a další hned v roce následujícím 
pod názvem „Druhá všeobecná výstava 
drůbeže, holubů, králíků a ptactva zpěv-
ného a předmětů chovatelských“. Výstava 
se konala 2. – 4. dubna 1904 v pivovarní 

restauraci a zúčastnilo se jí 39 vystavo-
vatelů.

K dnešnímu dni bylo v Kralupech uspo-
řádáno 76 výstav. V průběhu let se měnili 
lidé ve vedení spolku, jedno však zůstalo 
stejné: poctivá práce řady členů, kteří se 
věnovali své zálibě a tím i prospěchu cho-
vatelské činnosti na Kralupsku. Za to jim 
patří naše poděkování. 

JaRoSlav ŠebeK, Jednatel Zo ČSch

v nedávné době došlo v naší republice k několika případům, kdy neznámé 
osoby oslovily  náhodně děti a vyzývaly je, aby je následovaly, nebo nasedly 

k nim do motorových vozidel. policisté z Územního odboru policie čr mělník 
touto cestou vyzývají rodiče, aby svým dětem opět připomněli několik zásad 

bezpečného chování a to zejména při kontaktu s cizími lidmi.

Chovatelé slaví 110 let založení

důležITá 
Telefonní 
číSla:

Tísňová linka

112
Policie čR

158
Městská policie 

156

POLicie ČR MěLníK VyZýVá rodiče

U příležitosti tohoto významného výročí se koná 

„ZIMNí VýSTaVa DRoBNého ZVíŘeCTVa“
ve známém kralupském Dřeváku v Lobečku,

a To Ve DNeCh 19. – 20. ÚNoRa 2011.  
Výstava se koná pod patronací starosty města pana Petra Holečka.

Pro návštěvníky je výstava otevřena: 
v sobotu 19. 2. od 8 do 17 hodin
v neděli 20. 2. od 8 do 13 hodin.

Vstupné: 30,- Kč, děti do 15 let zdarma.
Vystaveno bude několik set živých zvířat (králíků, holubů, drůbeže, 

papoušků, morčat). Výstava bude doplněna poučnou panelovou 
výzdobou. Své štěstí budete moci zkusit v bohaté tombole. 

Těšíme se na Vás! Holub Parukář

➊ Neber si od cizích osob žádné dárky a pokud možno  
 se vyhýbej kontaktu s těmito osobami!
➋ Nesedej s nikým cizím do auta!
➌ Nejezdi autostopem!
➍ Choď do školy vždy bezpečnou cestou, i když je delší! 
 Mimo domov se pohybuj společně s kamarády nebo 
 spolužáky ve větších skupinkách!
➎ Všímej si neznámých a podezřelých lidí v domě, 
 nevstupuj s nimi do výtahu – raději jdi pěšky!
➏ Nesděluj nikomu cizímu adresu trvalého pobytu a další
 osobní údaje!

➐ Doma otevírej jen známým lidem!
➑ Oznam neprodleně rodičům, ve škole nebo na policii, 
 když Tobě nebo kamarádům někdo ubližuje!
➒ Když se staneš svědkem toho, že tvůj kamarád 
 nastoupil do cizího vozidla nebo odešel s cizím 
 člověkem, pokus se zapamatovat popis této osoby
 (oblečení, výška, věk…) nebo vozidla (státní poznávací
 značka, barva, typ).
➓ Staneš-li se obětí či svědkem trestného činu, vyhledej 
 ihned pomoc. Věc neprodleně oznam!

Preventivně informační skupina PčR Mělník

deSaTeRo bezpečného chování
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Řidičské průkazy vydané do  
31. 12. 2000 jsou v současné době 

již neplatné a jejich povinná bezplatná 
výměna byla ukončena k 31. 12. 2010. 
V současné době je na kralupském 
odboru dopravy ještě nevyměněno 
830 průkazů. Z uvedeného množství 
je cca 400 průkazů vyrobených a při-
pravených k převzetí žadateli. Řidiči, 
kteří nestihli podat žádost o výměnu 
uvedených ŘP k 31. 12. 2010, mohou 
ŘP vyměnit za poplatek 50,- Kč (nebo 
500,- Kč za bleskové vyřízení). 

V české republice jsou v současné 
době platné 2 typy řidičských průka-
zů. Během následujících let bude do-
cházet k postupné výměně poslední-
ho typu dokladu, který jsou ze zákona 
řidiči povinni si vyměnit nejpozději do 
konce roku 2013. jedná se o průka-
zy vydané od 1. 1. 2001 do 31. 12. 
2004. V současné době zbývá k vý-
měně ještě 2.737 průkazů. Počínaje 1. 
1. 2014 bude v čR platný pouze 1 typ 
řidičského průkazu vzoru Evropských 
společenství. 

Pro řidiče profesionály připomínám, 
že povinná výměna řidičského průka-
zu je vázána i na výměnu Profesního 
průkazu a digitální tachografové kar-
ty, kde je uvedeno platné číslo ŘP.

MiRoSlaV HoŘEjší,  

VEdouCí odBoRu doPRaVy 

MěÚ KRaluPy N. VlT.

letošní zima nešetří sněhovou nadílkou, 
která nám sice trochu znepříjemňuje 

pohyb, ale zároveň skýtá krásnou nevšed-
ní podívanou. Pohled na zasněžené stromy, 
keře, louky i zamrzlé vodní hladiny nás 
okouzluje svým půvabem i klidem zimní-
ho spánku. 

Pokud také rádi pozorujete přírodu v zi-
mě, zapojte se do soutěže o nejhezčí fo-
tografii na téma „Zimní přírodní zákoutí 
v Kralupech“. 

Ale protože si ECK všímá i problematic-
kých míst, které by bylo třeba zvelebit nebo 
alespoň navrátit volné přírodě, čisté a nez-
devastované, vyhlašuje ECK i druhé téma 
soutěže „Kralupská příroda volá o pomoc“. 

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo po-
šle fotografie na obě nebo jedno z uvedených 
témat, elektronicky na e-mailovou adresu: 
ekoporadna@eckralupy.cz nebo doručí osob-
ně do kanceláře v 1. patře OD Máj v Kralu-
pech nad Vltavou, Palackého nám. 1091. 

Soutěž potrvá do konce února 2011. Poté 
porota, ve které zasednou i kralupští foto-
grafové, vybere vítěze obou kategorií. Ti ob-
drží odměny v podobě knižních publikací 
o Kralupech nad Vltavou. 

Ze všech fotografií bude v Ekocentru 
uspořádána během března výstava. 

Jana KRátKá, eKologicKé centRum KRalupy

Bližší informace na tel: 800 100 584 
a na www.eckralupy.cz

JeZdíte 
S NePlatNým 

řidiČSKýM 
PRůKAzeM?

Výzva zŠ Komenského
V ZáŘí uběHNe 110 leT OD OTeVŘeNí ZŠ KOMeNSKéHO.

V rámci oslav se uskuteční několik akcí. 
Jednou z nich bude dne 8. října 2011 

„Den otevřených dveří“ 
Rádi bychom uspořádali výstavu, která by mapovala život ve škole 

i v dobách dřívějších. Proto se obracíme na občany s žádostí o

zaPůJčení doboVýcH foTogRafIí, RůznýcH 
dokuMenTů a MaTeRIálů VzTaHuJícícH Se  

k zŠ koMenSkéHo náMěSTí.
Materiály, prosíme, noste do 25. června 2011. 

Po skončení akce bude vše v pořádku vráceno. Děkujeme!

Kontakt: Mgr. Markéta Pražáková
e-mail: prazakovamarketa@seznam.cz

Telefon do školy: 315 726 664

Fotografická soutěž 
ekologického centra kralupy nad Vltavou
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Jak vyplývá z názvu naší organizace, 
sdružení je přístupné nejen rodákům, 

ale i současným občanům Kralup a okolí, 
kteří mají o město zájem. Do „Sdružení ro-
dáků“ se můžete přihlásit každé první úterý 
v měsíci, kdy se od 13 hodin koná v Domě 
s pečovatelskou službou pravidelná schůz-
ka, a také při všech našich akcích.

Na našich zájezdech reprezentujících na-
še město uvítáme i veřejnost bez členství. 
Můžete se přihlásit podle našeho Plánu čin-
nosti 2011, který obdrží každý účastník vý-
roční členské schůze v únoru.

Výroční členská schůze bude v únoru 
První letošní akcí Sdružení je plánovaná 
Výroční členská schůze ve středu 16. února 
od 16 hodin v sále Městského muzea. Pří-
tomní budou seznámeni se stavem členské 
základny, pokladny a činností v roce 2010. 
Poté obdrží podrobný Plán činnosti 2011. 
V následující diskuzi budou zodpovídány 
dotazy a závěrečné slovo předsedy odstar-
tuje naši činnost pro rok 2011.

První přednáška bude v březnu
Cyklus přednášek letošní sezóny zahájíme 
ve středu 16. března od 16 hodin v sále 
Městského muzea přednáškou Václava Fenc-
la na téma Pravěk Kralupska. Protože se 

přednáška bude týkat i ostatních obcí v oko-
lí, dovolujeme si pozvat i zájemce z těchto 
obcí a kralupskou veřejnost na výlet do 
daleké minulosti regionu.

Jan KolátoR

Sdružení rodáků a příznivců města

co přinesou další měsíce?

Přehled chystaných akcí

MáSloVICKý MaSopuST Se ZaBIJaČKou 
Na NáVSI

v sobotu 26. února od 10 hodin. 
Podrobnější informace na www.maslovice.cz 

nebo na tel.: 724 191 246

MuSICFeST
25. března 2011 v Country salónu liďák, Kralupy. 

Pořádají studenti DG Kralupy.
Podrobnější informace v březnovém vydání Kralup-

ského Zpravodaje.

Pohledem na část Národní přírodní 
rezervace SOOS Vás zveme na náš 

květnový autobusový zájezd. Informace 
o něm získáte na schůzkách Sdružení 

a v některém příštím vydání Zpravodaje.

pODěKOVáNí 
dvořákův komorní sbor děkuje městu kralupy nad Vltavou za finanční podporu v roce 2010, bez které by nemohl provozovat svou činnost.  

za Dvořákův komorní sbor Marta Kučírková, vedoucí sboru

Pozvánka na koncert
Dvořákův komorní sbor z Kralup 
nad Vltavou zve všechny své příz-
nivce na koncert, který se bude konat  
25. 2. 2011 v aule Základní školy 
Třebízského v 18 hodin. 

V první třetině vystoupí Dvořákův 
komorní sbor, poté jako hosté  ang-
lický sbor Billingshust Choral So-
ciety pod vedením dirigenta Georga 
Jonese.     

