
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
www.mestokralupy.cz

Z pravodaj
ZÁŘÍ / 2011 15,- Kč

Srdečně Vás zveme na první 
představení letošní divadelní sezóny 
do zrenovovaného divadelního sálu 
Kulturního domu Vltava.

Tu odstartují herci divadelní společnosti 
Háta, kteří do našeho města přijedou 

s jedinečnou hrou – Světáci!

středa 21. září 2011 - 19:30 hodin

Notoricky známá filmová hudební kome-
die Vratislava Blažka a Zdeňka Podskal-
ského s písněmi Evžena Illína a Vlastimila 

Hály z roku 1969 trůní od své premiéry na 
špičce žebříčků nejoblíbenějších českých 
filmů. 

V divadelní úpravě a v režii Lumíra Ol-
šovského se na jevišti objeví stálice Diva-
delní společnosti Háta, ale i nové populární 
tváře: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíko-
vá, Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika 
Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana 
Zenáhlíková v rolích lehkých dam, Miriam 
Kantorková nebo Vlasta Peterková v roli pa-
ní Trčkové, Dalibor Gondík, Martin Zounar, 
Zbyšek Pantůček, Aleš Háma, Filip Tomsa, 
Lumír Olšovský v rolích fasádníků a Mar-

tin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš Pečenka 
v ostatních rolích. 

Jako zvláštní hosté účinkují v roli emerit-
ního profesora šarmantní Jan Přeučil nebo 
„dechovkový král“ Josef Oplt. 

Premiéra proběhla letos v květnu v Bra-
nickém divadle, takže budete mít jedineč-
nou šanci vidět toto představení v KD Vl-
tava téměř hned po uvedení!

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

Těšíme se na Vás!

U příležitosti výročí povýšení Kralup na město dojde 16. listopadu k tradičnímu předání  
Cen starosty významným občanům našeho města. 
Prosíme občany, aby do 20. září zasílali své návrhy osobností na e-mail: lenka.prochazkova@
mestokralupy.cz, nebo poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Lenka Procházková, 
U Cukrovaru 1087, 278 01 Kralupy nad Vltavou a obálku nadepsali „Ocenění občanů“.

OCENĚNÍ 
OBČANŮ

SVĚTÁCI VE VLTAVĚ

středa 21. září 2011 - 19:30 hodin

Nezapomeňte také 10. 9. na Slavnosti burčáku – str. 17☞ ☞
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Zprávy z radnice

Po několika měsících mi dovolte, abych se vám v tomto 
sloupku připomněl pár řádky psanými na konci letoš-
ního srpna. Srpna, kterým se asi zakončí toto  nepříliš 
typické léto, jež nevyvolalo mezi milovníky tepla či vo-
domily přílišnou radost - ale zase zahrádkáři nemuseli 

příliš zalévat a pak ty krásně zelené 
trávníky ve městě…! To každý rok 
nebývá!
I naše město se po dobu prázdnin 
tradičně trošku vylidnilo a někteří 
z vás se rekreovali třeba v teplejších 
krajinách, u moří, v horách, či na 
chalupách. Během těchto dvou 
prázdninových měsíců se však 
v mnoha městských objektech čile 

pracovalo. Téměř všechny kralupské školy a školky do-
stávají nové kabáty a střechy, u školek se vybudovaly tři 
nové třídy, modernizují se školní kuchyně, sítě a vnitřní 
rozvody, maluje se a lakuje. V listopadu by se měl ote-
vřít částečně opravený krytý bazén a myslím si, že oz-
dobou města bude i krásně restaurovaný a vyšperko-
vaný Kulturní dům Vltava. Investičních akcí bylo v létě 
zahájeno – a bude dokončeno  -  skutečně mnoho, 
většinou z dotací státu, ale i za vydatného spolufinan-
cování z naší (i vaší) městské pokladny. Osobně mě vel-
mi těší, že se tyto budovy a objekty, sloužící převážně 
dětem a mládeži, modernizují a stávají se ozdobami 
naší obce. Ne všude tomu tak je a v mnoha městech 
bývá například starý a omšelý „kulturák“, či opadaná 
školní budova, ohyzdnou dominantou.
Během léta jsem také měl více času procházet se a pro-
jíždět snad všemi ulicemi a zákoutími Kralup a zároveň 
se setkávat i s mnoha lidmi zde bydlícími. Na některé 
jejich připomínky a upozornění jsem mohl reagovat 
konkrétně a okamžitě. Spoustu věcí lze totiž napravit 
a dotáhnout do konce hned. Jen se o ní musí dozvědět 
správní lidé. Utvrdilo mě to v mé domněnce, že kdyby 
mnozí z obyvatel zvedli telefon a upozornili na nepo-
řádek na parkovišti, díru ve vozovce, znečistěné dětské 
hřiště, či neostříhané keře, lze to více či méně rychle na-
pravit. Pokud se okolo toho jen chodí a nadává, že „to 
nikdo neuklidí“, hrozí delší doba prodlení. Jsou místa 
ve městě, kam se fakt nikdo z městských zaměstnanců 
delší dobu nedostane.
(P.S. Při té příležitosti bych rád upozornil některé naše 
spoluobčany, že vyhrazené prostory pro popelnice 
a kontejnery nejsou místy určenými pro vyklízení bytů, 
starých židlí a opouštěných a vymlácených lednic, te-
levizí a jiného haraburdí. Od toho a zdarma!!! funguje 
sběrný dvůr Technických služeb v Libušině ulici. Měst-
ská policie dostala za úkol identifikovat takovéto sla-
boduché majitele a jejich konání bude kvalifikováno 
jako zakládání černé skládky s náležitou pokutou!)
Vážení spoluobčané! 
Přeji vám hezký podzim a hlavně školákům a učitel-
stvu pak dobrý vstup do nového školního roku. 

Petr Holeček, starosta kraluP n. Vlt.

Vážené čtenářky  
a vážení čtenáři!
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◆ Rada města souhlasila 
s umístěním vysílače společ-
nosti KnVnet na bytový dům 
v Zeměchách, za účelem po-
skytování internetu místním 
obyvatelům. 
◆  Rada města schválila 
v období prázdnin texty ně-
kolika výzev k podání nabí-
dek od více zájemců na veřej-
né zakázky malého rozsahu, 
a to na akce: „Parkovací stání 
pro 34 osobních aut na síd-
lišti V Zátiší“, „Adaptace vý-
měníkové stanice u MěBP 
na centrální spisovnu MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou“ 
a „Rekonstrukce komunika-
ce v ulici Na Husarce, Kralu-
py nad Vltavou“. Zhotovitelé 
těchto akcí budou známi za-
čátkem měsíce září. 
◆  Zhotovitelem akce „Pře-
místění prostor ZUŠ z OD Máj 
do ZŠ Třebízského – nový 

vstup“ (samostatný vchod do 
budovy ZŠ pro potřeby ZUŠ) 
byla vybrána společnost Ry-
bář stavební, s.r.o. za cenu 
466.712,- Kč vč. DPH. 
◆  Rada města doporučila 
Zastupitelstvu města schvá-
lit poskytování spolupráce při 
zabezpečování požární ochra-
ny v obci Chržín (Budihostice, 
Dolní Kamenice) na základě 
písemné žádosti Obecního 
úřadu Chržín za roční popla-
tek 40.000,- Kč s tím, že Obec 
Chržín v případě požárního zá-
sahu JSDH Kralupy nad Vlta-
vou uhradí Městu Kralupy nad 
Vltavou navíc materiální škody 
a spotřebu PHM. 
◆  MŠ Gen. Klapálka 
a Dr. E. Beneše byla udělena 
výjimka z kapacity dětí. V MŠ 
Gen. Klapálka bude zvýšen 
počet dětí z 24 na 25 a to ve 
všech 12 třídách, v MŠ Dr. E. 

Beneše bude též navýšen po-
čet dětí z 24 na 25, ale pouze 
ve třech třídách. I po udělení 
výjimek nebude překročena 
kapacita školek.  
◆  V letošním roce se mo-
hou Kralupy nad Vltavou pyš-
nit tím, že umístily všechny 
děti od 3 let věku do mateř-
ských škol. 
◆  Přestavby jeslí na Ma-
teřskou školu se ujme spo-
lečnost Rybář stavební, s.r.o. 
za cenu 358.848,- Kč. 
◆  Městu Kralupy nad Vlta-
vou se podařilo získat finanční 
dotaci z revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostře-
dí ve výši 41.440,- Kč na pod-
poru farmářských trhů v Kra-
lupech nad Vltavou u zimního 
stadionu. Peněžní prostředky 
budou použity na propagaci, 
technické zajištění prostor, 
úklid, PHM a další služby. 

StŘÍpKY z radnice města ◆ StŘÍpKY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených

adresa:
Hůrka 1041

schůzka se koná:
27. 9. 2011 od 12:30 

do 13:30 hodin21.září

Veřejné jednání  
Zastupitelstva města  
se koná:

od 17 hodin  
ve velké zasedací  

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou.

StánKoVé tRhy  
na parkovišti v Lobečku 
 (proti KD Vltava) se  
 budou konat ve středu
7. a 21. 9. 2011.

farmárskÉ trhy 
na parkovišti u zimního  

stadionu se budou  
konat v pátek

2., 16. a 30. 9. 2011

^
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Ani v období letních prázdnin neustal 
čilý stavební ruch a na mnoha místech 

v našem městě se pokračovalo ve zvelebo-
vání vzhledu města a funkčním užití budov 
a veřejných prostranství. Spousta investič-
ních akcí byla započata již před prázdnina-
mi a některé pokračují i nadále.

náZEV aKcE: 
Modernizace Kulturního 
a společenského střediska 
náklady: 10.907.817,- Kč
Dotace: 7.710.545,95 Kč z ROP Střední Čechy
Datum zahájení: 23. 6. 2011
Datum ukončení: září 2011

náZEV aKcE: 
Modernizace sportovního areálu  
u zimního stadionu 
náklady: 14.144.130,- Kč
Dotace: 10.243.619,25 Kč z ROP Střední Čechy
Datum zahájení: 18. 7. 2011
Datum ukončení: září 2011

náZEV aKcE: 
Bezbariérové chodníky  
v ulici Generála Klapálka
náklady: 2.937.578,17 Kč

Dotace: 3.526.000,- Kč ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury 
Datum zahájení: 25. 7. 2011
Datum ukončení: listopad 2011

náZEV aKcE: 
Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu 
– I. etapa
náklady: 19.008.853,- Kč
Dotace: 8.420.481,- Kč z OPŽP
Datum zahájení: 14. 6. 2011
Datum ukončení: listopad 2011

náZEV aKcE: 
Zateplení budov MŠ a ZŠ – 1. a 2. část
náklady: 21.937.117,- Kč
Dotace: 18.489.485,- Kč z OPŽP
Datum zahájení: duben 2011 
Datum ukončení: září 2011

náZEV aKcE: 
Rekonstrukce rozvodů elektro 
ZŠ Komenského nám. 
náklady: 4.645.223,- Kč
Datum zahájení: 27. 6. 2011
Datum ukončení: 15. 9. 2011

náZEV aKcE: 
oprava rozvodů vody  
a kanalizace v pavilonu U10, ZŠ Revoluční 

náklady: 690.766,10 Kč
Datum zahájení: 1. 7. 2011
Datum ukončení: 20. 8. 2011

náZEV aKcE: 
oprava rozvodů vody  
a kanalizace v objektu MŠ nábř. J. holuba
náklady: 646.835,92 Kč
Datum zahájení: 1. 7. 2011
Datum ukončení: 20. 8. 2011

náZEV aKcE: 
oprava střešní konstrukce nad spojovacím 
křídlem v objektu ZŠ Gen. Klapálka 
náklady: 911.636,- Kč
Datum zahájení: 1. 7. 2011
Datum ukončení: 15. 8. 2011

náZEV aKcE: 
Rekonstrukce střešní konstrukce  
nad hlavní budovou ZŠ třebízského 
náklady: 2.468.428,- Kč
Datum zahájení: 15. 7. 2011
Datum ukončení: 30. 9. 2011

náZEV aKcE:
Přestavba MŠ U Jeslí 
náklady: 358.848,- Kč
Datum zahájení: 18. 7. 2011
Datum ukončení: 15. 8. 2011

Vminulém čísle Kralupského Zpravodaje 
jste se dozvěděli o zahájení rekonstruk-

ce budovy plaveckého bazénu. I o tom, co 
se změní. Jen ve zkratce, rekonstrukce se tý-
ká opravy a za-
teplení střechy, 
výměny strop-
ních podhledů, 
výměny oken 
a vstupních vý-
plní, instalace 
nových rozvodů 
vzduchotechni-
ky a na závěr 
zateplení celé 
budovy. 