Vstupné dobrovolné

Dvořákův komorní sbor  
se sbormistrem Pavlem Holubcem
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dRáčaTa děkuJí! 
Světlušky a vlčata z oddílu Dráčat, 
a také nejmenší skauti a skautky 
z oddílu benjamínků, skautského 
střediska Střelka, děkují hasičům 
z Minic a Farní charitě v Sokolské 
ulici za propůjčení objektů. Díky 
jejich vstřícnosti a ochotě nemu-
sely oddíly po dobu rekonstrukce 
své klubovny přerušit oddílovou 
činnost. Skautský dům Bára se 
v měsíci prosinci a lednu promě-
nil ve staveniště. Byla započata 
tolik potřebná rekonstrukce elek-
trických rozvodů. A došlo i na 
malování, které klubovny také 
potřebovaly. 

beTléMSké SVěTýlko
Vánoční čas skauti a skautky z Kralup opět prosvětlili přivezeným 
betlémským světýlkem. Tato tradice trvá již mnoho let. V letoš-
ním roce Kvítka a Stopaři, členové skautských oddílů, roznášeli 
světýlko na objednávku až do domů. O světýlko byl zájem i na 

ulicích, lidé světýlkonoše zasta-
vovali a odnášeli si světlo domů. 
Akce se vydařila a dle zpráviček 
od obyvatel, především starších 
občanů Kralup, byla hodnocena 
na výbornou. Roznášení betlém-
ského světýlka přispělo k vánoč-
ní pohodě všech zúčastněných.

TŘíkRáloVá SbíRka 
Proběhla i letos s účastí světlu-
šek a vlčat z Dráčat. Moc děku-
jeme všem obyvatelům Kralup za 
finanční příspěvky. Organizátor 
akce, Farní charita, je využije pro 
dobrou věc. Na stránkách farní 
charity se dozvíte o sbírce více.

SkauTSké STŘedISko STŘelka
děkuje ochotným a vstřícným pracovníkům obchodu „Řeznictví 
a uzenářství“ na Palackého náměstí za již několik let trvající po-
skytnutí prostoru výlohy na naší střediskovou nástěnku.  

SáRa haRdtová, ZáStupce vedoucí dRáČat

čím to je, že je ve společnosti tolik 
soutěžení a předhánění? Tolik vítězů 

a poražených, tolik chudých a bohatých? 
Kam se ztratila spolupráce, podpora, sou-
cit a láska?

Možná se na nastavení společnosti po-
depsala výchova, která byla velmi autori-
tativní. Běda, když jste chtěli vybočovat. 
Už ve škole a školce. Nejlepší bylo stát se 
nenápadným, tichým a snadno přehlédnu-
telným. Tak to bylo po celé moje a možná 
i Vaše dětství. A pak nám náhle bylo osm-
náct. Přišla svoboda a zodpovědnost. A jak 
se s tím náhle vyrovnat? Po letech, kdy 
jsme se učili toliko poslouchat.

Každý dělal, co uměl. Někdo zůstal šedou 
myškou, chodí do továrny a večer domů. 
Den za dnem a rok za rokem. Někomu se 
poštěstilo stát se v nějakém oboru odborní-
kem. Může něco změnit. Třeba je bohatý. 
Třeba vládne železnou rukou těm šedým 
myškám.

Někdo – a je nás dost, se stal rodičem. 
A přemýšlí, co by si přál pro své děti do 
budoucna. Chce vychovat šedé myšky nebo 
diktátory? Neexistuje něco mezi tím? Někdo 
úplně obyčejně lidsky šťastný, dělající práci, 
která ho baví a naplňuje, má partnera. Sku-
tečného partnera! A děti, za které je vděčný 

a tráví s nimi s radostí spoustu času.
 Jak na to? Můžeme ve výchově něco 

udělat jinak? Jak se jmenuje to, co nám 
povětšinou tolik chybí a co má mít každý 
laskavý a šťastný člověk? Sebeúctu!

 A jak předat něco tak… nehmotného? 
Nejlépe partnerskou výchovou, kdy je rodič 
ten, který má více zkušeností a předává je 
s respektem a úctou dítěti. V bezpečí pev-
ných hranic vymezených otevřenou náručí. 
Nikoli křikem, pláčem a trestem. Tak se kul-
tivuje dětská duše od malička. V šesti letech 
je už pak psychická struktura budoucího 
člověka téměř hotová. A v srdci respektují-
cího rodiče zůstane silný a hřejivý pocit za-
dostiučinění, že drahokam štěstí do zákla-
dů osobnosti dítěte byl položen. A je třeba 
ho už jen jemně brousit k větší kráse.

Hezká pohádka, že? Ale kdo to umí??
Nové občanské sdružení Maruška – spo-

lečnost pro výchovu ke zdravé sebeúctě, 
které vzniklo v Kralupech na konci roku 
2010, Vám může pomoci. Společnost Ma-
ruška má za úkol pomáhat rodičům najít 
cestu k respektující výchově nejen mezi do-
spělými, ale hlavně mezi dospěláky a dět-
mi. Sdružení Maruška pořádá v Kralupech 
kurzy Respektovat a být respektován, na 
jehož základě byl vybudován pilotní pro-

jekt následných setkávání rodičů, který je 
zatím ojedinělý v celé ČR. Na setkávání 
dochází ke sdílení zkušeností, opakování 
partnerských technik za přítomnosti psy-
chologa, který tento přístup nejen přednáší, 
ale i praktikuje. Dále o.s. Maruška realizuje 
kurzy Montessori pedagogiky, na kterých se 
rodiče seznamují s touto již více jak stoletou 
pedagogikou, u nás v ČR pokládanou stále 
za alternativní, ale v zemích západní Ev-
ropy běžnou. Následně pak mohou rodiče 
uplatňovat tuto pedagogiku doma a dochá-
zet do našich Montessori herniček. 

Naším cílem je vybudovat rodinné cent-
rum a mateřskou školku nebo dětský klub, 
kde bude uplatňován respektující přístup 
k dětem již od kojeneckého věku. Nechce-
me zůstat však jen u Montessori, myslíme, 
že další směry jako Waldorf také nabízejí 
hodně skvělých věcí, ze kterých chceme 
těžit.

Jsme nezisková organizace a hledáme 
další členy a prostory, kde bychom moh-
li pracovat. Jsme v Kralupech a jsme tu 
pro Vás. Je na čase proměnit naše Kralu-
py na město s vysokou hladinou zdravé 
sebeúcty.

maRtina nováKová a Jana KReJSová, 

www.SpolecnoStmaRuSKa.cZ 

o sebeúctě

rozhlížím se okolo sebe. dnešní doba je rychlá. 
Žádá si silných a sebejistých jedinců, kteří se v životě 
neztratí. mít ostré lokty sice není společensky 
otevřeně ceněné, ale mnoho lidí vám je bude skrytě 
závidět, když je budete mít.

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

e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz

MaxIM SOCHOR
Náš půlroční Ježíšek Maxim se narodil  

4. 6. 2010 v porodnici ve Slaném.  
Vážil 3,7 kg a měřil 50 cm.

„Narodil se človíček”

35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na výstavu

sTaré PověsTI česKé v nároDním mUZeU
Kdy? v sobotu 12. února 2011

Výstava Staré pověsti české představuje nejstarší období českých 
legend. Před očima návštěvníků ožijí postavy mytických Přemyslov-
ců, praotcem čechem počínaje a hostivítem, který je podle legend 
otcem Bořivoje, prvního historicky doloženého Přemyslovce, konče. 
Výstava vypráví o vzniku i vývoji mýtů a dokumentuje jejich ne-
přetržitou popularitu od středověku přes renesanci, baroko až do 
moderní doby včetně současnosti. zároveň představuje významné 
nálezy české archeologie z 6. – 10. století, tedy z období, kdy se 
staré pověsti české „odehrávaly“. Máte tak jedinečnou příležitost 
porovnat legendu a skutečnost. 

odjezd z kralupského 
nádraží v 8:41 hodin 
na Masarykovo nádraží. 
dále pěšky k národní-
mu muzeu. ostatní se 
mohou připojit v 10 hodin před budovou národního muzea.
Tato vycházka se uskuteční s přispěním Městského úřadu Kralupy 
nad Vltavou.

Akci připravila: Milena Vovsová

æ

Přejeme jim hodně zdraví,  
radosti a spokojenosti

Blahopřejeme  
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají v únoru 
významných životních jubileí.

�2 let  Jarská Jiřina
  Pígl Josef
  alberovská marie
�0 let  rychtaříková Věra
  knöpfelmacherová miloslava
  Spěváková milada 
�5 let   Špičková ludmila
  Skrbková Věra
  košťálová miloslava
  Vidimová marie
�0 let  černá Jiřina
  čurdová eva
  kalina Jaroslav
  Horáková květa
  Vyležík Jiří 

blaHoPŘeJeMe 
mému manželovi, našemu tatín-
kovi, dědečkovi a pradědečkovi, 
panu JIŘíMu VyleŽíKoVI k vý-
znamnému životnímu jubileu. 
Hodně štěstí, zdraví a stále tako-
vý životní elán přejí manželka Mirka a děti Jiřina 
a Mirek s rodinami.

1. ledna 2011, 30 minut po půlno-
ci, se nad naším městem rozzá-
řil tradiční novoroční ohňostroj. 
občané Kralup se v hojném počtu sešli 
na obou březích řeky Vltavy a mostě  
T. G. Masaryka, aby tak mohli z bez-
prostřední blízkosti sledovat ohňo-
strojovou produkci. pro mnohé to byl 
neuvěřitelný zážitek. Díky příznivému 
počasí a jasné obloze se mohli ohňostro-
jem „kochat“ i občané okolních obcí.
ohňostrojová produkce v re-
žii společnosti CZ Team z Kra-
lup nad Vltavou trvala 12 minut. 
Finančně se na úhradě nákladů po-
dílel MěÚ Kralupy částkou 85.000,- 
Kč a 10.000,- Kč věnovala spo-
lečnost Synthos, a.s. Kralupy.

Novoroční ohňostroj
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 4. 2. MUDr. Švejdová .............Kaučuk
    315 718 007
 11. 2. MUDr. Tomaier   ............Nerudova 686
      315 725 603
 18. 2. MUDr. Hájková ...............Veltrusy
       315 781 156
 25. 2. MUDr. Votavová  ............Nerudova 686
      315 724 720

Dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Dne 28. 2. 2010 to budou 2 roky, 
co nás navždy opustil manžel 
a tatínek, pan ZDeNěK MěKoTa, 
zaměstnanec Dvořákova 
Gymnázia Kralupy a dlouholetý 
hasič Aera Vodochody. S láskou 

v srdci vzpomíná manželka Romana a synové Tomáš 
a Marek. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Stále nás bolí srdce od okamžiku, kdy nás  
navždy opustila naše drahá maminka, babička 
a prababička, paní VlaSTa STaRá, která pro 
nás byla vším; nejen maminkou, ale i rádkyní, 
kamarádkou i zpovědnicí. Vzpomeňte s námi, 
prosím, pokud jste ji znali a měli rádi. Děkujeme 
a vzpomínáme, dcery s rodinami. 

Dne 17. února je tomu právě 5 
let, co mě navždy opustil můj 
milovaný a obětavý manžel 
olDŘICh KoKoŠKa z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene jeho žena Anna 

Kokošková se svojí rodinou.

Dne 29. ledna 2011 jsme vzpomněli smutného již 
10. výročí úmrtí naší předrahé, laskavé maminky, 
paní ToNIČKy MaTouŠKoVé z Kralup n. Vlt. Čas 
běží, ale my stále vzpomínáme na její obětavost 
a lásku. Dcera Jana a syn Zdeněk s rodinami;  
Jiří, Láďa, ostatní příbuzní a přátelé.

VZPOMÍNKY

Opustili nás
 21. 12. 2010 kŘemeNák Jiří .........................60 let
 �1. 12. 2010 koZloVá Věra .........................88 let
  PodHráZká růžena ............83 let
  dloUHá Věra ..........................84 let
 5. 1. 2011 ŠPačkoVá miloslava ............83 let
 �. 1. 2011 mareŠoVá marta ..................70 let
 11. 1. 2011   NĚmečkoVá Zdeňka ............70 let
 1�. 1. 2011  NoVák karel ............................88 let
 15. 1. 2011  mikUle František ...................54 let
 1�. 1. 2011  roSeNHÖFeroVá Zdeňka .76 let
 1�. 1. 2011  károVá Běla ...........................81 let
 21. 1. 2011  ŠilleroVá libuše ..................81 let
 2�. 1. 2011  dloUHá Helena .....................88 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Milí přátelé, kamarádi a kamarádky,
všichni jsme se těšili na začátek nového roku 
a představovali jsme si ho lepší jako vždy, 
než byl ten předešlý. Ano, doufáme, že bude 
lepší a že si ho ve zdraví a plné síle užijeme. 
Začátek roku 2011 však nebyl tak růžový, 
Afrikou se šíří hlad a násilí, v Austrálii roz-
sáhlé záplavy, jinde terorismus a i u nás do-
ma máme co do činění s různými problémy, 
povodněmi, rodinnými neštěstími apod.

Všichni jsme ale rádi, že při našich schůz-
kách myslíme na to hezké, pěkně si zazpí-
váme, zatančíme a při hudbě a zpěvu panů 
Rynta a Lipše je nám dobře. Nevíme, jaká 
překvapení nás v tomto roce ještě čekají, ale 
už se těšíme na naše zájezdy, které si během 
našich setkání naplánujeme. Těšíme se na 
naše schůzky s dětmi ze školek a škol a na 
všechny naše přátele.

 Členové mKd

městský klub důchodců

Narodila se v Praze 28. 2. 1926, ale vy-
růstala v Kralupech n. Vlt. V roce 1945 

maturovala na kralupském gymnáziu Dr. A. 
Dvořáka. V letech 1945 – 1950 studovala na 
pražské Akademii výtvarných umění u pro-
fesorů Jakuba Obrovského a Karla Mináře. 
V letech 1953 – 1960 byla členkou armádní-
ho výtvarného studia ČSSR a od roku 1960 
pracuje na volné noze. Jako členka Svazu 
českých výtvarných umělců se zúčastnila 
pracovních pobytů na Slovensku, v SSSR 
(Uzbekistán), v NDR (Baltské moře a hlavně 
Lužice). Vykonala studijní cesty do Belgie, 
Itálie, Španělska, Arménie, kde vznikaly 
portréty, figurální motivy a krajiny, v po-
slední době pak zejména obrazy květin. 

Milovníci výtvarného umění mohli shléd-
nout její výstavy v Praze a v dalších českých 
městech i v zahraničí. Vřele byla přijata 
v roce 2006 v Lužici, kde při vernisáži řekla: 

„Před dávnými lety jsem v Lužici nemalova-
la kvůli výstavě, ale proto, abych zachytila 
slovanské tóny, které tam zněly. Těší mě, 
že obrazy dostaly možnost povídat“. Lužic-
kosrbské muzeum v Chotěbuzi koupilo 30 
kvašů „Cyklu Lužice“. 

Alena Čermáková byla v roce 1976 jmeno-
vána zasloužilou umělkyní ČSSR a od roku 
1993 se stala členkou tradičního uměleckého 
spolku „Jednota umělců výtvarných v Pra-
ze“. Její díla jsou v muzeích a sbírkách. 

Podzim svého života strávila v Praze – 
Tróji, ráda pracovala na vzorně ošetřované 
zahradě. Zemřela tiše 28. prosince 2010, 
v únoru tohoto roku by se byla dožila 85 
let. Bude pochována do rodinného hrobu na 
hřbitově v Kralupech n. Vlt. ke svému otci 
kapitánu Josefu Čermákovi, který byl jmeno-
ván čestným občanem našeho města. 

vlaStimil řada

Rozloučili jsme se s akademickou 
malířkou alenou čermákovou

Paní Čermáková vpravo

Paní Čermáková vlevo

Na návštěvě 
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Děje se v KD Vltava

Vsobotu 15. 1. 2011 rozezněly KD Vltava 
rozmanité hudební žánry – zpočátku 

šlo spíše o tišší, oduševnělejší melodie v po-
dání omlazeného Sboru DG, kantorského 
Revivalu JS (zhudebňujícího poesii Jaroslava 
Seiferta) a pražské Çavy, hrající pohodové 
„akustické mezijazzí“. Více než dvě stovky 
návštěvníků rozhoupala soulová show for-
mace 3nity, aby ve svižném tempu pokračo-

val nezvykle řízný (a chorobami pokosený) 
Neočekávaný Dýchánek, který rozpohybo-
vané publikum předhodil pražskému milu 
a jeho extravagantnímu kapitánu Eglebimu. 
Punk-rockovou tečku na závěr obstaral ne-
čekaný objev letošního festiválku –The Oxx 
- trio kluků z Vysočiny (věkově mezi 11 
a 14 lety!), ze kterých i po půlnoci sálala 
mladistvá energie. 

Společnost pro rozvoj Dvořákova gym-
názia, o.p.s. by tímto ráda poděkovala - 
s optimistickou vyhlídkou na eventuální 
10. jubilejní ročník tohoto multižánrové-
ho projektu -  Městu Kralupy nad Vltavou 
a všem dalším partnerům za podporu, bez 
které by tato akce nemohla proběhnout.

Filip voláK

Přijďte na konkurz 
v neděli 27. března 2011 od 10 do 12 hodin.

Konkurz proběhne v malém sále Kd Vltava.
Za vlastního doprovodu či doprovodu klavíru 
zazpíváte 2 písně dle svého výběru, nejlépe v českém 
jazyce. Porota poté rozhodne o tom, kdo postoupí 
do samotné soutěže.
zápisné 100,- kč uhradíte až po verdiktu poroty.
Následovat budou zkoušky 8. a 15. května a finále 
soutěže se uskuteční 22. 5. 2011!
Nechte svůj talent vyniknout!

Bližší informace: 607 540 867

KRALUPSKÝ

HUDEBNÍ FESTIVÁLEK 2011
ZASKOÈIL ZA LEDNOVÝ UNDERGROUND

navštivte festivalové 
stránky www.kralupy.cz/lu
naleznete zde fotogalerie, 

ohlasy z tisku, fórum 
a další informace.
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Program KD Vltava

čtvrtek 3. v 19:30 hod. 

TaNČíRNa 
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer v ryt-
mu tance!  Vstupné: 60,- / 100,- Kč za pár

Sobota 5. ve 20:00 hod. 

ČeChoMoR 

Příznivci této skupiny, nepřehlédněte! Cca po 
dvou letech se na naše pódium vrací skupina 
Čechomor v rámci koncertů Čechomor - Koo-
perativa tour. Skupina hraje už přes 20 let lido-
vé písně v rockovém hávu a získává stále více 
svých fanoušků. V předvánoční části turné vy-
stoupila i na scéně Národního divadla společ-
ně se zpěvačkou Ewou Farnou, kde se dočkala 
ovací od zcela zaplněného hlediště. Neváhejte 
a zajistěte si vstupenky v předprodeji KaSS.

Vstupné: 350,- Kč

Neděle 6., 20., 27. v 16:00, 18:00 a 20:00 hod. 

leKCe KuRZŮ TaNCe pRo DoSpělé
☞ ZaČáTeČNíCI   (16:00 hod.)
leKCe poKRaČoVaCíCh TaNeČNíCh KuRZŮ
☞ MláDeŽ vstupné: 50,- Kč, (18:00 hod.)
leKCe KuRZŮ TaNCe pRo DoSpělé
☞ poKRoČIlí   (20:00 hod.)
 Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s part-
nerkou.  

pondělí 7. od 8:00 do 15:30 hod. 

ZápIS Do TaNeČNíCh KuRZŮ
– poDZIM 2011 
V kanceláři KD Vltava, 1. patro.

Kurzovné: 1.900,- Kč / osobu
Gardenka pro doprovod: 350,- Kč 

Kurzy povedou opět manželé Kvasničkovi.
Přednostně přijímáme páry!

Čtvrtek 10. v 16:30 hod.  Malý sál 

o SNěhuRCe 
Pohádku pro naše nejmenší diváky uvádí Malé 
divadélko Praha.  Vstupné: 40,- Kč  

 Čtvrtek 10. v 19:30 hod. 

KoNCeRT peTRy JaNŮ 

a SKupINy GoleM 
Po mnohaletém působení převážně na muziká-
lové scéně se Petra Janů vrátila ke koncertům, 
po kterých, jak říká, se jí velmi stýskalo. A že to 
byl návrat úspěšný, o tom se můžete přesvědčit 
sami, když přijmete naše pozvání na koncert. 
Nenechte si ho ujít, jinak přijdete o skutečný 
zážitek! Vstupné: 300,- Kč

pondělí 21. v 19:30 hod. 

DRaMa V KoSTCe
– Studio ypsilon praha 
Divadlo je vždy něco mezi barem a estetickým 
tvarem. Jenomže hranice divadla a baru pře-
staly být zřetelné. Účinkují: Petr Vršek, Jiřina 
Vacková, Daniel Šváb, Andrej Polák,
Jakub Slach. Vstupné: 280,- Kč

190,- Kč důchodci a studenti

Čtvrtek 24. v 16:30 hod. 

DěTSKý MaŠKaRNí KaRNeVal 
Nenechte si ujít pohádkový karneval s Divadlem 
Pohádka Praha. Tanec, soutěže o ceny, vyhlá-
šení nejhezčích masek, zkrátka prima zábava 
pro děti i rodiče.  Vstupné: 50,- Kč 

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 ÚnoR

louTKoVý SouBoR RolNIČKa
uvede ve středu  
23. 2. 2011 od 16:30 
a 17:30 hod. pohádku:

„DVě MaRuŠKy“ 
režie: I. Slabá

Část vstupenek v předprodeji KaSS.

3.  Tančírna
10.  Two voices
12.  Koncert skupiny horkýže slíže 

17.  Krátké pohádky na přání 
 – divadlo Hračka Praha
22.  8. salon Rangers band 
23.  Jaromír Jágr, Kladeňák
  – uvádí Městské divadlo Kladno
23.  Koncert Jakuba Smolíka s kapelou 
27.  O princezně Leontýnce a dračím mláděti

PřiPraVujeMe na Březen 2011:

Plesy v březnu:
pátek 4. 3.