U rekonstruk-
cí tohoto typu 
a rozsahu se vždy najdou nějaké vícepráce, 
které nemohl nikdo předpokládat. Plavecký 
bazén není výjimkou. 

Vícepráce spočívají: 
u v odstranění nepřilnavých nátěrů, ko-
rozních produktů a nečistot z ocelové 
konstrukce stropního podhledu a v jejím 
opatření nátěrovou hmotou v systému Jo-
tamastic 80, 
u v úpravě výplní otvorů v prostoru stro-
jovny bazénu a v dodatečně odsouhlase-

né změně technických parametrů a funkcí 
vstupních dveří, 
u v realizaci dvou VTZ jednotek na stře-
chu objektu, které by měly sloužit k vhánění 

teplého vzduchu 
do střešního me-
ziprostoru (nad 
malým plavec-
kým bazénem) 
a zajišťovat tak 
jeho provětrá-
vání,
u v záměně ty-
pu trapézových 
plechů do střeš-
ní konstrukce.

Finanční pro-
středky budou 

hrazeny z úspor v rozpočtu odboru RIaSM 
na rok 2011.

V současné době společnost Syner, s. r. o. 
provádí demontáž střešních panelů nad 
bazénovou halou a osazuje novou střešní 
konstrukci. 

K zahájení provozu dojde na přelomu října 
a listopadu letošního roku. Rekonstrukce bu-
de i nadále pokračovat, a to zateplením budo-
vy. Koncem roku se můžeme těšit na barevně 
vyhlížející budovu, která již nebude pokryta 
obkladačkami, ale klasickou fasádou. 

Investice v období prázdnin 2011

REKonStRUKcE  
KD Vltava a renovace 
sportovního hřiště

VKralupech nad Vltavou se pracuje oprav-
du všude. Jde i o Kulturní a společenské 

středisko a sportovní areál u zimního stadionu.  
V KD Vltava už jsou položeny nové parkety ve vel-
kém sále, pódium se mění k nepoznání a veškeré 
prosklené dveře se postupně osazují novými. 

Na hřišti u zimního stadionu se již rýsuje tvar 
nové in-line dráhy. V brzké době se začne pra-
covat i na kurtech a tribuně. 

Tyto modernizace by neproběhly, nebýt dota-
ce z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Na podzim loňského roku Město Kralupy 
nad Vltavou získalo dotaci ve výši necelých 19 
mil. Kč. Celkové náklady rekonstrukcí se pohy-
bují kolem 25 mil. Kč. 

PaedDr. Milan Němec, radní pro oblast škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Středočeského 
kraje, hodnotí probíhající akce takto: „Věřím, 
že Středočeský kraj tímto podpořil dobrou věc. 
Jsem rád, že Kralupy uspěly v dotačním řízení 
a občané se tak mohou těšit na obnovené kul-
turní středisko a sportovní areál.“

Můžeme se tak těšit úspěšnému dokončení 
stavebních prací, které proběhnou v září letoš-
ního roku a hojné návštěvnosti občanů z Kralup 
nad Vltavou a okolí. 

Městský úřad Kralupy n. Vlt.

Práce na plaveckém bazéně pokračují
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Obecní živnostenský úřad Kralupy nad 
Vltavou upozorňuje podnikatele, kteří 

provozují živnost spočívající v poskytování 
nebo zprostředkování úvěrů, na informač-
ní povinnost vůči finančnímu arbitrovi. Ta 
plyne ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se 
mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním 
arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

  Všichni podnikatelé provozující uvede-
nou živnost jsou povinni, v souladu s  § 19 
citovaného zákona, poskytnout finančnímu 
arbitrovi své zákonem dané identifikační 
údaje (např. obchodní firma, název nebo 
jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání 
aj.), a to nejpozději ke dni, od něhož jsou 
oprávněni vykonávat svou činnost. Splnění 
informační povinnosti vůči finančnímu ar-

bitrovi je vyžadováno rovněž od podnikate-
lů, kteří získali živnostenské oprávnění pro 
uvedenou činnost před účinností citované 
novely (před 1. 7. 2011). Tito podnikatelé 
jsou povinni předmětnou informační po-
vinnost splnit nejpozději do 3 měsíců ode 
dne nabytí účinnosti novely zákona, tedy 
nejpozději do 1. 10. 2011.

  Uvedenou informační povinnost mohou 
podnikatelé splnit na formuláři vydaném ar-
bitrem, který je zveřejněn na internetových 
stránkách www.finarbitr.cz.

  Je naším úkolem podnikatele rovněž 
upozornit na možné uložení sankce v přípa-
dě nesplnění výše uvedené povinnosti.

Zdeňka BöHmoVá, dis., 

Vedoucí odBoru oBecní žiVnostenský úřad

Vposledních týdnech jste mohli v ulicích 
našeho města potkat mladé lidi, kteří 

organizovali pouliční sbírky. Vybírali prů-
měrně 50,- Kč, např. na psy, děti v dětských 
domovech a podobně. Většinou ale šlo bo-
hužel o podvodníky.

Jak se pro příště štědrosti špatným smě-
rem vyvarovat? 

Pokud se jedná o oficiální sbírku, musí 
být „výběrčí“ viditelně označen a kasička 
musí být řádně zaplombovaná. Určitě je na 
místě v případě pochybností zavolat l. 156 
– Městská policie.

Chcete-li pomoci, najděte vhodnější způ-
sob, než je pouliční „podezřelý“ prodej růz-
ných předmětů. 

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

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

sVoz odPadU V září a říjnU
5. 9. – 9. 9., 3. 10. – 7. 10. - bioodpad

19. 9. – 23. 9., 17. 10. – 21. 10. - rozměrný odpad z do-
mácností (tj. pneu, lednice, TV, aku, el. přístroje, železo, ostatní kovy)

zářijová pietní zastavení
Uctěte vzpomínku s námi

13. 9. 2011 v 11:00 hod. 
u pamětní desky T. G. Masaryka 
na mostě T.G.M.
 – 74 let od smrti prvního českosloven-
ského prezidenta

13. 9. 2011 v 11:20 hod. 
na kralupském hřbitově 
- 50 let od úmrtí malíře Bedřicha 
Hosera (čestný občan Kralup n. Vlt.)

24. 9. 2011 v – 14:45 hod. 
na kralupském hřbitově
- 110 let od narození Jaroslava 
Seiferta 

informace... ...PrO POskyTOVATele nebo 
zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

POzOr na podvodníky

Uzavírka 
Hálkovy ulice

Z důvodu pořádání inline závodů

 ve dnech 17. – 18. 9. 
bude uzavřena Hálkova ulice, a to 
od křižovatky s Hostivítovou ul. až 
nad křižovatku s ulicí Ježkovou. 

Děkujeme za pochopení. 
Bližší informace o závodu 

najdete na str. 31

26. 10. 2011 se od 8 do 17 hodin bude  
opět konat v Kulturním a společenském 

středisku Kralupy „Den pro zdraví“.
Podrobnější informace budou zve-

řejněny v říjnovém vydání 
Kralupského  
Zpravodaje.

dEn Pro
zdraVí

RozpIS StaNoVIŠŤ mobIlNíHo odpadU 
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Seifertovy Kralupy

www.mestokralupy.cz
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Městské muzeum

do 4. 9. 2011

Všem příznivcům výtvarného umění tímto 
oznamujeme ProdLoUžEní ÚsPěšné 
VýstaVy obrazů aKad. MaL. jiřího 
CorVína až do neděle 4. září 2011.
K vidění jsou mistrovy obrazy i méně známé 
kresby, ale také jeden z jeho koníčků - dře-
věné perníkářské formy k tvorbě perníků, re-
cepty aj.  
Srdečně vás zveme na prodloužení této vý-
stavy 

do neděle 6. 11. 2011
VýstaVa
První den XVI. ročníku festivalu poezie a před-
nesu Seifertovy Kralupy, tj. 23. 9. 2011 bude 
v 18:00 hod. vernisáží slavnostně zahájena 
výstava „110 LEt od narozEní básníKa 
jarosLaVa sEiFErta“, která představí ná-
vštěvníkům nejen básníka, ale i vše zajíma-
vé, co se podařilo kralupskému městskému 
muzeu za dobu 10 let nashromáždit, objevit, 
napsat, ale i zakoupit či získat.

ChystáME na říjEn: 
Koncert jaroslava hutky - 11. 10. 2011 
od 19:00 hodin

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

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

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

program na září

Čteme z knihy návštěvníků:

Moc děkuji za ten šťastný nápad spojit perníky s obrazy Mistra Corvína. Děkuji za krásný zážitek.
 Oldřich Kvapil (Nositel tradice lidových řemesel - řezbář reliéfních forem na perník)
Výstava je nádherná a voňavá! Schallerovi
Jirka byl můj spolužák z AVU. Rozuměli jsme si…  Otakar Čemus

Vzpomínka na V. MUZEJNÍ NOC S PŘEKVAPENÍM 9. 6. 2011

Oprázdninách jsme přivítali kromě mu-
zejních návštěvníků i účastníky prv-

ního přísokolského tábora v týdnu od 11. 7. 
do 15. 7. hned na dvou programech.

Více vám prozradí fotografie Josefa Vojtě-
chovského a příspěvek náčelnice TJ Sokol 
Kralupy Petry Zemanové (str. 22), z jejíhož 
podnětu tato zajímavá a úspěšná spolupráce 
vznikla. Na shledanou o příštích prázdni-
nách, milí školáci.

Vydařená premiéra 
v muzeu i v sokole

Sokolíci u tkalcovského stavu

K rytířským soubojům  
není co dodat...

Ozdobných šňůrek a tkanic 
nebylo a není nikdy dost
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Zajímavé informace

Odbor sociálních věcí, školství a kultury 
v Kralupech nad Vltavou a Občanské 

sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou nabí-
zí od letošního roku seniorům a zdravotně 
postiženým občanům novou sociální 
službu. 

Jedná se o nepřetržitou tele-
fonickou službu, tzv. Tísňo-
vou péči. Klientovi je do bytu 
zapojen speciálně upravený 
telefon, přes který je zpro-
středkována okamžitá odbor-
ná pomoc. Klient nosí u sebe 
tísňové tlačítko, a to buď jako 
přívěšek na krku nebo ve formě ná-
ramkových hodinek na ruce. Nejdůleži-
tější je, že není nutné si pamatovat žádná 
telefonní čísla nebo být v dosahu telefo-
nu. V případě potřeby klient pouze stisk-
ne tlačítko, signál se přenese na centrální 

dispečink a zdravotní sestra zorganizuje 
okamžitou odbornou pomoc. 

Tísňová péče pomáhá zejména při náh-
lém zhoršení zdravotního stavu, při pádu, 
kdy klient nemůže vstát, při napadení nebo 

ohrožení v bytě cizí osobou a dalších 
krizových situacích. Služba je 

vhodná především pro osa-
měle žijící spoluobčany, je-
jichž příbuzní a známí ne-

mohou být s nimi v denním 
kontaktu. Rychlá a odborná 
pomoc pomohla v nejednom 
případě zachránit život a za-

bránit tomu, aby člověk bez-
mocně ležel několik hodin nebo 

i dní na zemi.  
Cílem služby je minimalizovat počet ri-

zik zdravotního či kriminálního charakte-
ru a dosáhnout tak zlepšení psychického 

a zdravotního stavu. Pocit jistoty a bezpečí 
tak může získat nejen osaměle žijící uživa-
tel této služby, ale i jeho rodinní příslušni-
ci a známí.