II. kantorský bál 
sobota 5. 3.

Sokolské šibřinky 
sobota 11. 3.
Ples DS Scéna 
pátek 18. 3. 

Maturitní ples SOŠ  
a SOU Neratovice 

sobota 19. 3.
Šibřinky ASPV

Plesy v únoru:
pátek 4.

Maturitní ples SOŠ a SOU Odolena Voda 
pátek 11.

Ples Sboru dobrovolných hasičů 
pátek 18.
Ples rybářů 
pátek 25.

Ples Dvořákova gymnázia  
Kralupy n. Vlt. – 4. A. 

Sobota 26.
Ples gymnázia Mělník 
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Aktuality z KaSSu

www.mestokralupy.cz

Mladá a hlasově nadaná dívka z venkova, v podání Christiny Aquille-
ry, míří za slávou do samotného L. A.. Nakonec získává práci v klubu 
Burlesque Lounge pod vedením přísné šéfky, kterou hraje Cher. 

Přijďte k nám zhubnout přebytečná vánoční kila, pomůže Vám Petra 
Řehořková, majitelka salónu Petra Clinic, s neinvazivní liposukcí, 
a také Šárka Lejsková z Party klubu v Kralupech se Zumbou.
Kosmetiku a vizážistiku Vám představí salón Face Kralupy, v čele 
s paní Jandovou a Jurečičovou. Pokochat se můžete doma vyro-
benými šperky, a k tomu všemu okusit občerstvení domácí výroby. 
Ochutnáte i báječné koktejly Ondry Slapničky. 

Těšíme se na Vás! Vaše kino Vltava!

filmový klub 

Vltava

ÚTeRý 1. 2.

Děcka jsou v pohoDě
20:00 – kinosál

Film vypráví o dvou dětech, jejich dvou matkách lesbič-
kách a otci, který daroval sperma na umělé oplodnění. 

ČTVRTeK 3. 2.

antikrist
20:00 – klubovna DS Scéna

Příběh manželského páru, jenž se odjíždí vyrovnat se 
ztrátou malého syna na opuštěnou chatu v hlubokých 
lesích, je nejen plný nečekaných zvratů, dusné atmosfé-
ry, ale také fobií mistra postmoderní režie, dánského 
režiséra Larse von Triera.

ÚTeRý 8. 2.

kvílení
20:00 – kinosál

Píše se rok 1956 a básník allen Ginsberg (james Fran-
co) vydává své nejslavnější dílo, Kvílení. ještě předtím 
ale musel bohémský tvůrce najít cestu do nitra sebe 
sama, uniknout z pařátů imaginativní reality a vyrovnat 

se svou sexuální orientací. Po celý život experimentoval 
s halucinogeními látkami a alkoholem.

ČTVRTeK 10. 2.

Doba měDěná
20:00 – klubovna DS Scéna

jedinečný český dokumentární film nás zavede do 
zambie, jedné ze zemí s nejvýznamnějšími zásobami 
mědi na světě. Kdysi si měď stát těžil a prodával sám. 
Pak její cena klesla a doly se prodaly nadnárodním 
společnostem. 

ÚTeRý 15. 2.

norské Dřevo
20:00 – kinosál

čistý milostný příběh o životě a smrti, sexu a problé-
mech mladých lidí. adaptace bestselleru spisovatele 
haruki Murakamiho.

ČTVRTeK 17. 2., ÚTeRý 22.2.

vše pro Dobro světa a nošovic 
20:00 – klubovna DS Scéna pReMIéRa ČR

dokumentární groteska režiséra Víta Klusáka (český 
sen, český mír) o poli, na němž rostou auta, a továrně, 
která v nošovicích přistála jako uFo. 

ČTVRTeK 24. 2.

the Doors - When You´re strange
20:00 – klubovna DS Scéna

První celovečerní dokumentární film o skupině The do-
ors napsal a režíroval Tom diCillo a komentář namluvil 
johnny depp. Tvůrci v něm odkrývají dosud nezveřejně-
né záběry proslulé čtyřčlenné rockové kapely. 

STARONOVÝ FilmOVÝ klub VlTAVA
pROgRAm NA úNOR

prostor je to krásný a útulný, s občerstvením, zkrátka pro filmový klub jako dělaný. 
V klubovně DS Scéna budou projekce FK probíhat pravidelně každý čtvrtek od 20 hodin s tím, že bude otevřeno již od 19 hodin. 
Mimo to běží projekce FK Vltava i nadále i v kinosálu digitálního kina Vltava, a to každé úterý od 20 hodin. 
Vstupné (do kina i klubovny): 55,-Kč / členové klubu FK Vltava, 75,-Kč / ostatní

23. února 2011

Varieté
uSa, 116 min., T, 130,- kč

ÚnoR 2011
PRaVIdelný PRogRaM Rc neználek 

Poběží Pouze do 4. ÚnoRa 2011.
Poté následuje dovolená do konce února. 

od března se mohou všichni návštěvníci těšit na novou 
strukturu programu a také na novou koordinátorku. 

aktuální informace naleznete na www.rcneznalek.webnode.cz. 
dosavadní koordinátorka centra, Martina Nováková, 

z celého srdce děkuje všem rodičům a dětem 
z Neználku za úžasné společně strávené chvíle. 

www.rcneznalek.webnode.cz, rcneznalek@seznam.cz
koordinátorka centra: Martina nováková

kontakt: 739 083 050, 315 727 827 (kancelář kaSS kralupy)
Rc neználek sídlí v kd Vltava, nám. J. Seiferta 706,  

278 01 kralupy nad Vltavou.
Vchod do rodinného centra je z Hakenovy ulice.

oD 3. ÚNoRa pRoMíTá FIlMoVý KluB VlTaVa FIlMoVé pRoJeKTy V NoVéM pRoSToRu, a To V KluBoVNě DS SCéNa. 
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Pozvánky

vernisáž výstavy
kralupského

fotografa 
petra Novosada

v pátek 25. února od 18 hodin.
„To, že se fotografická technika stala technikou umění, médiem fantazie, ale také es-
tetické manipulace, není nic nového. Fotografie už dávno není prostředkem, kterým 
si umělec přivlastňuje a v odpovídající době opět reprodukuje viditelnou skutečnost. 
Umělec ve fotografii rozpoznává vlastní součást skutečna, na jehož povahu se mu-
síme zeptat. Jakou skutečnost nám ukazuje soubor fotografických koláží Petra No-
vosada a jaké je povahy tato skutečnost? Autorovým fotografiím dominuje prolínání 
technického světa se světem v pravém slova smyslu přírodním. Takový svět je naším 
tzv. přirozeným, všemi sdíleným světem. Zde se však s vytříbeným smyslem pro 
detail kombinují mikro i makro struktury obou světů. Objevuje se tak před námi svět 
plný neotřelých vazeb a relací, čímž poukazuje k jejich podstatě, totiž k iluzivnosti. 
Tyto fotografické obrazy jiskří barvami, jsou hravé, doslova přetékají bohatstvím mo-
tivů. Autor používá výrazné prostředky magického realismu a stupňuje působivost 
jazyka reklamní fotografie ve zcela svébytných souvislostech. Jakou má tedy povahu 
skutečnost Novosadových fotografií? Zdá se, že snaha neupírat snu jeho skutečnost 
a skutečnosti její iluzivnost, je jejich tichým poselstvím.“ Napsal o autorově díle bás-
ník K. Bouška. 

Výstava potrvá do 25. 3. 2011 

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

Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo galerii v roce 2010.

MASOPUST 2011
Masopustní veselí s průvodem se letos uskuteční 

v neDěli 13. března 2011.
Od 14 hod. se na Sokolišti můžete zapojit do her a soutěží,

v 15 hod. se vydá průvod masek do města 
(k DPS na Cukrovaru a ke KD Vltava v Lobečku).

Bližší informace v březnovém vydání Kralupského Zpravodaje!

Masopustní veselí 
před DPS (2010)
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Městské muzeum

www.mestokralupy.cz

do 6. 2. (neděle)
trvá výstava – obrazy dolního Povltaví 
(1. výstava z cyklu: Pohled do depozitáře)

10. 2. (čtvrtek), 18:00
koncert: Setkání s básníkem a hudbou (25 let 
od úmrtí jaroslava Seiferta). klavírní kvarte-
to českých filharmoniků uvede skladby: B. 
Smetany, a. dvořáka, B. Martinů. Hosté veče-

ra: dcera básníka Jana Seifertová-Plichto-
vá s manželem daliborem Plichtou.

16. 2. (středa), 16:00
Setkání sdružení rodáků

24. 2. (čtvrtek), 17:00
Vernisáž výstavy „Pohled do depozitáře, 
aneb co ukrývá půda“ (2. výstava z cyk-

lu: Pohled do depozitáře). Výstava potrvá  
do 27. března.

PŘIPRaVuJeMe na bŘezen:
u 1. 3. od 18:00 hod. - koncert komorní hud-
by, účinkují: lucie čížková, klavír; štěpán 
Rimský, fagot; autoři: Chopin, Ravel, Tele-
mann, Tansman, dutilleux. 
 Vstupné: 50,- kč

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

Plán akcí na ÚnOR 2011

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

I. část 1991 - 1995

V letošním roce uplyne již 20 let od vzni-
ku místní muzejní instituce. Myšlenka 

na její založení byla starší. Kralupská kul-
turní veřejnost těžce nesla zánik muzea na 
počátku 60. let, jenže situace tomu téměř 
po tři desetiletí nebyla příznivá. Teprve po 
roce 1989 se začalo nesměle hovořit o vy-
budování alespoň pamětní síně J. Seiferta 
a J. Holuba. Od těchto záměrů byl k muzeu 
již jen krůček. 

Nejprve r. 1990 vznikla Společnost mu-
zea, založená na dobrovolné bázi. Jejími 
předními členy byli: JUDr. Růžena Hynko-
vá, Ing. Josef Stupka, Ing. Otakar Špecin-
ger, Jiří Karas, František Šíma, Mgr. Eva 
Dvořáková, Zdena Křtěnová, Mgr. Jaroslava 
Fürstová, V. Fencl. Jednotliví členové společ-
nosti nejprve pořádali přednášky, aby zís-
kali veřejnou podporu pro své cíle. V roce 
1991-1992 byly Společnosti městem postup-
ně propůjčeny všechny místnosti v prvním 
patře obecního domu, dnešního sídla mu-
zea. Prostory v přízemí byly využívány ke 

spolkovým a schůzovním účelům a později 
v části z nich sídlila nově založená měst-
ská policie. 

Poprvé byly využity kontakty Ing. Špecin-
gera a bylo rozhodnuto, že první stálou mu-
zejní expozicí bude Pamětní síň Jaroslava 
Seiferta. K jejímu otevření došlo 23. 9. 1991. 
O dva měsíce později, v polovině listopadu, 
tuto expozici navštívili i slavnostní hosté 
při křtu a zavěšení nových zvonů do věže 
místního kostela. 

Muzeum tak úspěšně započalo svoji čin-
nost. Stále však chyběl prostor pro krátko-
dobé výstavy, proto se výstava prací Jose-
fa Holuba roku 1992 konala ve výstavním 
sálku kulturního domu. Skromné výstavní 
prostory získalo muzeum v roce 1992, kdy 
dvě větší a jednu malou místnost v 1. patře 
domu opustil městský sekretariát KSČ.  

Sklonkem roku 1992 získalo muzeum ale-
spoň na nějaký čas možnost ve velkém sále 
v přízemí uspořádat velkou výstavu k 90. 
výročí povýšení Kralup na město. Od kon-
ce tohoto roku je muzeum oficiálně zřízeno 

jako příspěvková organizace města, čímž je 
potvrzen jeho význam v kulturním životě 
města; první ředitelkou se stala JUDr. Rů-
žena Hynková. 

Definitivně byl sál v přízemí pro muze-
um získán až v roce 1994, kdy zde v dubnu 
byla instalována stálá výstava výtvarníků 
dolního Povltaví. Při této příležitosti byly 
podruhé využity kontakty Ing. Špecingera, 
tentokrát mezi regionálními výtvarníky. 

Od 1. ledna 1995 je ředitelem muzea au-
tor tohoto článku. Na jaře téhož roku opus-
tila prostory v přízemí domu městská poli-
cie, a tak od té doby je dům plně v užívání 
muzea. Koncem roku 1995 končí činnost 
muzea v tomto starém a nepříliš půvabném 
domě. V roce 1994-95 totiž bylo rozhodnu-
to o celkové rekonstrukci a dostavbě této 
budovy. Celá akce proběhla během roku 
1996, na jehož konci se muzeum stěhovalo 
do novotou vonící téměř nové budovy.  

Od roku 1992 do roku 1995 muzeum 
uspořádalo 16 výstav s historickou a umě-
leckou tematikou. Jan RaceK

DVAcet let Městského muzea 
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Únor v roce 1945
koncem února roku 1945 jsem stál na okraji lobečku a čekal na „národní hosty“. ne, že bych je chtěl vítat, ale dostal 
jsem rozkaz od městské komandatury, abych se ujal německých uprchlíků, ukázal jim cestu a ubytoval je. Byl jsem  

od roku 1944 totálně nasazený u „luftschutswache“. výraz uprchlíci bylo zakázáno používat, protože se jednalo 
o němce a ti přece neprchají. proto okupanti nařídili nazývat je „národní hosté“.

Průvod nezvaných národních hostů se 
pomalu blížil po hlavní silnici a do-

razil až ke mně. Byly to jen samé ženy, 
děti a staří muži. Seděli na vozech taže-
ných kravami nebo koňmi a nevypadali 
na germánské nadlidi, kteří se rozhodli 
vládnout méněcenné slovanské rase. Byli 
to ubozí uprchlíci, kteří utíkali před blí-
žící se frontou. O měsíc později museli 
další Němci z řad civilního obyvatelstva 
opustit své domovy na základě rozkazu 
Adolfa Hitlera z 20. března 1945, podle 
kterého pod sankcí okamžitého zastřele-
ní nesměli zůstat na území, ke kterému 
se blížila Rudá armáda. A tak se dalo do 
pohybu kolem 300 000 Němců ze Slezska 
a severní Moravy. Jako bludný Ahasver 
jeli od města k městu a v podstatě nevě-
děli, kam jedou.

Byli to povětšinou udření sedláci, kterým 
Hitler slíbil půdu a statky na úrodné Ukra-
jině, a kteří nakonec přišli o své vlastní. 
Dlouhým cestováním byli unavení, špinaví 
a zdálo se, že už resignovali. V roce 1945 
spojenci na východě i západě postupovali 
do nitra Německa, jeho území se den ode 
dne zmenšovalo, ale gauleitři stále vykřiko-
vali, že konečné vítězství je na dosah.

S dalšími totálně nasazenými členy 
„Luftchutzu“ jsme měli za úkol zavést jed-
notlivé skupiny, které postupně přijížděly, 
na předem připravené ubytování v kra-
lupských hostincích. Ti další moji přátelé 
v roli závodčích, to byl František Biňovec, 
majitel továrny na keramické výrobky, syn 
poslance a senátora stejného jména, dále 
kralupský zelinář a krasavec Vítek Vrba 
i obuvník Franta Víšek. Ostatní nasazení 
byli většinou žáci uzavřeného kralupské-
ho gymnázia, kde Němci zřídili vojenský 

lazaret. Já měl za úkol zavést skupinu, 
která se pomalu blížila do Lobečku, do 
hostince Na Františku. První, zřejmě ve-
doucí výpravy, jel na traktoru, a tak jsem 
si k němu přisedl a dirigoval jsem ho na 
místo ubytování. Den před tím jsme nano-
sili do sálu hostince slámu a rozprostřeli 
ji na podlahu vyklizeného sálu. Tady se 
celá skupina ubytovala. Unavení vozkové 
vypřáhli povozy a zanechali je i s potahy 
v prostoru dvora cukrovaru a ostatní sku-
piny pak na sokolském hřišti.

Další skupinu, která do Kralup dorazi-
la později, jsem musel zavést až do Debr-
na, kde byl pro ně připraven sál hostince 
„U Vágnerů“. Věděl jsem dobře, kde to je, 
vždyť tehdy krásné údolí mezi Debrnem 
a Minicemi, táhnoucí se podle potůčku 
pod mohutnými algonkickými útvary, by-
lo často cílem mých vycházek. Opět jsem 
jel na traktoru v čele kolony a řidiči jsem 
říkal, kudy má jet. Jeli jsme přes město 
a pak pomalu vzhůru ke hřbitovu po sil-

nici vydlážděné tehdy žulovými kostkami, 
dále kolem Nehoště a dolanské křižovatky 
až do Debrna. Mé znalosti němčiny byly 
dost chabé, ale slova jako gerade, links, 
rechts, jsem znal. A to stačilo. Zpátky do 
Kralup jsem se vrátil pěšky.

Některé skupiny uprchlíků z Horního 
Slezska byly dirigovány do Zeměch. Byla 
pro ně připravená a vyklizená zeměšská 
škola. Ubytování bylo vždy jen dočasné, 
na několik dní, aby si lidé odpočinuli. Pak 
putovali dále. Mnozí cestou zemřeli a byli 
pohřbeni tam, kam dojeli. Na kralupském 
hřbitově skončila cesta tří uprchlíků: Ger-
trudy Teer (83 roků), Karla Goly (71 ro-
ků), Hermanna Kaspary (76 roků). Jejich 
neoznačený hrob je na východní straně 
prostředního hřbitova. Vlastně měli štěstí, 
že u nás v klidu zemřeli a byli ušetřeni 
strastiplné cesty do neznáma, často kon-
čící v prostoru bombardovaných němec-
kých měst, kde nakonec stejně zahynuli.
 ing. JoSeF StupKa

Na dvoře cukrovaru 
němečtí uprchlíci 

zanechali své vozy.

Dovolujeme si Vás pozvat 
na slavnostní vernisáž výstavy kreseb a grafik 

akademického malíře Jiřího corvina, 
která se uskuteční dne 3. 2. 2011 v 17:00 hodin 

ve Výstavní síni Ladislava Čepeláka, Veltrusy (obřadní síň MěÚ). 
Úvodní slovo pronese pan Petr Pithart, místopředseda senátu ČR.

kralUPSkÁ 
vÝTvarnÁ SkUPina
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DNES VÁM PŘEDSTAVÍME NADĚJNOU A TALENTOVANOU TENISTKU, TŘINÁCTILETOU DÍVKU, 
KTERÁ PROPADLA KOUZLU BÍLÉHO SPORTU JIŽ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU. ÚSPĚŠNĚ REPREZENTUJE 

NAŠE MĚSTO NEJEN NA ZAHRANIČNÍCH TURNAJÍCH, ALE CO JE HLAVNÍ, TENIS JI BAVÍ!

Přinášíme Vám rozhovor s... NIkOLOu kOHOutOVOu

od kdy a jak intenzivně se věnuješ tenisu?
Na tréninky chodím od 5 let, ale s raketou 
jsem běhala už mnohem dříve. Dnes trénuji 
4 x týdně, střídám tréninky, sparingy a pra-
cuji na fyzičce. Sparingy jsou tréninková 
utkání, při kterých se procvičují nacvičené 
údery. Většinou navazují na trénink s tre-
nérem. Na fyzičce pracuji pod vedením 
kondičního trenéra v Praze, sama chodím 
skákat přes švihadlo.

kdo Tě k tomuto sportu přivedl?
K tenisu mě přivedl taťka, který sám tenis 
hrával. Na tenisových kurtech jsem s rodi-
či trávila svůj volný čas. Sbírala jsem jim 
míčky a snažila se je na zdi odpálit, prostě 
se zapojit do hry.

kde jsi s tenisem začínala a za jaký klub 
hraješ dnes? 
Začala jsem trénovat v kralupském teniso-
vém oddílu. V roce 2008 si mě vybrali na 
pražskou Štvanici, členem oddílu 1. ČLTK 
jsem od minulého roku. Pražský oddíl má 
širší základnu hráčů na kvalitní sparingy 
a věnuje se fyzické přípravě.

Jakých největších úspěchů jsi dosáhla?
V roce 2010 jsem začala sbírat zkušenos-
ti na mezinárodních turnajích. Navštívila 
jsem Slovensko, Maďarsko, Polsko, Francii 

Úspěšní mladí 

NIKOla KOHOUtOVá
13 let, 7. třída ZŠ a MŠ Třebízského

a Švýcarsko. V evropském žebříčku jsem 
kolem 150 místa. V ČR se pohybuji mezi 
10 nejlepšími hráčkami. 

První týden v listopadu 2010 se konal tur-
naj ETA (Tennis Europe) ve švýcarském

Davosu. Turnaje se zúčastnilo přes 70 
hráčů a hráček z celé Evropy. Ve čtyřhře 
jsem tam získala 1. místo po vítězství nad 
prvním nasazeným párem. 

co Tě čeká v novém roce 2011?
V letošním roce, v červnu, mě čeká Olym-
piáda dětí a mládeže, která se koná jednou 
za dva roky. Letos proběhne v Prostějově, 
a Středočechy budou reprezentovat jen dvě 
dívky a dva chlapci. Já mezi nimi :o). V ro-
ce 2009 jsem získala na Olympiádě dětí 
a mládeže 3. místo.

co Ti tenis dává a čemu se věnuješ ve 
volném čase?
Tenis mi dává radost z vítězství, spous-
tu kamarádek a poznávání nových míst.  
Ve volném čase ráda čtu – momentálně 
Upíří deníky, poslouchám hudbu (nejčas-
těji Taylor Swift) a ráda sedím u počítače 
a objevuji taje internetu.

Je podle Tebe v kralupech dost prostoru 
pro mládež a sportovní vyžití?
Myslím si, že ano. Kralupy nabízejí zázemí 

pro většinu druhů sportu, jako volejbal, bas-
ketbal, hokej, krasobruslení, fotbal a tenis. 
Stačí si jen vybrat a jít sportovat.

Děkuji za rozhovor a přeji Ti, Nikolo, plno 
nejen tenisových úspěchů a hlavně, ať se 
podaří letošní olympiáda!