Život 90 dále pomáhá svým klientům 
i při prosazování práv, návazných služeb, 
pomoc při jednání s úřady, při zajišťování 
případných sociálních dávek atd. 

Počet klientů se průběžně mění. V sou-
časné době využívá službu Tísňové péče 13 
klientů v Kralupech nad Vltavou a služba 
se rozšířila i do Mělníka, kde máme prv-
ního klienta. 

Více se o Tísňové péči dozvíte na sociál-
ním odboru MěÚ v Kralupech nad Vltavou, 
dále na webových stránkách www.zivot90-
zrucns.cz nebo na telefonu 327 532 901, 
327 532 900.

Zdeněk Jelínek, ředitel os žiVot 90 

Zruč nad sáZaVou

Národní rada osob se zdravotním postižením 
a Vláda České republiky odsouhlasily projekt  

„S EURo-KLÍČEM Do ZahRanIČÍ“, který je finan-
cován penězi evropských fondů.

cílem projektu je: 
u zlepšit životní podmínky těžce zdravotně 
postiženým spoluobčanům jejich větším za-
členěním do pracovního procesu,
u zlepšit dostupnost – zejména vozíčkářům – 
úřadů, institucí a kulturních zařízení vybudováním 
bezbariérových vstupů.

Držitel speciálního klíče, tzv. euro-klíče, je scho-
pen se sám bez osobního asistenta obsloužit napří-

klad v metru (pokud umožnily dispoziční podmínky 
ve stanici dobudovat výtah, který klíčem odemkne), 
využívat pojízdnou plošinu, která mu umožní překo-
nat schody do budov, atd.

Euro-klíč je v rámci tohoto projektu distribu-
ován ZDaRMa. Podmínkou k jeho získání je:
1. trvalý pobyt držitele ZTP, ZTP/P na území 

Středočeského kraje, 
2. fotokopie (oboustranná) platného a časově ne-
omezeného průkazu ZTP, ZTP/P.

Zájemci o euro-klíč nechť kontaktují:
Ing. Drahomíru Smerdelovou,

tel.: 315 724 007, mobil: 723 540 406.

Darujte krev!  
Odběrové středisko v budově Domu  

s pečovatelskou službou na Cukrovaru.
Termíny: 14. a 21. září; 12., 19. a 26. října 2011
Další info na tel.: 315 639 163, OS ČČK Mělník

podpořte Český červený kříž
Finanční příspěvek na podporu aktivit a projektů Českého červeného 
kříže je možné poskytnout prostřednictvím sbírkového účtu ČČK

222 826 / 5500
nebo zasláním dárcovské SMS z mobilního telefonu s textem: DMS ccK  
na telefonní číslo 87777. cena 1 DMS je 30,- Kč, z nichž ČČK obdrží 27,- Kč.
Dárci, kteří dosud využívají DMS a chtěli by pravidelně a opakovaně přispívat menšími finanč-
ními částkami, mohou poslat DMS RoK ccK na tel. č. 87777. 
Po dobu 12 měsíců bude dárci odepisována z účtu mobilního telefonu částka 30,- Kč.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Děkujeme za pomoc!

Nová sociální služba v Kralupech

Změna 
ordinačních 
hodin 
zubního lékaře
MUDr. Milena Maňásek afrámová
Nerudova č. 686
tel.: 315 725 400

oRDInaČnÍ hoDIny
Pondělí:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Úterý:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 
Středa:  7:00 – 12:00
 
MUDr. camelie afrámová
Nerudova č. 686
tel.: 315 621 675

oRDInaČnÍ hoDIny
Úterý:  7:00 – 12:00  13:00 - 17:00
Středa:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00
Pátek:  7:00 – 12:00
 
noVá zUbní LéKařKa 

MDDr. Miroslava hostinská
Nerudova č. 686

oRDInaČnÍ hoDIny
Pondělí:  07:00 – 12:00  13:00 – 17:00
tel.: 315 621 675

oRDInaČnÍ hoDIny
Středa:  12:00 – 17:00
Čtvrtek:  07:00 – 12:00  13:00 – 17:00 
Pátek:  07:00 – 12:00  13:00 – 17:00
tel.: 315 725 400

MDDr. Hostinská přijímá nové pacienty. 
Ordinovat bude v ordinacích MUDr. Afrámové.

INfOrmAce pro držitele ZTP, ZTP/P
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dne 24. 6. 2011 jsme ve středisku arci-
diecézní charity praha v Kralu-
pech n. Vlt. uspořádali „za-
hradní slavnost“ při příležitosti 
sedmého výročí domu na půl 
cesty a pátého výročí azylového 
domu pro matky s dětmi. 

mezi pozvanými vzácnými hosty byli 
představitelé Arcidiecézní charity Pra-

ha, Krajského úřadu Středočeského kraje, zá-
stupci MěÚ a OÚ mělnického regionu, kralup-
ského MěÚ, Farní charity Kralupy, Dětského 
domova Kralupy a významných kralupských 
firem. Součástí byla prohlídka našeho domu, 
pohoštění a posezení s živou hudbou. Ke 
zdárnému průběhu této akce přispěli: 
✔ Městský úřad Kralupy nad Vltavou
✔ Obecní úřad Vojkovice
✔ Městský úřad Veltrusy
✔ Technické služby města Kralupy nad Vltavou
✔ Kulturní a společenské středisko v Kralupech
✔ Sbor dobrovolných hasičů z Minic – Kralupy

✔ Vinný sklep Na Františku – Kralupy n. Vlt.
✔ KH MONT s.r.o. – pan Jaroslav Kdér
✔ Pekárna Křesín – pan Jiří Krejný
✔ Květinářství Příroda – paní Jiřina Ratajová 
     – Veltrusy
✔ Párty stany – pan Martin Lemon – Chvatěruby

Všem velice děkujeme.
Děkujeme také paní Vlastě Lehké, která 

darovala našim klientům krásnou zánovní 
lednici. 

Jako každé září i letos otevíráme pro 
zájemce z řad dětí i dospělých jazykové 
kurzy, které se konají v prostorách naší 
Farní charity. Nabízíme: 

PRo DoSPěLé:
anglický jazyk
Středa ........08:30 – 10:00 .........středně pokročilí
Středa ........10:00 – 11:30 .........začátečníci
Pátek ..........08:30 – 10:00 .........mírně pokročilí

německý jazyk
Pondělí .......08:30 – 10.00 .........mírně pokročilí
Pondělí .......10:00 – 11:30 .........začátečníci
cena: 90 minut výuky pro dospělé = 100,- Kč

Během kurzů je zajištěno hlídání malých 
dětí ve vybavené dětské herně.

PRo DětI oD 10 LEt
Pátek odpoledne individuální doučování dle přísluš-
ných učebnic. cena: 50,- Kč / 30 minut

PRo DětI 6 - 9 LEt
anglický jazyk
Čtvrtek odpoledne, čas bude upřesněn dle věko-
vých kategorií a počtu dětí. 
cena: 1 000,- Kč / pololetí

V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 
606 613 018 nebo osobně na adrese Sokol-
ská 139, Kralupy. Těšíme se na vás!

BarBora koVářoVá

7 let Domu na půl cesty Pozvánka
V rámci Dne Charity pořádáme v na-
šem Středisku Arcidiecézní chari-
ty Praha v Kralupech nad Vltavou

dEn otEVřEnýCh dVEří.
dne 16. 9. 2011 v čase od 10:00 do 
12:00 hod. zveme všechny, kteří mají 
zájem seznámit se s našimi službami, 
do Domu na půl cesty a Azylového 
domu pro matky s dětmi na adrese 
Pražská 73 v Minicích.
Těší se na Vás zaměstnanci ADCH 
Praha – Středisko v Kralupech nad 
Vltavou!

Farní Charita KraLUPy nad VLtaVoU

sokolská 139, 278 01  Kralupy n. Vlt.
tel.: 606 613 018, 
e-mail: centrum@nasefarnost.cz

NAbídkA
jazykových kurzů 
Farní charity

Očima našich čtenářů

Křížek anny Vrškové

Státní silnice opouští Minice mírným stoupáním a levoto-
čivou zatáčkou. Zde, na malé skalce, svítí po opravě malý 
kříž, otočený k jihu (viz obr.). Pozlacený nápis hlásí: „Ke cti 
a chvále Boží kříž tento postaviti dala Anna Vršková L.P. 
1893 z Minic“.
Doufejme, že nějaký čas tato památka vydrží....       

Václav hlavatý, Kralupy
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Informace

Nedalo mi velkou práci zjistit, že na Ma-
karskou riviéru právě přijel Komorní 

orchestr Dvořákova kraje, aby zde vystoupil 
na několika koncertech a zároveň oslavil 
pětatřicáté výročí svého trvání.

První vystoupení proběhlo v neděli  
3. července dopoled-
ne v klášter-
ním kostele ve 
vesnici Živo-
gošće. Program 
byl sestaven vý-
hradně ze skla-
deb českých au-
torů. Zazněly  
2 části z parti-
ty d moll F. I. 
Tůmy, 1. věta 
houslového kon-
certu C dur J. 
Stamitze, dále Cavatina a úprava písně „Sta-
rá matka“ z Cigánských melodií od A. Dvo-
řáka a na závěr 1. část z Idyly pro smyčcový 
orchestr od L. Janáčka. Úspěch byl triumfál-
ní, jistě i zásluhou sólistů Viktora Mazáčka 
(housle) a Petra Janka (violoncello). Nadšené 
publikum si vyžádalo přídavek potleskem ve 
stoje a v rámci programové dokonalosti jím 
byla Dvořákova Humoreska.

Další dva koncerty se vyznačovaly zcela 
odlišnou dramaturgií vzhledem k tomu, že 
se konaly v romantickém prostředí na terase 
hotelu Punta v Igrane (pondělí 4. července) 
a na kolonádě hotelu Mediterane v Podgoře 

(středa 6. července). Ukázalo se, že Václav 
Mazáček je nejen excelentním dirigentem 
KODK, ale i prvotřídním uměleckým ve-
doucím souboru s maximální předvídavos-
tí. S obrovským citem dokázal vybrat a také 
upravit skladby pro orchestr méně obvyk-

lé žánrové ka-
tegorie, které 
se dokonale 
hodily k pro-
vedení pod 
širým nebem 
v odlescích do 
moře zapadají-

cího slunce. Jednalo se o hudbu k filmu 
„Schindlerův seznam“ ve formě houslové-
ho koncertu J. Williamse v podání sólisty 
Viktora Mazáčka. Dalšími tituly pak byly 
F. Loewe „My Fair Lady“, L. Bernstein „3 
tance z West Side Story“  (I Feel Pretty, 
Maria, Tonight) a nezapomenutelný přída-
vek - Finale od A. Piazzolly.

Připočítám-li k okouzlujícímu programu 
ještě perfektní provedení a reprezentativní 
vzhled celého orchestru, mohu s radostí ří-
ci, že koncerty KODK patřily k slavnostním 
zážitkům mé letošní dovolené v Chorvatsku.
 BarBara kürstenoVá

VáclaV SyrOVý
Prezentaci tvorby a sportovní kariéry známé 
osobnosti kralupského života, pana Václava Sy-
rového, můžete nově najít na webové stránce

www.syrovyvaclav.com

Mimo to budete mít mož-
nost v roce 2012 (únor až 
duben) navštívit velkou 
výstavu jeho děl v lito-
měřické Severočeské 
galerii naivního umění, 
kde má již nyní zastou-
pena 3 díla ve stálé ex-
pozici.

tento člověk si Vaši pozornost 
určitě zaslouží.