RadKa SaláKová, RedaKtoRKa KZ

Nikola 
(druhá 
zleva) 

přivezla 
z Davosu 
zlato ve 
čtyřhře!
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Dům dětí a mládeže

dům dětí a mládeže

Únor patří karnevalům a tanečním 
rejům. my jsme připravili dvě 
diskotéky:

diskotéka pro nejmenší
Zveme děti od 1 roku na diskotéku pro 
nejmenší, která se koná 10. 2. v 16 hodin 
v sálku DDM.  Vstupné: 50,- Kč.

diskotéka pro náctileté
Diskotéku pro mládež od 10 let pořádáme 
24. 2. od 17 hodin v sále Českých drah 
v Kralupech nad Vltavou.

Vstupné: 50,- Kč.

Masopust před ddM
Předem Vás informujeme o Masopustu 
v Kralupech nad Vltavou. Masopustní ve-
selí zahájíme před budovou DDM ve čtvr-
tek 10. 3. Zaměstnanci Řeznictví „Kohout 
a synové“ zde budou prodávat od 9 do 17 
hodin domácí zabijačkové dobroty. Další 
masopustní veselí se bude konat 13. 3. Po-
drobnosti přineseme v březnovém čísle.

Výsledky vánoční soutěže
Vánoční soutěž na téma „Nejkrásnější hvězda“ 
byla součástí Vánoční výstavy v DDM.  Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích; děti a dospělí. 
Diplomy a ceny byly předány 27. 1. 2011.

I. KategorIe: 
1. místo: Školní družina při ZŠ Gen. Kla-
pálka    

2. místo: Základní škola praktická 8. - 9. 
ročník: Martin Horvát, Kristýna Bokotejová, 
Jan Turko a Kristýna Turková  
3. místo: Základní škola praktická 4. - 5. 
ročník: Roman Fliťar, Josef Srstka, David 
Šebesta, Lucie Dunková, Martina Bílá, Mar-
tina Repešová, Jitka Králíková, Fára Hudeč-
ková, Tomáš Huďa, Martin Kovač

II. KategorIe: 
1. místo: Eva Popová              
2. místo: Veronika Pokorná

olympiáda z anglického jazyka
9. 2. se v budově DDM uskuteční Okresní 
kolo olympiády z anglického jazyka. Soutěž 
je rozdělena do 5 kategorií od žáků 7. do 9. 
tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých 
gymnázií. Každý z účastníků bude hodno-
cen z poslechu s porozuměním, krátkého 
rozhovoru se členy poroty a řešení jazyko-
vé situace.
         Jarní prázdniny  
v Mokrosukách
Nejen rodiny s dětmi, ale i ostatní zájemci, 
mají možnost strávit jarní prázdniny od 12. 
2. do 19. 2. v Mokrosukách u Sušice. Areál 
nabízí krásné prostředí nedaleko Šumavy, 
dostupná jsou lyžařská střediska: Hartma-
nice, Kašperské hory, Špičák. Stravování je 
celodenní (děti 5x denně). 
Podrobné informace vám podá paní Jitka Špi-
narová osobně nebo na tel.: 315 722 236.

letní tábory ddM
Pro velký zájem rodičů uveřejňujeme již 
nyní termíny letních táborů. Letní tábory 
pro děti školního věku budeme pořádat 
v Mokrosukách v termínech: 30. 7. - 6. 8., 
6. 8. - 13. 8. a 13. 8. - 27. 8. Každý z táborů 
bude mít svou celotáborovou hru, výtvar-
né, sportovní i naučné činnosti. Předběž-
ně přihlásit své dítě můžete v kanceláři 
DDM.
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beseda se spisovatelem  
leonardem Medkem

Ve čtvrtek 13. ledna přijel do 
naší školy besedovat se žá-

ky druhého stupně přední čes-
ký spisovatel žánru fantasy Le-
onard Medek. Na první pohled 
zaujal žáky neobvyklým jménem 

a také svým vzhledem jak z mi-
nulého století. O zábavu nebyla 
ale nouze ani tehdy, když začal 
pan Medek vyprávět o psaní 
knih. Na klasickou otázku, kdy 
začal psát, odpověděl, že stejně 
jako ostatní v první třídě. Pak 
nabídl další odpověď – knihy 

začal psát v okamžiku, kdy již 
nenacházel v knihách ostatních 
autorů nic zajímavého.

Protože je civilním povoláním 
zlatník, přijel ozdoben vlastno-
ručně vyrobenými šperky ve 
tvaru letícího netopýra – svého 
znaku, který najdeme i v jeho 
knihách. Knihy přivezl žákům 
k prohlédnutí a svým vyprávě-
ním zaujal jistě nejen fanoušky 
fantasy. 

V březnu chystáme pro naše 
žáky další besedu – navštíví nás 
opět spisovatelka Petra Brauno-
vá (byla u nás před čtyřmi lety), 
tentokrát dokonce dva dny po 
sobě, aby představila své knihy 
žákům 1. i 2. stupně.

mgR. maRtina hantychová

co je to biodiverzita?
To se na začátku ptala interneto-
vá soutěž „SOS biodiverzita“ vy-
hlášená společností Veolia Voda 

ve spolupráci se Středočeskými 
vodárnami, a.s. A právě na tuto 
otázku se pokusilo koncem mi-
nulého roku odpovědět 53 kluků 
a děvčat ze sedmi tříd našich  
6. – 8. ročníků.

To, že biodiverzita není jen 
prázdný pojem, poznávali žáci 
v průběhu čtyř týdnů, kdy se se-
známili s potřebnou terminolo-
gií (biodiverzita, ekosystém, udr-
žitelný rozvoj), s nejvážnějším 
globálním problémem součas-
nosti – ubýváním biodiverzity, 
tedy přírodní rozmanitosti naší 
planety, ale i způsoby, jakými 
mohou jako jednotlivci biodiver-
zitu chránit.

Ta fantastická rostlinná a ži-
vočišná rozmanitost krásné Ze-
mě za to stojí, abychom zde 
mohli i v budoucnu šťastně 
žít.

ing. Jana FoRmánKová, 

mgR. petRa Zemenová

Nová koncepce vzdělávání se nezaměřu-
je jen na klasické předměty jako čes-

ký jazyk, matematiku nebo zeměpis, ale 
vyčleňuje také několik průřezových témat, 
což jsou vlastně široké okruhy témat, kte-
rá se dotýkají aktuálních otázek naší spo-
lečnosti. Jedním z nich je také mediální 
výchova, která je na naší škole vyučována 
v osmých a devátých ročnících jako samo-
statný předmět. 

Jelikož dnešní mládež tráví většinu svého 
volného času právě využíváním internetu 
či sledováním televize, nabývá vzdělávání 
v oblasti mediální gramotnosti na význa-
mu. V mediální výchově nejde jen o to, aby 
žáci měli přehled o mediálních produktech 
na našem trhu, ale cílem je, aby dokázali 
přijímat mediální sdělení s porozuměním, 
kriticky jej zhodnotili a pochopili, jakým 
způsobem mediální komunikace funguje.

V rámci výuky žáci pravidelně navštěvu-
jí Českou televizi, pracují s reálnými texty, 
obrazovými materiály, analyzují televizní 
pořady a sami také zkouší psát články, tvořit 
mediální produkty k jednotlivým žánrům 
a vydávají vlastní časopis Amos. Čas od 
času k nám do školy zavítají známé osob-

nosti nebo pracovníci z oblasti médií, kte-
ří se s žáky podělí o praktické zkušenosti 
a odpoví na jejich zvídavé dotazy.

Učitelé mediální výchovy Barbora Černá 
a Lukáš Moravec pořádají pravidelně růz-
né soutěže. Jednou z nich je moderátorská 
soutěž určená pro žáky druhého stupně. 
Soutěžící zde porovnávají své komunikační 
dovednosti, schopnost pohotovosti a impro-
vizace. Letošní kolo se bude konat 7. února, 
užší výběr se pak sejde ještě o dva dny poz-
ději, kdy se rozhodne o absolutním vítězi.

Novinkou pro letošní rok byla akce Den 
s médii, která se konala 27. ledna na Ban-
kovní akademii v Praze. Vybrané tříčlen-
né týmy pátých a devátých ročníků od-
jely s paní učitelkou Černou nabrat nové 
zkušenosti v oblasti mediální gramotnosti 
a porovnat své síly s ostatními školami. 
Za páté ročníky naši školu reprezentovali 
Adéla Brosingerová, Daniel Bohata a Štěpán 
Kraus, deváté ročníky zastupovali Jan Do-
beš, Martina Smerdelová a Lucie Soldánová. 
Celý den byl zaměřen na oblast reklamy. 
Po úvodní části, kdy byli žáci seznámeni 
s pravidly a zásadami při tvorbě reklamního 
sdělení, následovala vlastní tvůrčí činnost, 

na kterou se všichni těšili nejvíce. Zkusili 
si vytvořit vlastní plakát, reklamní znělku 
do rozhlasu a inzerát do tisku. Všechny 
úkoly pak prezentovali před ostatními týmy 
a před odbornou porotou. Sledovat výko-
ny ostatních a porovnávat jejich nápaditost 
a originalitu bylo nejen velmi zábavné, ale 
zároveň i poučné.

mgR. baRboRa ČeRná

ZŠ KomenSKého

ZŠ gen. KlapálKa
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Svět médií na Komendě

Naši školu navštívil také Karel Voříšek, 
moderátor hlavní zpravodajské relace TV Nova. 
Po přednášce a diskuzi se žáky osmých ročníků 
následovala krátká autogramiáda. 
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Vnaší škole se snažíme zábav-
ně i naučně zpestřit jazyko-

vé vyučování. Máme za sebou 
už čtyři projekty na zajímavá té-
mata. V prosinci a lednu jsme se 
zaměřili na Uruguay, Španělsko 
a Portugalsko. Dokonce jsme se 
naučili portugalský společenský 
tanec. Takže nejen angličtina, 
ale i konverzační fráze z portu-
galštiny a tanec. Spolupracuje-
me se studenty z různých kou-
tů světa.

evropa dělá školu / europa 
Macht Schule je dobrovolnický 
program zaměřený na Erasmus 
studenty, kteří se chtějí stát uči-
teli nebo mají zájem se setkávat 
s mladými lidmi svojí hostitel-
ské země mimo univerzitní pů-
du. Program vznikl v roce 2006 
z iniciativy německých vysoko-
školských studentů a mladých 
absolventů; do České repub-
liky se rozšířil v roce 2008/9. 
Jeho cílem je umožnit žákům 
základních a středních škol se-
tkání s mladými Evropany, kteří 

studují v jejich zemi. Účastní-
ci projektu z řad erasmovských 
studentů pro tato setkání při-
praví projekt, který má za úkol 
nějakým způsobem představit 
jejich vlast. 