Provozní doba od 5. září 2011
odděLEní Pro děti a MLádEž
Po 12:30 – 17:00
St 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
Čt + Pá 12:30 – 17:00

odděLEní Pro dosPěLé ČtEnářE
Po + St 08:00 – 11:30 12:30 – 18:00
Čt 12:30 – 18:00
Pá 08:00 – 11:30 12:30 – 17:00
So 08:00 – 11:00 

stUdoVna - Čítárna
Po + St + Čt 08:00 – 11:00 12:30 – 18:00
Pá 08:00 – 11:00 12:30 – 15:00

PoboČKa LobEČEK
St 11:30 – 16:00

bazar 
UČEbniC V KnihoVně

Kdy? 
od 5. do 16. září 2011

ve studovně MěK 

Dokončili jste studium a nevíte, 
co s nepotřebnými učebnicemi?

Přineste je do knihovny a my zprostředkuje-
me jejich prodej dalším zájemcům. Seznam 
učebnic označených cenami můžete předat 
v knihovně během měsíce srpna v provoz-

ních hodinách studovny. Na seznam nezapo-
meňte uvést své jméno a kontakt. 

další informace na telefonním  
čísle 315 727 852 nebo 

315 729 544.
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komorní orchestr Dvořákova kraje v Chorvatsku
po dlouhé době jsem se letos začátkem července vypravila na dovolenou do chorvatska. Malá vesnička igrane ve Střední 
dalmácii skýtala naději na klidný týden daleko od všedních starostí a zaběhaného životního stereotypu. Hned při první 
procházce po pláži mě ale čekalo překvapení. Mezi turisty v plavkách různého stupně opálení se proplétaly postavy nesoucí 
pouzdra s hudebními nástroji. 

MěstsKá KnihoVna Kralupy nad Vltavou

Igrane, Střední Dalmácie

Koncert v Podgoře
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společnost Wet Wipes Inter-
national (www.wet-wipes-

international.com) se zabývá 
zejména výrobou vlhčených 
ubrousků. Zajímalo nás, co při-
vedlo zavedenou společnost ke 
stěhování a jaký bude mít tato 
událost vliv na zejména pracov-
ní příležitosti v našem regionu.

Proč jste se rozhodli změnit 
sídlo?

Stěhujeme se z důvodu expan-
ze naší firmy. Ať už jde o zvýše-
ní výrobní kapacity, prostorové 
potřeby a lidské zdroje. Pro naši 
vlastní výrobu využijeme pouze 
část areálu. Nevyužitou část na-

bízíme menším i větším firmám 
k pronájmu za bezkonkurenční 
ceny. Vzhledem k rozsáhlosti 
areálu zde najde vhodné pro-
story každá firma. Více informa-
cí najdete na www.czech-inn-
park.com. 
nabízí se občanům našeho 
regionu v budoucnu nějaká 
možnost uplatnit se ve vaší 
společnosti? budete přijímat 
nové zaměstnance, jaké 
profese?

Jak jsem již trochu nastínil, 
budeme v souvislosti s expan-
zí naší firmy přijímat nové za-
městnance. Jedná se především 
o dělnické profese, jako je ope-

rátor a manipulátor  ve výrobě, 
různé technické pozice a do bu-
doucna počítáme, že s růstem 
naší společnosti budeme rozšiřo-
vat střední management, přijme-
me další laboranty a podobně. 
Práci u nás najdou především 
lidé z blízkého okolí.

od kdy a v jakém rozsahu 
spustíte provoz v nelahozevsi 
v bývalém areálu Ptz?

Výrobu máme v plánu spustit 
ke konci srpna. V době letních 
prázdnin probíhaly veškeré pří-
pravy pro její spuštění. 

děkuJi Za roZHoVor! r. salákoVá

roZHoVor s... alešem Vojáčkem, manažerem společnosti Wet Wipes international s.r.o.

business Park v Nelahozevsi
Společnost Unilever čr, spol. s r. o. prodala v červenci 
nevyužívaný výrobní areál v Nelahozevsi společnosti Wet 
Wipes international s.r.o., která do té doby sídlila ve Velkých 
přílepech. ta do Nelahozevsi převedla svou činnost i výrobu.

pozvánka 
na cyklistický závod MTB na 35 km, 

který se koná 28. 9. 2011.
start je ve 13:00 hod.

Prezentace, cíl a zázemí je v restauraci Hostibejk.
Podrobnosti na stránkách www.biketeamkralupy.cz

Prosíme o shovívavost za omezení pohybu případných  
nediváků během závodu.

Pořádá: Ekor Koloservis a Bike Team Kralupy
sponzoruje: Středočeský kraj

Závod MTB na 35 km
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35. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2011

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy  
zve své členy na procházku naučnou stezkou

BarrandovsKé sKály a ChUChelsKý háj
Kdy? v sobotu 10. září 2011

u Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hod. na Masarykovo nádr. Odtud tramvají 
č. 14 do zastávky Hlubočepy, kde se mohou v 10 hod. připojit mimokralupští. 
Dále se vydáme pěšky po naučné stezce Barrandovské skály a Chuchelský háj. 
Vycházku zakončíme ve Velké Chuchli u zastávky autobusu 172, odkud se vrátíme 
zpět do centra Prahy. Účastníci budou potřebovat jednu nepřestupní a jednu 
přestupní jízdenku MHD. Doporučuji pití s sebou.
Naučná stezka Barrandovské skály propojuje Barrandovské skály s pozoruhodnými lomy a památkově chráněnou vápenkou nad Velkou 
Chuchlí. Chuchelský háj s areálem zdraví a zookoutkem je turisticky oblíbeným místem stejně jako přilehlá Malá Chuchle s Mariánským 
pramenem. Pro četné vycházky lze využít i řadu neznačených cest v této oblasti. Akci připravila Milena Vovsová

æ

Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří 

v srpnu tohoto roku oslavili 
významná životní jubilea.
Dodatečně přejeme hodně 

zdraví, radosti a spokojenosti
90 let  boudníková Věra
  klimešová Josefa
85 let  mUdr. Opluštil Jiří
  Panochová emilie
  koudelka Jaroslav
80 let  Hlaváčková libuše

Ztechnických důvodů jsme 
museli změnit trasu naše-

ho zájezdu. Zájezd uskutečníme 
v původním termínu, ve středu 
14. září, na upravené trase 
Jílové u Prahy – Mníšek pod 
Brdy. Trasa zájezdu vede příro-
dou v okolí Sázavy a Vltavy, neza-
pomeňte si vzít turistické boty. 

V Jílovém u Prahy nejdříve na-
vštívíme zajímavé expozice Regio-
nálního muzea, a pak zajedeme 
s průvodcem na prohlídku upra-
vené štoly na těžbu zlata. Neda-
leko od štoly krátkou procházkou 
zhlédneme největší stavební ra-
ritu v ČR. Po obědě se přesune-

me autobusem na návštěvu kla-
sicistního zámku se třemi věžemi 
v Mníšku pod Brdy. Zámek leží 
v centru města obklopen parkem 
a rozlehlým rybníkem. Až do prv-
ní republiky byl sídlem šlechty. 
Obě prohlídkové trasy nás pro-
vedou reprezentačními místnost-
mi se zámeckou kaplí nebo sou-
kromými pokoji majitelů z rodu 
Kastů. Po prohlídce zámku a oko-
lí utřídíme své dojmy osvěžením 
v cukrárně. Do Kralup se vrátíme 
mezi 17. a 18. hod.

Další podrobné informace zís-
káte v úterý 6. září od 13 hod. 
v salónku DPS, kde se můžete 

přihlásit na zájezd či získat infor-
mace o našich dalších akcích.

cena zájezdu pro členy je 
160,- Kč, veřejnost má cenu 
o mírný příplatek vyšší. odjezd 
je stanoven na 14. září v 7:15 h. 
od KaSSu. Po projetí našich ná-
stupišť vyjedeme v 7:45 z MHD 
v Minicích na trasu.

Podrobné informace či přihláš-
ku můžete získat mimo termín na 
čísle: 315 727 342.

Zájezd připravili a osobně ho 
zajistí pánové Hájek a Kolátor. 
Těšíme se na hojnou účast členů 
i veřejnosti a snažíme se zajistit 
vhodné počasí. Jan Kolátor

sdružení rodáků a příznivců města

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří se 
dožívají v září významných 
životních jubileí.
97 let  kučera Jaroslav
92 let   koutská františka
90 let  bočková Anežka
  Velínská ludmila
85 let  kubátová Věnceslava
  finková miloslava
  brožová emilie
80 let  chválová ludmila
  křikava Josef
  firýt miroslav
  Ing. lánský Jan

Poslední zájezd roku je připraven

Chcete 
navštívit 
tento 
zámek 
a krásnou 
přírodu 
okolí 
Sázavy 
a Vltavy? 
Přihlašte 
se na náš 
zářijový 
zájezd.
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 2. 9. MUDr. Hájková ...............Veltrusy
315 781 156

 9. 9. MUDr. Horák ..................Lobeček
315 726 221

 16. 9. MUDr. Homolová ............Trojanova ul.
315 722 401

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

 30. 9. MUDr. Štefka .................Lobeček
315 726 654 

dosažitelnost praktických lékařů  
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Dne 1. 8. nás opustil tatínek, pan StanISLaV 
DaňhEL. Přes 30 let strávil za volantem 
autobusu. Hodně Kralupáků si jistě vzpome-
ne na školní výlety či zájezdy s ním a jeho 
milovaným autobusem, plným písniček 
a vtipů.  Rodina Daňhelova a Lackova

VZPOMÍNKY

Opustili
ná s

 25. 6. ludmila reIcHlOVÁ ..............75 let
 25. 6. Juliana GerHÁTOVÁ ............. 86 let
 4. 7. Jaroslava ŠImkOVÁ ................67 let
 5. 7. Ing. mgr. Jaromír VIrT ..........77 let
 8. 7. ladislav kHOP .........................91 let
 14. 7. Josef sTreJČek ...................... 64 let
 17. 7. františek Tecl ........................ 68 let
 20. 7. Jiří VrAsPír.............................. 86 let
 27. 7. zdeněk frANce ......................77 let
 28. 7. marie bArTŮŠkOVÁ...............62 let
 31. 7. Jan bezdĚk...............................92 let
 5. 8. Nikolaj kIrOV ...........................58 let
 6. 8. Jiří bOzdĚcH ............................78 let
 6. 8. mária PlIckOVÁ ......................81 let
 7. 8. Truda krskOVÁ .......................76 let
 13. 8. Oldřich VIdIm ..........................58 let
 13. 8. mária krČíNOVÁ .................... 90 let
 20. 8. milan sVObOdA ......................65 let
 21. 8. Václav kOcOUrek ..................69 let
 21. 8.  Věra HOrÁkOVÁ .....................78 let
 23. 9.  marie mAJdlOVÁ ...................79 let

Všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

Drazí přátelé,
doba dovolených a prázdnin je již za námi, 
i když počasí na léto nebylo nic moc. Ale 
věříme, že jste si krásně odpočinuli, nabrali 
nové síly a posbírali velké množství pěkných 
zážitků, o které se s námi na schůzkách po-
dělíte. Společně budeme vzpomínat na naše 
dva zájezdy, kdy jsme si prohlédli skvosty 
naší krásné země. Zámek Orlík, hrad Zví-
kov, památník Mikoláše Alše v Miroticích 
mezi ně určitě patří. V srpnu jsme navští-
vili husitské město Tábor, zámek v Červené 
Lhotě a Jindřichův Hradec. Všude se nám 
velmi líbilo a za to, že jsme tato krásná 
místa mohli navštívit, musíme poděkovat 
Městskému úřadu i panu PhADr. Žižkovi  

za jejich finanční přispění, a že na nás se-
niory nezapomínají, protože v dnešní době 
je to tak jako malý zázrak.

Milí přátelé, náš letošní poslední výlet bu-
de tento měsíc a navštívíme Želiv, Želivskou 
přehradu a Lipnici nad Sázavou a věříme, 
že se nám bude líbit jako ty předešlé. Těšíme 
se, i když se pro letošní rok budeme neradi 
se zájezdy loučit. Dobrou náladu nám však 
přinesou naši příznivci, kteří nás přijdou po-
bavit, zahrát a zazpívat, nebo ti nejmenší nám 
ukáží, co nového se naučili. Patří jim za to 
velký dík.

Věříme, že se nadále budeme scházet v pl-
ném počtu a plni elánu.

srdečně ZdraVí členoVé mkd

městský klub důchodců

krásná, přítulná, čistotná a hravá koťátka – 
dobrým lidem. K odběru zhruba ke konci září 
v Kralupech, Lobečku. Do okolí Kralup Vám je 
můžeme i přivézt.

tel.: 315 741 306, 731 359 024

c daRUJI b

PoZVánKa 
Do MáSLoVIc
na Posvícenské vinobraní 
- v sobotu 10. září 2011. 

Více na www.maslovice.cz. 

v Kralupech-Lobči, Purkyňovo nám. 228

Milan Bauer studoval na Střední keramic-
ké škole v Bechyni a rychle se zapojil do 
grafické tvorby a zaujal jasné postave-
ní mezi českými grafiky. Svoje odborné 
znalosti doplňoval soukromým studiem 
u pražského výtvarníka Spytimíra Bursí-
ka. Milan Bauer zaujal odbornou veřejnost 
svým osobitým stylem, který se vyznačuje 
po formální stránce detailním propracová-
ním daného námětu, jehož ústředním motivem bývá často starodávná technika. S trochou 
nadsázky je možné jeho tvorbu označit jako „poezii techniky“. Vznikla řada grafických listů 
inspirovaných dosud neobjeveným vynálezcem Ferdinandem Gramatikou (Pozůstalost F. G. 
I  a II, Z kabinetu F.G.), ať už se jedná o různé samohyby, motocykly, lokomotivy, nebo i lehce 
strašidelné biomechanoidy. Inspiraci čerpá i z knih anatomie a starých katalogových listů 
továren. Grafiky Milana Bauera vznikají převážně technikou leptu, ale i dalšími hlubotis-
kovými technikami. Možnost je shlédnout měli milovníci umění jak doma, tak i v zahraničí. 
Jeho ex-libris jsou ozdobou soukromých sbírek i muzeí. Kromě tvorby grafických listů se Mi-
lan Bauer věnuje grafickému designu, grafické úpravě knih (Šumavské vzpomínky na časy, 
kdy práce voněla dřevem), kalendářů a časopisů (Vítaný host na Šumavě a v Českém lese).

Prodejní výstava potrvá do 14. 10. 2011.
Plánujeme na listopad: hana Čápová – grafika

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

celoročně je možno v Galerii zhlédnout i zakoupit řadu výtvarných děl, převážně z dílny českých grafiků.
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz galerie v roce 2011.

Vás zve na vernisáž
ve středu 14. 9. od 18 hod.

Milan Bauer – grafika
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Výročí 110 let kralupské školy
Letos je tomu právě 110 let, co Kralupy dostaly již třetí budovu školy. Je to dnešní základní škola na Komenského 

náměstí. Se stavbou školy začal 13. srpna 1900 známý kralupský stavitel alois Nový, který měl za sebou již stavbu řady 
významných budov (sokolovnu, kostel, hřbitov) a v následujícím roce školu dokončil a odevzdal obci. 

staří pamětníci o něm vyprávěli, že kon-
troloval svislost stěn budovy na dál-

ku holí zavěšenou v ruce. Nepotřeboval 
žádnou olovnici. V půdorysu tvoří budo-
va školy, postavená podle plánu slánské-
ho stavitele Karla Neumanna, písmeno 
L. K jeho kratší straně, směrem do dvo-
ra, pak byla umístěna tělocvična. Vnější 
plášť, tedy fasádu, navrhl pražský inženýr 
Václav Řezníček. Stavební místo na konci 
Žižkovy ulice a nedaleko již stojící školy, 
později označované jako „dívčí”, bylo po 
všech stránkách výhodné. Škola dostala 
popisné číslo 198. Měly tedy Kralupy před 
110 lety 198 domů.

Budova je členěna třemi rizality s ná-
rožními bosážemi. Rizality jsou zakon-
čeny střešními atikami. Nad střešním ri-
zalitem je na střeše vysoká osmihranná 
věžička s korouhvičkou, na které je leto-
počet 1901. Nadokenní římsy jsou přímé 
a trojúhelníkové.

Škola byla slavnostně otevřena 2. září 
1901. Tehdy se velký průvod lidí shro-
máždil v Žižkově ulici a za doprovodu 
hornické kapely z Kladna se odebral ke 
škole. Otevření školy, která byla v té do-
bě nejkrásnější a nejhonosnější budovou 
v Kralupech, bylo v té době do jisté mí-
ry i záležitostí církevní. Proto zahajovací 
řeč pronesl kralupský duchovní správce 
a budoucí kralupský prvofarář Karel Zá-
ruba, který školu slavnostně vysvětil za 
asistence duchovních, zemského školního 
inspektora, okresního hejtmana, předsta-
vitelů obce a řady spolků a jednot. Do 
učitelského sboru nastoupilo osm učitelů 
a jeden katecheta. Prvním ředitelem nové 
školy byl jmenován Antonín Ctibor.

Pět let po otevření školy v roce 1906 
byl při měšťance otevřen speciální kurz, 
kterým se prodlužovalo studium měšťan-
ky na čtyři roky. Tento čtvrtý ročník byl 
ale nepovinný. Zájem o absolvování to-
hoto speciálního ročníku byl tak veliký, 
že žadatelé museli být odmítáni pro ne-
dostatek místa. Obecní škola byla téměř 
v každé obci, ale měšťanská škola nebyla 
široko daleko, a tak do Kralup docházely 
děti z blízkého i vzdáleného okolí z při-
lehlých i vzdálených obcí. Většinou oprav-
du docházely, nikoli dojížděly, chodilo se 

pěšky za každého počasí. Z Holubic, Ot-
vovic, Olovnice, Blevic, Lešan a dalších 
a dalších obcí. 

Po první světové válce v roce 1922 by-
lo přistavěno ke stávající budově západní 
křídlo směrem k Vltavě. Přístavbu opět 
provedl osvědčený stavitel Alois Nový. 
O rok později bylo do tohoto křídla umís-
těno reálné reformní gymnázium. Výuka 
zde započala 1. září 1923, kdy se zapsalo 
celkem 156 žáků. Gymnázium zde setr-
valo až do roku 1930. Pak se odstěhovalo 
do krásné reprezentativní nové budovy 
na Dvořákově náměstí. Jaro roku 1945 
přineslo konec druhé světové války, ale 

také letecké bombardování. Dvě zbloudilé 
bomby zasáhly část školy. Byla tak zcela 
zničena kreslírna a tělocvična.

Za sto deset let svého trvání byla budo-
va školy několikrát opravována. Naštěstí 
byl při každé opravě zachován vzhled ško-
ly daný původním návrhem fasády praž-
ského stavitele Václava Řezníčka. Ani ne-
dávná půdní vestavba dvanácti bytových 
jednotek vzhled školy nenarušila. Úplně 
poslední oprava z roku 2010 svou harmo-
nicky laděnou barevnou úpravou fasády 
zařadila budovu školy mezi nejhezčí kra-
lupské stavby.

ing. Josef stuPka

První ročník obecné školy v roce 1934. V druhé řadě 
zleva jako druhý je autor tohoto příspěvku. 

Krásná budova chlapecké školy na Komenského 
náměstí po posledních stavebních úpravách.
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Historie, Pozvánka

pRo dĚtI:
aZ ŠKoLKa
– soukromá školka pro děti od 2 do 6 let, 
– pro celodenní docházku i nárazové hlídání
Kurzy pro děti začínáme 10. 9. 2011
DnEM otEVŘEnÝch DVEŘÍ! 
PŘIJĎtE SE PoDÍVat na UKáZKoVé hoDIny! 
Nevyhovuje vám termín? Přijďte po přihlášení 
rovnou na první hodinu vybraného kurzu a o po-
kračování se rozhodnete na místě! Začínáme 
v týdnu od 12. 9. do 18. 9. 2011.
✔ Hudební kurzy YAMAHA Class pro děti od 4 
měsíců do 6 let,
✔ MORTIMER ENGLISH CLUB výuka angličtiny 
pro děti od 2 let, 
✔ FIGURKOVÁ ŠKOLIČKA pro rozvoj intelektu 
- pro děti od 4 do 8 let,
✔ DRAMAŤÁČEK pro děti od 3,5 do 6 let,

✔ VÝTVARNÍČEK – SVĚT OBJEVŮ pro děti od 
1 roku do 8 let,
✔ TANEČKY pro děti od 3 do 6 let.
A spousty jednorázových aktivit!

pRo doSpĚlÉ:
Neváhejte a přijďte po přihlášení nezávazně na 
první hodinu vybraného kurzu a o pokračování 
se rozhodnete na místě! Začínáme v týdnu od 
12. 9. do 18. 9. 2011.
✔ Výuka angličtiny MORTIMER ENGLISH CLUB,
✔ JAZYČNÍK - jazykové kurzy italštiny, španěl-
štiny a francouzštiny,
✔ AKTIVIZACE PRO SENIORY – relaxační a po-
hybová terapie, trénink paměti,
✔ Kurz snižování nadváhy STOB, Kurz VAŘENÍ,
✔ Základy ASTROLOGIE, 
✔ JÓGA, TAI – CHI,

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

✔ Jednorázové kurzy a přednášky:
Setkání s HANOU ZEMANOVOU - autorka bioku-
chařek, spolumajiteka Biopekárny Zemanka,
✔ Podnikání – Jak najít díry na trhu, Jak sestavit 
podnikatelský záměr,
✔ Psychologie a seberozvoj - Psychohygiena, 
Osobní plán, Překážka nebo výzva, O výchově 
dětí, O komunikaci,
✔ Tvoření -  Háčkování, Scrapbooking – foto-
alba, Cardmaking – přáníčka, Výroba advent-
ního věnce.

V září se můžete konkrétně těšit na tyto jed-
norázové přednášky: 
✔ 17. 9. 2011 od 10:00 JaK na ZVÍŘátKa 
– chovatelství – pro děti a rodiče - jednorázová 
přednáška o vybraných zvířecích kamarádech,
✔ 18. 9.2011 od 19:30 - úvodní seminář VES-
MÍR V DUŠI – pro dospělé -  úvodní seminář 
dlouhodobého cyklu zážitkové a sebepoznávací 
práce Vesmírná Odyssea,
✔ 22. 9. 2011 od 18:00 JaK naJÍt DÍRy na 
tRhU -  pro dospělé - přednáška na téma pod-
nikání,
✔ 24. 9.2011  od 9:00 DoRty a RoLáDy 
SnaDno a RychLE – pro dospělé – první se-
tkání Kurzu vaření,
✔ 25. 9. 2011 od 15:00 JaBLÍČKoBRanÍ - 
soutěžní a tvořivé odpoledne  pro děti 2 - 8 let 
+ rodiče,
✔ 29. 9. 2011 od 19:00 o VÝchoVě DětÍ - pro 
dospělé – přednáška na téma výchova.

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz
a PoZoR! Možná přijde i kouzelník! Kdo v září potká v Kralupech nad Vltavou Modrého kouzelníka a sdělí mu heslo: 

„nikdo v září neprohloupí, kdo kurz v centru od a do Z koupí“, získá slevu 10% na kurzovné.

Vzpomínka na malíře Bedřicha Hosera

Narodil se 27. května 1885 v Kra-
lupech. Od roku 1904 do ro-

ku 1909 studoval na Uměleckoprů-
myslové škole. Již v té době se stal 
řádným členem Spolku výtvarných 
umění, instituce, v jejímž čele stál 
tehdy Max Švabinský. Od roku 1909 
do roku 1911 pak studoval na Aka-
demii výtvarných umění. V dalším 
roce pobýval studijně v Mnichově. 
Od roku 1915 do roku 1921 učil kres-
lení na gymnáziu v Berouně a po-
tom až do roku 1938 na gymnáziu 
v Břeclavi. V Břeclavi byla jeho žá-
kyní pozdější malířka Dr. Ludmila 
Hynková, známá svými obrazy s vy-
sokohorskou tématikou. V roce 1938 

přešel Bedřich Hoser na gymnázium 
v Kralupech.