Na Univerzitě Karlově pro-
gram zaštiťuje Erasmus Club 
Filozofické fakulty, jehož členo-
vé doprovází studenty do škol 
ve funkci tlumočníků, pokud 
projekt není zařazen přímo do 

jazykového vyučování. V roce 
2009/10 měl program 4 part-
nerské školy – mezi které patří 
i Základní škola Třebízského, 
kde své projekty uskutečnilo již 
12 lektorů. 

Typické španělské hry s námi 
hrál Pedro a byl nadšen:

„It was a wonderful experience, 
work with Kralupy school, 
children and teachers have 
been fantastic, we all enjoyed. 
Thank you very much to ,Europe 
Meets School‘, it is a wonderful 
opportunity without them 
there wouldń t be possible to 
realize or to have the pleasure 
to make this popular game 
and share with the children.“ 
„Byl to nádherný zážitek pracovat 
s dětmi v Kralupské škole, byly 
fantastické a všichni jsme si to 
moc užili. Děkuji velice projektu 
Evropa dělá školu. Je to skvělá 
příležitost a bez něho by nebylo 
možné se s dětmi podělit o naše 
oblíbené španělské hry.“

m. Kohoutová, v. chRdlová

ZŠ a mŠ třebíZSKého

Střední odborná škola a Střední odbor-
né učiliště v Kralupech n. Vlt. získala 

grant na projekt „Mobilita pro techniku 
a obchod“ z Programu celoživotního uče-
ní Leonardo da Vinci. V listopadu 2010 
odjela skupina žáků 4. ročníku studijního 
oboru mechanik elektronik na 14denní 
odbornou stáž do moderního školicího 
střediska v německém městě Hartha. 

V odborném programu se chlapci věnovali 
těmto tématům:
➣ stavba rozvodných skříní
➣ programování v systému LOGO!
➣ pneumatika
➣ exkurze do podniku Akon, kde se vyrábě-
jí speciální stroje a konstrukční systémy

Pracovali pod vedením pánů lektorů 
Nostitze a Wünschera (zaměstnanců In-

Bit Hartha), kteří jsou odborní-
ky ve svém oboru, a navíc veli-
ce vstřícnými a ochotnými lidmi. Velmi 
vhodně byly voleny učební úlohy pro 
naše žáky (od jednodušších po složitější, 
příp. velice složité úlohy pro nadanější 
žáky). Žáci zvládali řešení úkolů bez vět-
ších potíží (přestože technické vybavení 
německých a českých dílen je značně 
odlišné); nad ostatními výrazně vynika-
li žáci Miloš Stehno a Zdeněk Koudela, 
kteří byli na závěr také pochváleni obě-
ma lektory. 

Žáci měli vždy dostatek času pro do-
končení úkolů, pan Nostitz je záměrně 
nechával vyřešit úlohy po svém, zasaho-
val, jen pokud bylo skutečně třeba nebo 
žáci žádali radu, což hodnotíme velmi 
pozitivně. Žáci byli výukou velice zaujati.  
Na konci stáže obdrželi chlapci certifikát 

s evropskou platností, tzv. Europass, 
který je nejen potvrzením o absolvování 

studijního pobytu, ale také zárukou od-
bornosti těchto žáků ve výše uvedených 
činnostech.

O smysluplné využití volného času 
se postarala vedoucí pedagožka InBit 
Hartha Gudrun Schönfeld. Žáci prožili 
příjemné chvíle při hraní bowlingu, ná-
vštěvě vánočních trhů v Lipsku a Dráž-
ďanech, prohlédli si moderní sportovní 
halu a gymnázium v Harthě, drážďan-
ské Muzeum dopravy a fotbalový stadi-
on v Lipsku.

V březnu 2011 podobnou stáž absolvuje 
skupina žáků 3. ročníku studijních obo-
rů mechanik elektronik a elektronické 
počítačové systémy.

mgR. maRtina Rybářová, uČitelKa 

SoŠ a Sou KRalupy n. vlt.

SoŠ a  Sou

GraNt na projekt

S aNGličtiNoU do světa
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V ÚNoRu oSlaVuJe NaŠe ŠKola 60. VýRoČí oTeVŘeNí 
ZVeMe VáS Na TyTo aKCe:

➤ Velký karneval pro děti - 23. 2. od 17:00 hodin
➤ den otevřených dveří – trocha historie, prohlídka školy
 - 24. 2. od 15:00 do 17:00 hodin
➤ školní akademie - 24. 2. od 17:00 hodin
➤ Kantorský bál - 4. 3. od 20:00 hodin v Kd Vltava



K Z

2�

Školy, Sport

www.mestokralupy.cz

Předžákovské družstvo se 
o druhém lednovém víkendu 

zúčastnilo závodů ve Vysokém 
nad Jizerou. Na těchto závodech 
v obřím slalomu, které jsou sou-
částí Poháru Libereckého kraje, 
se děti ze SKI klubu Kralupy 
rozhodně neztratily. Julii Šin-
delářovou (9 let), která obsadila  
2. a 3. místo, doplnila její se-
střenice Michaela Šindelářová (9 
let) sobotním 4. místem, to vše 
při počtu 21 závodníků. Šimon 
Šindelář (7 let) obsadil postupně  
5. a 6. místo ze 17 startujících. 

Odstupy těchto dětí od vítězů 
byly minimální, zvláště s při-
hlédnutím k faktu, že vítězi byly 
děti celoročně žijící na horách.

Přechod do juniorské katego-
rie úspěšně zvládl patnáctiletý 
Martin Štěpán. Na závodech 
dospělých v Liptovské Teplič-
ce obsadil ve slalomu mezi 70 
závodníky 13. místo a porazil 
všechny své vrstevníky ze Slo-
venska, Polska, Ruska i České 
republiky. Dalším úspěchem 
Martina bylo 3. místo na mi-
strovství ČR v superkombinaci 

také v letošním školním roce se žáci 9. 
tříd naší školy zúčastnili srovnávacích 

testů Scio v projektu STONOŽKA, který 
zjišťoval jejich studijní předpoklady, znalos-
ti, dovednosti v matematice, českém jazyce 
a anglickém jazyce. Do testování se zapojilo 

918 škol a testováním prošlo 29 249 žáků 
9. tříd a odpovídajícího ročníku víceletých 
gymnázií.

z celkového hodnocení vyplynulo:
Výsledky naší školy v českém jazyce, mate-
matice i jazyce anglickém jsou nadprůměr-
né. Patříme mezi úspěšné školy a máme lep-
ší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Dva z našich žáků obdrželi OCENĚNÍ 
za výborné výsledky v testování. Jmenovitě 
jsou to tito žáci :

Alžběta Střeláková z 9.A
Michal Gerhát z 9.b

ZŠ RevoluČní

Stonožka 2010/2011 - 9. ročníky
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Jak si stojíme  
mezi ostatními školami?

Srovnání výsledků našich žáků s ostatními základ-
ními školami a odpovídajícími ročníky gymnázií na-
leznete v tomto grafu:

Český
jazyk

Matematika Obecné studijní
předpoklady
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Z DůVODu VySOKé NeMOcNOSTI MeZI DěTMI I VyuČuJícíMI Se KarNeVal 3. úNOra ruší.

Slibný začátek lyžařské sezóny

POZVÁNKA NA úNOROVý VOLEJbAL
12. 2. 11 .............Muži – Všechlapy ...............................................10:00, 14:00

19. 2. 11 .............Ženy „A“ – Benátky n. Jiz. .................................10:00, 14:00

Hraje se v tělocvičně ZŠ Generála Klapálka. 
Druhé zápasy mohou začínat po dohodě družstev dříve. Změny vyhrazeny.

po kvalitní letní suché přípravě a po třech soustředěních 
na ledovcích a jednom vánočním v krkonoších vstoupili 
kralupští lyžaři do nové závodní sezóny.

v kategorii mladších juniorů. 
Toto mistrovství se konalo ve 
Špindlerově Mlýně a posuzoval 
se součet časů ze dvou disciplín; 
super-G a slalomu. 

Výbornou výkonností na za-
čátku sezóny se může pochlu-
bit i dvacetiletý Petr Koláčný. 
Po úspěšných startech na závo-
dech na Stohu (17. místo v ob-
řím slalomu) pak Petr na závo-

dech v Albrechticích obsadil ve 
slalomu 20. místo ze 117 startují-
cích. Zlepšil si tak své FIS body 
v obou disciplínách a zařadil se 
mezi nejlepší závodníky Středo-
českého kraje.  

Lyžaři ze SKI klubu Kralu-
py se těší na další závody, na 
nichž budou moci potvrdit svou 
výkonnost.
maRtin Štěpán St., SKi Klub KRalupy

Kralupské lyžařské 
naděje - Kaunertal 2010

 Julie (první zleva) a Míša 
(čtvrtá zleva) šindelářovy 

na stupních vítězů
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první novoroční turnaj 
se florbalistům kralup 
nevyvedl dle jejich představ. 

Vprvním zápase si na ně vy-
šlápl pražský Wizards C, 

který, posílen o hráče A-týmu 
z druhé ligy, porazil Kralupá-
ky 5:10. 

Druhé kladenské utkání při-
vedlo do cesty soupeře z Bara-
kudy ze Slaného, kteří na Kralu-
py doléhali ze 4. příčky tabulky. 
Průběh utkání odpovídal jeho 
důležitosti. Oba celky hrály ze 
zabezpečené obrany a do šancí 
se dostávaly jenom výjimečně. 
Skóre otevřeli Slánští, kteří pa-
radoxně tahali v první třetině 

za kratší konec. V druhé třetině 
se brankou Hajna a dorážkou 
Knoppa podařilo zápas otočit. 
Vstup do poslední části byl tra-
gický, během 2 minut Kralupáci 

2 x inkasovali a začala se nad 
nimi stahovat mračna. Po tomto 
šoku je dokázal podržet po celý 
zápas výborně chytající Lange. 
Vyrovnat se podařilo až 4 mi- nuty před koncem Vrchotovi, 

který přeloboval překvapeného 
gólmana soupeře. Vítězný gól již 
kralupští vstřelit nestihli, tudíž 
utkání skončilo remízou, která 
je pro ně, vzhledem k průběhu 
zápasu, neúspěchem. 

Díky ztrátám i ostatních proná-
sledovatelů si FBC Kralupy drží 
stále výbornou 3. příčku v tabulce. 
Sestava Kralup: Lange - Černý, 
Knopp K., Cimler, Pohl - Vrcho-
ta, Tesařík, Tetiva, Hajn, Prantl 
(C), Kroužil

ing. Jiří cimleR

kdY:
 27. 2. 2011 10:00 – 11:30

kde: 
aerobic centrum FiT FoR you

kdo cVIčí: 
Milan Hybner – Praha – lektor Zumby 

Jak Se PŘIHláSIT: 
Zavolejte na 775 979 253 a zarezervujte si své místo.

cena: 
člen SK FiT FoR you 100,- Kč 

v předprodeji / 150,- Kč na místě;
nečlen SK FiT FoR you 140,- Kč 
v předprodeji / 200,- Kč na místě.