Jeho obrazy krajin i zátiší se mohli 
potěšit návštěvníci výstav v Berouně, 
Břeclavi, Velkém Meziříčí, Luhačo-
vicích i Bratislavě. Jeho poslední vý-
stava obrazů byla v roce 2002 v kra-
lupském městském muzeu.

Akademický malíř Bedřich Ho-
ser bydlel na Komenského náměstí 
v domě č.p. 8 u Koberů. Zemřel 14. 
září 1961 a byl pochován na kralup-
ském hřbitově v urnovém háji do 
hrobu č. 246. Za celoživotní dílo byl 
jmenován čestným občanem Kralup  
in memoriam 24. 11. 1997.

ing. Josef stuPka

Čestný občan Kralup malíř Bedřich Hoser. 
Autoportrét.

právě před padesáti lety, 14. září 1961, zemřel malíř a profesor 
kreslení bedřich Hoser. byl vynikající akvarelista a jeho obrazy 
jsou dodnes velmi ceněny.



K ralupské gothic rockové kapele Bratrstvo 
Luny se splnil umělecký sen. Stalo se jím 

vystoupení na legendárním dark indie festivalu CAST-
LE PARTY v Polsku na hradě Bolków. Touto prestiž-
ní událostí se symbolicky završilo pětileté období 
činnosti kapely (2006-2011), ve kterém vydala tři 
dlouhohrající desky a dva bonusové singly. Zkrátka 
ideální konstelace vyzpovídat po úspěšné zahraniční 
misi kapitána hudebně-divadelního souboru – R.X.
Tháma.

Jaké pocity zanechalo ve vaší skupině účinkování 
na zahraničním festivalu?
Za 18 let festivalu jsme byli teprve sedmou českou 
kapelou, která na Castle Party vystoupila. Člověk si 
neplní sen každý den. Když je ten sen ještě letitý a vy 
mu jdete naproti za vynaložení značného úsilí, tak ten 
moment naplnění nemá chybu. A nám, a to mluvím za 
celý team Luny, se podařilo dostat se ještě o kus dál, 
i za ta nejodvážnější přání, ve smyslu fantastického 
přijetí od fanoušků, pořadatelů festivalu i médií. Co 
se týče celé organizace festivalu, zázemí a přístupu 
k návštěvníkům – kvalitní jídlo a pití za přijatelné ce-
ny v areálu festivalu, dostatek toalet apod. – zkrátka 
pořadatelé se chovají k návštěvníkům hradní párty 
jako k lidem, nikoliv objektům skrz které chtějí maxi-
malizovat svůj zisk, jak je to na mnoha akcích v naší 
domovině. Oba palce zkrátka nahoru – za účinkující 
i fanoušky! 

Jak vnímali českou kapelu převážně polští fa-
noušci?
Dá se říct, že úplně úžasně. Máme v Polsku již od 
vydání desky Goethit (2009) řadu fanoušků a také 
spojenců v médiích, kteří šířením naší tvorby pro-
střednictvím hudebních serverů, zinů či rádií připravili 
půdu pro to, že nás produkce Castle Party pozvala. 
Poláci nemají problém s přijímáním tvorby v českém 
jazyce. Pro úplné porozumění našich textových posel-
ství jsme nové 2CD La Loba Ante Portas (vyšlo 5. 5. 
2011) opatřili trojjazyčným bookletem (česko-anglic-
ko-polským). Je krásné, že zájem o naši tvorbu trvá 
i po skončení festivalu. Nyní třeba pracujeme na dvou 
rozhovorech: jeden je pro polský hudební magazín, 
druhý pro rockový hudební server...

S jakými vizemi a plány jste z festivalu odjeli?
O dalších plánech s kapelou jsme měli jasno už před 
festivalem. Díky úspěchu je bude možná o něco jed-
nodušší uskutečnit. Nyní je čas na regeneraci sil, ne-
boť jsme se od listopadu 2010, kdy začalo nahrávání 
desky La Loba Ante Portas, které přešlo v květnový 
křest v Praze a pak pečlivou přípravu na vrchol živé 
prezentace naší dosavadní dráhy vystoupení na Cast-
le Party, nezastavili. Na rok 2012 chystáme v tuzem-
sku naprosto ojedinělou kulturně-společenskou akci 
– více zatím prozrazovat nebudu. Naší filosofií je totiž 
vystupovat zřídka, ale na perfektně připravených ak-
cích, které z koncertu udělají jedinečný zážitek. 

a jak se daří vaší novinkové vlčí desce La Loba 
ante Portas tři měsíce po jejím vydání?
Také skvěle. Třeba v polském hudebním magazínu 
„Przesilenie“ jsme dostali v recenzi 5 z 6 bodů. V ak-
tuálním vydání nejznámějšího českého rockového 
magazínu SPARK nám redaktor Blackmoon připravil 
megašok!: napsal pro nás úžasnou recenzi na 3/4 
strany s nejvyšším ohodnocením šesti hvězdiček 
(v přepisu magazínu „dílo hodné mistrů“). Skvělé 
recenze nám napsali i matadoři české rockové scény 
Petr Korál (Irockshock), Michal Husák (Rock a Pop) 
či Herdron (Pařát). Internetový televizní hudební ma-
gazín Reactor (Abyss zine) označil naše nové CD za 
sběratelskou raritu a to již v době jejího vydání! Co 
víc si ještě přát? To, že jsme udělali povedené dílo 
– po stránce hudební, textové i grafické – víme my 
jako tvůrci, ale když tento pocit začnou prohlubovat 
hudební kritici i fanoušci, dostáváte se k prahu under-
groundového hudebního nebe! A to je moc milé...

PRoFESIonáLnÍ hUDEBnÍ DoKUMEnt (15 minut 
v HD kvalitě) o účasti BRATRSTVA LUNY na polském 
hudebním festivalu CASTLE PARTY můžete zhlédnout 
na serveru youtube.com – do vyhledávače zadejte 
název reportáže: BRatRStVo LUny PaRt oF thE 
caStLE PaRty 2011.

Více informací o kapele Bratrstvo Luny: www.bra-
trstvoluny.com, www.bandzone.cz/bratrstvoluny (po-
slech skladeb), Facebook

úsPěcH NA MEZINÁRODNÍM 
HUDEBNÍM FESTIVALU castle PartY
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Sobota 10. 9. 15:00 – 18:00 hod. 
Zahrada KD Vltava

SlavnoSti burčáku a jiřinek 
Prodej květin a okrasných rostlin ze Zahradnictví Jelí-
nek, řemeslné stánky a vystoupení skupiny historického 
šermu Bakaláři, uzenářské výrobky od firmy Kouhout 
& synové. Vstupné: 50,- Kč

neděle 18. 9.

Zahá jení kurzů tance
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
15:45 hod. – Pokračovací taneční kurzy
18:00 a 20:15 hod. – Základní kurzy

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

Úterý 20. 9. 19:30 hod.

9. Country salón s Rangers 
Band – host Pepa Fousek 

Vstupné: 200,- Kč 
Předprodej od 1. 9. 2011

Středa 21. 9. 19:30 hod.

Světáci
Divadelní společnost Háta 

Děj této slavné muzikálové komedie není třeba vyprá-
vět, pojďte se bavit! 

Vstupné: 280,- Kč (plné)
190,- Kč (studenti, senioři)

Čtvrtek 22. 9. 19:30 hod.

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

Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár

Pátek 23. 9. 19:30 hod.

Všechny krásy světa 
Divadelní představení v Městském muzeu Kralupy.
Hrají: Taťjana Medvecká, Jiří Dvořák.  

Vstupné: 100,- Kč 
Předprodej od 1. 9. v pokladně KD Vltava.

V rámci festivalu Seifertovy Kralupy

Sobota 24. 9. 19:00 hod.  
Velký sál KD Vltava

ochutnávka vín Se Seifertem
Čeká Vás ochutnávka výborného vína z kralupského 
Vinařství Na Paloučku. Už tak příjemný večer (co by 
se také dalo čekat od vín z Moravy?) Vám ještě vylepší 
vystoupení Mělnické cimbálovky pod vedením Jindry 
Kubecové. Vstupné: 70,- Kč

V rámci festivalu Seifertovy Kralupy

neděle 25. 9. 10:00 – 12:30 hod.

VESELé PoDZIMnÍ PoStaVIČKy
- VýTVARNá DíLNA.
Učebna v 1. patře (vedle kanceláře KD Vltava).

Vstupné: 80,- Kč

neděle 25. 9. 

KuRZy TANce
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
15:45 hod. – Pokračovací taneční kurzy
18:00 a 20:15 hod. – Základní kurzy

 Gardenka: 350,- Kč 
Vstupné pro veřejnost: 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 září

Ñ Divadelní abonentka obsahuje 4 vstu-
penky na jednotlivá představení. Vstu-
penka bude po celou dobu podzimní se-
zóny vždy na to samé místo, které si při 
zakoupení abonentky vyberete.
Ñ Divadelní abonentka je přenosná, 
vstupenku tedy můžete někomu věnovat.
Ñ Ušetříte 200,- Kč!
Ñ Abonentka zahrnuje kávu, nebo mine-
rální vodu zdaRma v divadelní kavárně 
(abonentku noste s sebou, při jejím před-
ložení získáte nápoj).

diVadELní PřEdstaVEní:

12. 10. Všechnopartička 
(Karel Šíp + Josef Náhlovský) 
Běžné vstupné: 240,- Kč
(bez slevy pro seniory a studenty)

24. 10. platonov je darebák! 
– divadlo na zábradlí 
Běžné vstupné: 320,- Kč / 230,- Kč pro 
seniory a studenty

16. 11. Ženitba – divadlo na jezerce 
Běžné vstupné: 350,- Kč od 1. do 9. řady 

včetně, 290,- Kč od 10. řady (bez slevy 
pro seniory a studenty)
Hlavním sponzorem tohoto představení 
je společnost HECKL s.r.o.

13. 12. o lásce – studio dVa 
Běžné vstupné: 320,- Kč / 230,- Kč pro 
seniory a studenty

CEna:

Abonentka „Klasik“ ..................1.030,- Kč
Abonentka pro seniory a studenty
......................................................850,- Kč

TANeČNÍ KuRZy
!!! PoZoR !!!

Zahájení základních tanečních kurzů se bohužel 
z důvodu rekonstrukce KD Vltava PŘESoUVá!

První taneční lekce proběhnou v neděli 18. 9. 
2011 v 18:00 hod. (odpolední kurz) a ve 20:15 
hod. (večerní kurz).

SoUČaSně ZahaJUJEME
„PoKRaČoVacÍ tanEČnÍ KURZy“.

První lekce proběhne také v neděli 18. 9.  
od 15:45 hod. do 17:30 hod.
Zápisné 3.000,- Kč / pár / 8 lekcí uhradíte v po-
kladně KD Vltava při zápisu.
Zapisovat se můžete od 1. 9. 2011.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.

Bližší informace v kanceláři KD Vltava, 
tel. č. 315 727 827. 

8. 10. Princezny jsou na draka 
 – divadlo pro děti
12. 10. Všechnopartička 
 – K. Šíp + A. Náhlovský
18. 10. Halloweenská výprava 
 – karneval
22. 10. K. Čapek: Povídejme si, děti 
 – divadlo pro děti
24. 10. Platonov je darebák! 
 – Divadlo Na zábradlí
27. 10. STO ZVíŘAT & POLEMIC 
 & The Spankers

PřiPraVujeMe Na říjeN 2011

dIVadelNí aboNeNtky na podzimní sezónu 2011 v KD Vltava
Prodej od 1. 9. do 16. 9. 2011

Program KD Vltava

Pondělí 26. 9. 16:30 hod.

DětSKÝ KaRnEVaL „Z pohádky do pohádky“
Vstupné: 50,- Kč

☞
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Aktuality

PŘIJĎtE na PoDZIMnÍ DÍLnIČKy: 
neděle 25. 9. 2011 ....... 10:00 – 12:30 hod. ....... Veselé podzimní postavičky
neděle 23. 10. 2011 ..... 10:00 – 12:30 hod. ....... Ať žije halloween!
Dílničky budou probíhat v klubovně KD Vltava, vedle kanceláře v 1. patře KD.
Přihlášky na tel. č. 606 531 657 nebo e-mailu: j.kulturak@seznam.cz
děkujeme ddM za spolupráci na akci Loučení s prázdninami, 
která proběhla 30. 8.

VEČEr PLný zábaVy, PřEVLEKů a šMinKů. 
Rezervace a předprodej v Hotelu Sport 

nebo na telefonu 603 945 369. 

V sobotu 15. 10. 2011 
od 20:00 hod. 

se bude konat opět velkolepá 
travesti show v hotelu Sport.

TRAVESTI SHOW

Tramtaradádadá!!! 
Na vědomost se dává, že kralupský 

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

Týna a Helča
DS Scéna 
Kralupy

tel.: 723 213 214

Vyrábíme v Neználku
dopoledne 20. 7. 2011 se 

v zahradě KD Vltava kona-
la první výtvarná dílnička pro 
děti. Vyráběli jsme šperky z těs-

tovin a korálků. Dětem se tvoře-
ní moc líbilo, ti menší dokonce 
i ochutnávali. Práce všech šikul-
ků byla sladce odměněna.

Poděkování za okamžitou nápravu
Chtěla bych touto cestou poděkovat 
za rychlou opravu havarijní situace 
na lávce pod mostem T.G.M., a to 
zaměstnancům odboru realizace 
investic a správy majetku a tech-
nickým službám města. 

Jeden srpnový pátek jsem v půl 
dvanácté až hystericky telefonovala 
na úřad, že mi dítě pod rošt strčilo 
nožku a o čtyři hodiny později, když 
jsme tudy opět přecházeli, bylo vše 
v naprostém pořádku.

Současně děkuji neznámému 

kolemjdoucímu, který mi mrňouse 
pomohl vysvobodit. Já se bála slézt 
z uvolněného roštu, abych mu ne-
poranila nohu. 

Apeluji na ostatní, kteří si všim-
nou podobného nebezpečí, ať vždy 
upozorní zaměstnance MěÚ, proto-
že při vší té smůle jsme vlastně měli 
štěstí, že to skončilo jen vyděšením 
a dírou v punčocháčích. A určitě se 
tomu dalo předejít.

Ještě jednou děkuji.
Eva Fidranská

Fo
to

: r
a

d
K

a
 S

a
L

á
K

o
Vá



K Z

20

Program kina

www.mestokralupy.cz

kINO



K Z

21

kINO



K Z

22

Prázdniny se Sokolem

www.mestokralupy.cz

celý týden začal v pravěku – 
děti byly rozděleny do tlup, 

vymyslely jejich názvy a vytvo-
řily týmová trička. Rychlé Šípy, 
Pumy a Cestovatelé pak spolu 
soupeřili po následujících pět 
dní v celotáborové hře nazva-
né „Cesta časem“. Zbytek pon-
dělního dopoledne nás čekaly 
Pravěké dílny v Muzeu. Vyzkou-
šeli jsme umlít mouku, tkaní, 
vrtání otvoru do kamene nebo 
kovotepectví. Odpoledne jsme 
se vydali na Hostibejk, lovit ma-
muta. Jako správní pravěcí lidé 
jsme nejprve zmapovali terén 
při několika soutěžích. Mamuta 
ulovili všichni. 

Úterní pergamen nás přenesl 
do období starého Řecka. Jako 
správní sportovci jsme závodili 
na olympiádě. Nejprve ale přišla 
rozcvička a trénink nejtěžších 
disciplín. Po rozdání startov-
ních čísel mohl sportovní svá-
tek začít. Malí i větší závodníci 
běhali, skákali i házeli raketkou, 
jak nejlépe dovedli. Na závěr je 
také čekala disciplína „na hla-
vu“, kde byla nutná týmová spo-
lupráce. Odpolední program se 
odehrával v Městských lázních 
(rozuměj na koupališti). Koupá-
ní střídalo luštění šifer a přenos 
obrázkových zpráv na dálku. 

cesTOVÁNí V ČAse s kralupským Sokolem
Ve dnech 11. – 15. 7. 2011 se uskutečnil příměstský tábor pořádaný tJ Sokol Kralupy nad 
Vltavou. zájem předčil naše očekávání, pětidenní cesty časem se zúčastnilo 26 dětí ve věku 
5,5 roku až 11 let. S podporou Města Kralupy n. Vlt. a ve spolupráci s Městským muzeem 
v Kralupech tak mohly děti strávit část prázdnin aktivně a ve společnosti nových kamarádů.

Středa se nesla ve znamení 
středověku. Výprava historií 
Kralupska v Muzeu nakonec za-
ujala i největší reptaly. Všichni 
si umotali náramky, pohráli si 
se starými hračkami a nakonec 
oblékli lesklou zbroj, nasadili si 
přilbice a vyzkoušeli, jak obtíž-
né byly rytířské souboje. Stře-
dověké hry pokračovaly opět na 
koupališti – následovala jízda 
zručnosti na koni, hod krouž-
ky na cíl a šerm. Přestože ve 
středověku koupelím příliš ne-
holdovali, my jsme si vody užili 
dostatečně.

Období objevných plaveb vy-
žadovalo velké přípravy. Děti si 
přinesly nejen vybavení na ce-
lodenní výlet do Máslovic, ale 
také spacáky a stany na pře-
spání na sokolišti. Když jsme 
vyřešili, co s sebou na objevné 
plavby a jaké věci raději nechat 
doma, za odměnu děti získaly 
část plánu cesty. Batůžky bylo 
třeba naplnit zásobami – každý 
si vyrobil chutnou svačinu, do-
plnil tekutiny a vyrazili jsme. 
Mapa končila na hřišti za obcí 
Chvatěruby. Kudy dál se děti do-
zvěděly, až když vytěžily zlato, 
přenesly ho přes území lidožrou-
tů a dopravily na mateřskou loď. 
Po těžkém dopoledni jsme se 

zastavili v Dolánkách na oběd 
a nezapomněli jsme ani nakr-
mit prasátka v blízké zahradě. 
Kopec do Máslovic pro nás ne-
představoval žádnou překážku. 
V místním muzeu si děti pro-
hlédly expozici výroby másla, 
porovnaly svou výšku a váhu 
s různými hospodářskými zví-
řaty. Cesta domů uběhla rychle 
– seběhnout z kopce, přepravit 
se přívozem, nastoupit na vlak 
a dojít zpět na sokoliště zvládly 
i ty nejutahanější nožičky.

Všichni ožili s přípravou sta-
nového ležení. Zapojili se i ně-
kteří rodiče, jež donesli dětem 
poslední věci potřebné ke spo-
kojenému spánku nebo nějakou 
tu buchtu k snídani. Před večer-
ním táborákem bylo ještě třeba 
přemoci příšeru, která všechny 
oslepila. 

Večeři obstaraly buřtíky a ta-
ké „hadi“ vyrobení z mouky 
– z té „pravěké“, kterou si dě-
ti umlely první den v Muzeu. 
A co by to bylo za tábor bez „bo-
jovky“? I ta na účastníky čeka-
la. Na konci cesty stála figurína 
rytíře a u ní miska se sladkou 
odměnou. Jaké bylo překvapení, 
když se figurína pohnula!

Náročný den ani dlouhá noc 
se na délce spánku nijak nepro-
jevily – po šesté hodině ranní 
již vstávali první nedočkavci. 
Po ranní hygieně následovala 
marťanská snídaně – no jen si 
zkuste sníst maminčiny koláče, 
když máte ruku přivázanou k té 
kamarádově!

Po netradičním zahájení dne 
se celá výprava vydala na hřiště 
v Mikovicích. Bylo třeba vytvořit 
vesmírné lodě a naučit se ovlá-
dat létající talíře. Po vesmírném 
závodu, který se skládal z letu 
lodí, hodu talíře na cíl a nebes-
kého pexesa, zbyl ještě čas na 
vyslání kódu. Poslední odpoled-
ne patřilo závěrečným soutěžím 
– štafetám. Před odchodem do-
mů jsme nezapomněli vyhlásit 
vítěze celotáborové hry. Nejví-
ce bodů nasbírala tlupa Rych-
lých šípů, na paty jim ale šlapali 
i Cestovatelé a Pumy. 

Závěrečný dík patří všem cvi-
čitelkám a cvičitelům, kteří se 
na zdařilé akci podíleli – Ali-
ci, Ance, Liborovi, Šárce, Katce, 
Báře, Marušce, Radce a Pepo-
vi, ale také rodičům, kteří nám 
byli vždy nápomocni. Všichni 
doufáme, že se za rok opět uvi-
díme!

Petra VanžuroVá, Vedoucí 

táBora a náčelnice tJ sokol 

kraluPY nad VltaVou

SokolSké prázdniny
Týden od 11. 7. do 15. 7. jsem prožila na příměstském sokolském táboře. 
Tábor byl v duchu „Cesta časem“. Navštívili jsme pravěk, středověk nebo 
budoucnost. Naše vedoucí Petra Vanžurová, Alice Hakenová a Anička 
Bendíková pro nás připravily bezvadný program plný her, soutěží a po-
znávání. Tábor se mi moc líbil a těším se, že bude i příští prázdniny. 

Anička koštálová, 10 let
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TJ Sokol Kralupy

tJ Sokol kralupy Vás srdečně zve na příjemné cvičení v přátelském kolektivu pro všechny 
věkové kategorie a navíc za nízké ceny.

U NáS SI můŽete VybRat z NáSledUJícícH cVIČeNí:

pro děti: cvičení pro nejmenší s rodiči i bez rodičů, všestranné cvičení dětí různých věkových ka-
tegorií, dětský aerobic, atletiku, gymnastiku, orientační běh a další.

pro dospělé:  gymbaly, pilates, jóga, zdravotní cvičení, flexibary + jiné pomůcky, tanec pro do-
spělé, orientální tance, cvičení mužů, vodní aerobik – zima 2011 aj.
Kde nás najdete: Jodlova 16, Kralupy n. Vlt. tak neváhejte a přijďte si s námi zacvičit od 5. 9. 2011

Přesnější informace naleznete na našich stránkách: www.sokol.kralupy.cz

tJ SoKoL KRaLUPy n. VLt. 
pořádá u příležitosti Sletové štafety 

atletIckÝ ČtyŘboJ
neděle 25. 9. 2011 od 13:00
prezence účastníků od 12:30 
na hřišti TJ Sokol
13:00 předávání sletové štafety

čtyřboj zahrnuje:
skok daleký, sprint (50 – 60 m), vytrvalost (200 – 800 m), hod míčkem

kategorie:
mladší žáci/žákyně I. (rok nar. 2003-05)
mladší žáci/žákyně II. (rok nar. 2000-2002) 
starší žáci/žákyně I. (rok nar. 1998-99)
starší žáci/žákyně II. (rok nar. 1996-97)

Doprovodný program pro celou rodinu – Fit testy 
Startovné: členové Sokola zdarma, ostatní 10,- Kč 

dětský aerobik - pokRoČIlí
Každoročně otevíráme hodinu dětského aerobiku pro všechny slečny, 
co se nudí doma a chtějí udělat něco pro své zdraví a postavu.
Naše hodiny se skládají z aerobní rozcvičky, klasické sestavy z prv-
ků aerobiku a následuje posilování, protažení, popřípadě nějaká hra. 
Občas si vyrazíme i na nějaký výlet či zaplavat. 
Hodina je určena pro děti ve věku od 7 do 14 let, které by měly mít 
nějaký aerobní základ.