V průběhu cvičení budou vylosovány zajímavé ceny 
(poukazy na kosmetické služby, masáže, volné vstupenky a další).

fIT foR You
pořádá

únorová ZUMBA
s MIlaneM

     www.fITfORyOU.CZ

dvojnásobná ztráta na Kladně

Sk fIT foR You

ValenTýnSký aeRobIc
pořádá

Soutěž jednotlivců je určena všem začátečníkům a hlav-
ně dětem, které se věnují rekreačnímu aerobiku, sportují 
pro radost a chtějí si zasoutěžit.

v sobotu 26. 2. 2011 od 8:00 hod.
ve Sportovní hale na cukrovaru (kralupy n. Vlt.)

SouTěžní kaTegoRIe:
0. ..........................5 - 6 let 3. ........................ 11 - 12 let
1. ..........................7 - 8 let 4. ........................ 13 - 14 let
2. ..........................9 - 10 let 5. ........................ 15 – 17 let

Přihlášky, info: blanka bělíková, tel: 775 979 253
nebo e-mail: fitforyou@centrum.cz

uzávěrka přihlášek: .......................................... 20. 2. 2011

Startovné ve všech kategoriích: ..................... 50,- Kč

diváci: ................................................................. 20,- Kč

Ilustrační fotografie
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hK KRalupy - hC BeRouNŠTí MeDVěDI .......6:2 
(Štibran, Němec, Kohout, Toman, Pospíšil 
a Kučera) 

hK KRalupy - hC JuNIoR MělNíK................1:0 
po samostatných nájezdech 
(Štibran) 

hK KRalupy - hC KoBRa pRaha ..................5:1 
(Štibran, 2x Němec, Pospíšil, Marek)

hK KRalupy - hC leTCI leTňaNy ................2:1
po samostatných nájezdech 
(Toman a Štibran) 

hK KRalupy - pZ KlaDNo ............................5:2 
(2x Toman, 2x Marek a Štibran) 

Ondrovi Horskému se podařilo za celý turnaj vy-
chytat 13 ze 14 nájezdů, takže mu právem nále-
ží ocenění nejlepší brankář turnaje. 
Marek Němec získal ocenění nejlepší obránce 
turnaje. 
Gratulujeme našim hokejovým nadějím k úspě-
chu a vzorné reprezentaci našeho města.

RadKa SaláKová

Hokejový vánoční turnaj o pohár hejtmana 
na sklonku roku 2010, ve dnech 26. a 27. prosince, měli napilno naši mladí hokejisté. 

zúčastnili se v praze letňanech v ice arÉně prvního ročníku turnaje o pohár hejtmana středočeského kraje. 
devítiletí svěřenci trenéra romana kříže přivezli z tohoto turnaje to nejcennější  - 1. míSto. 

se svými pěti soupeři sehráli vzájemně vyrovnaná utkání, ale střelecké štěstí stálo na straně kralupského týmu. 

PŘIJďTe Mladé HokeJISTY PodPoŘIT V ÚnoRu!
☛ 5. 2. v 10:00 hrají proti HC Junior Mělník ☛ 20. 2. v 10:00 proti BK Mladá Boleslav. 
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NaBíZí k pronájmu ve svém areálu Kralupy n./Vlt. - lobeček

➤ autodílnu ➤ skladovací prostory ➤ dvojgaráže ➤ kantýnu 
➤ truhlářskou dílnu v areálu Veltrusy

informace na tel. 602 354 772

vstupné: 40,- Kč doprovod: 10,- Kč 
půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč)

Kralupská sportovní, spol. s r.o. 
Mostní 812, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.sportkralupy.cz tel: +420 734 375 591

Veřejné bRuslení
rozvrh hodin platný po celou sezónu 2010 / 2011

pondělí - pátek: ........................10:00 – 12:00 hod.
sobota: .....................................14:30 – 16:30 hod.
neděle: .....................................13:00 – 15:00 hod.

SoukRoMá InzeRce
u VYMěníM státní byt 1+1 v Krnově za byt v Kralupech nad Vltavou
 Tel.: 737 518 305.
u HledáM paní na žehlení prádla z Kralup nad Vltavou a okolí. 
 Nabídky můžete volat na tel.: 777 55 22 70.
u SHáníMe spolehlivou paní na ošetřování a úklid do domácnosti
 pro starší paní v Kralupech nad Vltavou. info na tel.: 608 031 313.

kralupák Patrik Husák válí hokej za Spartu
Na sklonku prosince se hrál v Davosu 

prestižní turnaj v ledním hokeji Spen-
glerův pohár. Kralupák Patrik Husák nejen, 
že hraje v extralize v A týmu pražské Spar-
ty Praha, ale dostal i šanci zahrát si proti 
světovým hokejovým hvězdám v Davosu. 
Patriku, jaká byla Tvá premiéra  
ve Spenglerově poháru? 
Byla to paráda, na každý zápas je tady vy-
prodáno, takže hrát před tolika lidmi, je 
obrovský zážitek. Užívám si tady každou 
chvilku. Zázemí je taky super. A Davos je 
snad nejhezčí město, co jsem viděl, je to tu 
fakt nádherný.
Jak Ti bylo, když od prvních minut utkání 
s ženevou převládal důraz a tah na branku 
soupeře a vy jste se museli jen bránit? 
Ženeva na tom je bruslařsky velice dobře. 
Ze začátku mi přišlo, že jsme se trošku hle-
dali, ale pak jsme se dostali do hry a bylo to 
z naší strany docela dobré. Škoda, že Tonák 

(Petr Ton) nedal nějaký gól - měl dva samo-
statné úniky a mohl být výsledek jiný. 
co jsi musel nejvíce ve hře změnit ve 
srovnání s hrou v čechách? 
Tak pro mě to byl docela skok z 1. ligy hrát 
proti nejlepším týmům v Evropě. Hráči jsou 
na tom bruslařsky i technicky mnohem líp. 
Je to hodně o bruslení, ale dá se to.
V čem Ti utkání nejvíce dalo a jaké herní prvky 
bys rád po této zkušenosti nejvíce vypiloval? 
Tak nejspíš bruslení, když se kouknu na Pe-
trohrad, jak jsou na tom fyzicky, tak mám 
ještě hodně práce před sebou, a také rychleji 
se rozhodovat a řešit určité situace jinak.
 co Ti řekl po utkání trenér? 
Trenér mi osobně nic neříkal, spíš mluvil 
obecně k týmu, co zlepšit, jakých chyb se 
pro příště vyvarovat. 
Také jsi nastoupil proti Petrohradu, za který 
hrály hvězdy jako Maxim afinogenov, Sergej 
brylin či velký alexej Jašin. Jak se Ti hrálo?

Teď mám zrovna po zápase s Petrohradem 
a musím říct, že to byl dneska pro mě nej-
větší zážitek, zahrát si proti takovým hrá-
čům, co tam jsou. tomáŠ hoRa

Patrik Husák 
je i vynikající 
hokejbalista, 

s Minicemi 
Quijotes 

vyhrál
Petroniův 

pohár 2010.

paTRIK huSáK k 24. 1. (v sezóně 
2010/11) odehrál v extralize za Spartu 
Praha zatím 8 utkání s bilancí 1 
kanadského bodu za asistenci. Nutno 
doplnit, že další Kralupák, hráč HC 
Sparta, ToMáŠ RuBeŠ má na svém 
kontě 4 extraligové starty.

TEXT ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

KUpÓN pRO SOUKROMOU NeKOMeRčNí INzeRCI

Datum:.....................................................
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Inzerce

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

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

MYSlíte UŽ Na DaNě?
Nechte to letos na nás a užijte si volný čas.

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...

Na NoVé adreSe:
Hlavní náměstí č. 251 (tzv. Bodlák), 1.p.,Odolena Voda

Poskytujeme: specializovaná psychologická vyšetření, kri-
zovou intervenci, psychoterapii (hrazeno ze zdravotního 

pojištění) i dopravně psychologické vyšetření řidičů

obJedNáVKy Na telefoNech: 

773 533 777, 603 538 419

ORDINACE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE

✆ ✆
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Inzerce

✗ ZDRaVé SpaNí
✗ Zdravotní matrace
✗ Zdravotní pomůcky
✗ Nábytek z masivu
✗ Rošty

k-meDica
Přemyslova 305

Po – Pá 10 – 12 / 13 – 17 

Tel: 608 805 850
www.k-medica.cz

* ZDRaVí + eKoloGIe = FINCluB *
Finské přírodní potravní doplňky,  

kosmetika lander, drogerie Codina.
S námi můžete pečovat o vaše zdraví, krásu 
i domácnost. Najdete u nás přírodní doplňky 

stravy, kosmetiku i drogerii - výrobky pro 
celou rodinu. Prodej, prezentace, distribuce - 
region. sklad pro členy clubu z Kralup i okolí!

Internetový obchod: www.fcc-club.wbs.cz 
Kontakt: 723 029 347, 

mail: fcc-club@seznam.cz

JaNa MoTloVá
Třebízského 977, Kralupy n. Vlt.
přijme kadeřnici s vlastním ŽL

poZoR! ZMěNa Tel. Č.
737 13 21 75

(pevná linka bude zrušena)

KADEŘNICTVÍ
přestavby na e85

AUTOSERVIS 
POSTŘIŽÍN

AUTOSERVIS POSTŘIŽÍN
Jindřich kozák

Pražská 503, 250 70 Postřižín
gSM: +420 608 973 372, 

tel: +420 313 102 810, fax: 
+420 315 782 617

www.autoservice.cz, 
autopostrizin@autopostrizin.cz

¿denně JezdíTe koleM…a možná o nás ani nevíte…

nabízíMe VáM:

➤ opravy všech osobních a dodávkových automobilů
➤ diagnostiku elektronických systémů vstřikování
➤ chiptuning – zvýšení výkonu motoru
➤ klempířské práce, včetně vyřízení pojistné události
➤ výměnu a opravy autoskel, vč. vyřízení s pojišťovnami
➤ opravy a plnění klimatizací

a Také VáM MůžeMe nabídnouT:

➤ odtahovou službu
➤ autopůjčovnu, zapůjčení náhradního vozidla
➤ zapůjčení střešních boxů, nosičů kol a nosičů lyží

Z důvodu rozšíření naší kapacity přIJíMáMe NOVÉ paCIeNtY

kontakt: DENTKOMPLEX MUDr. Jan Dražan
Hemerkův statek, ouvalova 390, Slaný, tel.: �12 520 ��0, Mob.: �0� 151 ���

STOMATOLOGICKÉ CENTRUM 

DENTKOMPLEX
MUDr. JAN DRAŽAN

Nabízíme komplexní ošetření  
pro děti i dospělé:

estetická stomatologie
Prevence
dentální hygiena
Bělení

ošetření dětí
Protetika
Stomatochirurgie
Parodontologie
implantologie

Požadujeme:
u praxi
u schopnost samostatné práce 
u flexibilitu 

Nástup možný ihned. 

Přijme kuchařeRanč u Bašty 
(Úžice u kralup nad Vltavou) 

V případě zájmu kontaktujte paní Varkočkovou:  tel: 602 649 916

únoRová nabídKa: petrklíče, ciBuloviny 
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny 
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

Zimní PROVOZ 
po - pá 8 - 16,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz



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