Moc SE na VáS těŠÍ MÍŠa a JoRIKa

KDE:  areál Sokola Kralupy, malý zrcadlový sál
KDy:  každý čtvrtek od 17:30 do 18:30 hod.
 ZaČÍnáME 8. 9. 2011
cEna:  600,- Kč na školní rok nebo 30,- Kč na hodinu
   

BŘIŠNÍ PEKÁČ, PEVNÉ PŮLKY, 
BUDEŠ JAKO ZE ŠKATULKY

Hodina je určena pro ženy jakéhokoliv věku, které nejsou spokojené 
se svou postavou a chtějí s tím něco dělat.
Cvičení bude zaměřeno na problémové partie, jako je zadek, steh-
na, bříško a ruce, na začátku se zahřejeme malou aerobikovou 
sestavičkou a zbytek hodiny budeme jen tvarovat. 

KDE:  areál Sokola Kralupy, velká tělocvična
KDy:  každý pátek od 18:00 do 19:00 hod.
 ZaČÍnáME 9. 9. 2011
cEna: 1.200,- Kč na školní rok nebo 50,- Kč na hodinu,
 maminky na mateřské 600,- Kč na školní rok

Sportovní gymnastika
KDy: ....... PONDĚLÍ 15:00 – 17:00 .............ČTVRTEK 15:00 – 17:00
KDE: ....... V TĚLOCVIČNĚ TJ SOKOL
VěK: ....... 5 – 6 LET
Toto cvičení je určeno děvčatům ve věku 5 – 6 let, která mají zájem 
o sportovní gymnastiku. S dětmi je postupováno individuálně dle jejich 
schopností pod dohledem trenéra. Pokud má vaše dítě přirozený pohybový 
talent, přijďte se podívat na trénink v pondělí od 15 hod.
tel.: 604 923 487, 731 469 471 (Zdražilová, Pokorná),
nebo: 315 722 800

www.gymnastikakralupy.estranky.cz

SO 3. 9. ............... 17:00 .........AFK Veltrusy - FK Kralupy 1901
NE 11. 9. .............. 17:00 .........FK Kralupy 1901 - Sokol Nová Ves
SO 17. 9. .............. 16:30 .........Sokol Tišice - FK Kralupy 1901
NE 25. 9. ............. 16:30 .........FK Kralupy 1901 - FC Merkuria Lobkovice
NE 2. 10. .............16:00 .........Nerat./Byškovice - FK Kralupy 1901 
NE 9. 10. .............16:00 .........FK Kralupy 1901 - Dynamo Nelahozeves 
NE 16. 10. ........... 15:30 .........Sokol Libiš B - FK Kralupy 1901 
NE 23. 10. ........... 15:30 .........FK Kralupy 1901 - Slavia Velký Borek
NE 30. 10. ........... 14:30 .........Pšovka Mělník B - FK Kralupy 1901 
NE 6. 11. .............. 14:00 .........FK Kralupy 1901 - SK Mšeno 
SO 12. 11. ............ 14:00 .........Dolní Beřkovice - FK Kralupy 1901
NE 20. 11. ............ 13:30 .........FK Kralupy 1901 - Sokol Cítov

FK KRALUPY 1901 – Rozpis utkání / podzim 2011

Brankáři:
* Půček Martin (Sparta Kladno) 
Křemenák Zdeněk

obránci:
Beneš Matěj
Černý Luboš
Zima Josef 
Řenč Matěj
Matějček Vladimír
Chroust Jan
Martin Krpec
Martin Pešek

Záložníci:
Nikolov Cyril
Jeřábek Jan
Loškoski Štefče
* Polák Roman
(Sportovní sdružení Ostrá) 
Tarbaj Jozef
Pešek Pavel
* Moravec Lukáš (Čechie Kralupy)
Stegbauer Jakub
Matějček Jakub 
* Muller Jakub
(Sportovní sdružení Ostrá)

Soupiska hráčů

trenér mužstva: 
Jiří Mika

* nové tváře, 
které k nám 
přišli v průbě-
hu letní pauzy

Domácí utkání:
stadion V Olších
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Dům dětí a mládeže

www.mestokralupy.cz

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

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

zájmové útvary
Zveme vás v novém školním roce do zájmo-
vých útvarů DDM. Přinášíme předběžný 
přehled (str. 25), který bude průběžně při-
způsobován a doplňován podle vašich při-
hlášek. Proto vás žádáme o jejich včasné vy-
zvednutí a odevzdání, aby ZÚ, které začínají 
od 19. září, mohly zahájit svou činnost.

tančíme v ddM

Tanec je s naším Domem dětí a mládeže 
neoddělitelně spjat. V letošním školním ro-
ce jsme pro vás připravili opravdu pestrou 
nabídku se zkušenými lektory:

Zumba  pod vedením Zdendy & Jendy, 
kteří jsou velmi populární u všech milovnic 
Zumby, se bude tančit v tělocvičně V Záti-
ší vždy ve středu od 16:00 do 17:00 hodin. 
Lekce jsou pro děti od 7 let.

Slečna Anna Gordeeva, absolventka Ta-
neční konzervatoře v Praze, s praxí v diva-
dle Hybernia a průpravou klasického tance, 
lidového tance, moderního a španělského 
tance povede zájmové útvary Taneční gym-
nastika a Moderní tanec (technika LIMÓN, 
Jazz, sestavy a taneční skladby).

Taneční studio Dance Station z Prahy 
přijímá děti a juniory ve věku od 5 do 15 
let pro Taneční skupinu DANCE STATION 
WAY pod DDM KRALUPY NAD VLTAVOU. 
Pro všechny zájemce a jejich rodiče pořádá 
se svými tanečními lektory v sobotu 10. 9. 
od 10:00 do 17:00 v tělocvičně V Zátiší Den 
otevřených dveří.

Pozvánky na akce
Také v letošním roce se DDM připojuje 
k Evropskému týdnu mobility. Zveme vás 
19. září od 10:00 hod. před Českou spoři-
telnu, kde si s námi můžete hrát a malovat 
na chodník.

Dále vás zveme 22. září od 15:00 do Ve-
selé zahrady u tělocvičny V Zátiší, kde na 

vás budou čekat hry, soutěže a tvořivé dílny. 
Vstupné 30,- Kč.

V pátek 23. září od 16:00 se v Městském 
muzeu koná Přehlídka vítězů dětské recitač-
ní soutěže. Pořad bude uvádět paní Taťjana 
Medvecká.

Den otevřených dveří bude 5. října od 
15:00 do 18:00 v budově DDM a v tělocvič-
ně V Zátiší.

Tradiční Cesta pohádkovým Hostibejkem 
je připravena pro děti 6. 10. od 15:30 hod. 
Začátek cesty je v Přemyslově ulici u křižo-
vatky na Lobeč. Vstupné: děti 30,- Kč

Oblíbená Nocovka se koná od pátku  
7. 10. od 18:00 hod. do soboty 8. 10. do 9:00 
hod. Tentokrát prožijeme večer a noc s kra-
lupskými duchy a strašidly. Cena 100,- Kč. 
Přihlášky si můžete vyzvednout v kanceláři 
DDM a odevzdat do 1. 10. 2011. 

Poděkování
Děkujeme vedení společnosti Česká rafinér-
ská, a.s. za finanční dar ve výši 200.000,- Kč 
na výstavbu bazénu v našem rekreačním 
zařízení v Mokrosukách. Bazén je již plně 
využíván od května tohoto roku dětmi i do-
spělými, kteří se zde rekreují a nemohou 
si ho vynachválit. Zvláště děkujeme panu 
Ing. Alešovi Soukupovi CSc. za zprostřed-
kování tohoto daru.          

Vyhlášení výtvarné soutěže
DDM Kralupy n. Vlt. vyhlašuje výtvarnou 
soutěž na téma: „Kouzelný slon“. Téma mů-
že být zpracováno libovolnou výtvarnou 
technikou: kresbou, malbou, grafickými 
technikami, počítačovou grafikou.

Využít můžete i keramiku, dekupáž, 
textilní techniky. Práce budou rozděleny  
do jednotlivých kategorií.
I. mateřské školy
II. 1. - 5. třída ZŠ
III. 6. - 9. třída ZŠ a prima až kvarta gymnázia
IV. střední školy a učiliště
V. dospělí

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci 
i školní kolektivy. Práce označené jménem 
autora, kontaktem a kategorií odevzdávej-
te do 5. 11. v kanceláři DDM. Vítěze vy-
hlásíme v rámci akce Barevné odpoledne 
v listopadu.

sobotní kurz
24. 9. 13:00 – 17:00
Fimohrátky I. - základní techniky zpraco-
vání polymerových hmot a výroba šperků 
a drobných dekorací. Přihlášky do: 2. 9., ce-
na: 400,- Kč (v ceně kurzu jsou polymerové 
hmoty a základní pomůcky).

návštěva na táboře 
v Mokrosukách

V prvním týdnu letního tábora nás na-
vštívil pan starosta Petr Holeček s ředitel-
kou městské policie Mgr. Evou Kostlivou 
a jejím zástupcem Vítězslavem Nešetřilem. 
Policisté připravili pro děti zajímavý od-
polední program s ukázkou sebeobrany. 
Děti si mohly prohlédnout zbraně a jiné 
donucovací prostředky. Večer pan starosta 
strávil u táboráku, kde mu děti předvedly 
krátký program, který si samy připravily 
k této příležitosti. Překvapením pro děti 
byla noční bojová hra, které se zúčastnil 
i pan starosta s městskými policisty.
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Zájmové útvary pro školní rok 2011/2012
Zájmový útvar Věková skupina Jméno vedoucího čas schůzky cena za šk. rok místo

Šikulka ....................................................5-6 let ............................. J. Merfaitová............................. po. 13:45 – 14:45 .....................1.600,- .................DDM
Šikovné ručičky ......................................6-7 let ............................. J. Merfaitová............................. po. 15:00 – 16:00 .....................2.100,- .................DDM
Výtvarně-keramický II. ..........................8-11 let ........................... J. Merfaitová............................. út. 14:00 – 15:30 .................... 2.300,- .................DDM
Výtvarně- keramický I. ..........................6-8  let ............................G. Junášková ............................ po. 14:00 – 15:00 .....................2.100,- .................DDM
Výtvarně-řemeslný ateliér .....................8-16 let ...........................G. Junášková ............................ po. 15:30 – 17:00 .................... 2.900,- .................DDM
Paličkování ..............................................10 let-dospělí ..................G. Junášková ............................ po. 17:30 – 19:00 .....................1.700,- .................DDM
Výtvarné hrátky I. ...................................3-4 let .............................L. Hánlová ................................. čt. 15:30 – 16:30 .....................2.100,- .................DDM
Výtvarné hrátky II. ..................................4-6 let .............................L. Hánlová ................................. čt. 16:30 – 17:30 .....................2.100,- .................DDM
Střípek I. – začátečníci ..........................5-8 let .............................G. Junášková ............................ út. 15:30 – 16:30 .....................2.700,- .................DDM
Střípek II. - mírně pokročilí ...................5-8 let .............................G. Junášková ............................ út. 16:30 – 17:30 .....................2.700,- .................DDM
Střípek III. – pokročilí ............................5-8 let .............................G. Junášková ............................ st. 14:00 – 15:30 .................... 3.000,- .................DDM
Střípek IV.- pokročilí ..............................9-12 let ...........................G. Junášková ............................ st. 16:00 – 17:30 .................... 3.200,- .................DDM 
Keramika I. ..............................................9-12 let ...........................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt. 14:00 – 15:15 .................... 3.300,- .................DDM
Keramika II. .............................................9-12 let ...........................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt. 15:15 – 16:30 .................... 3.300,- .................DDM
Keramika II. .............................................10-15 let .........................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt. 16:30 – 17:45 .................... 3.300,- .................DDM
Módní klub ..............................................7-15 let ...........................M. Pupíková .............................. út. 17:30 – 18:30 .....................1.400,- .................DDM
Krůček I. ..................................................3-4 roky ..........................M. Pupíková .............................. po. 14:15 – 15:00 ..................... 1.100,- .................DDM-sálek
Krůček II. .................................................4-6 roky ..........................M. Pupíková .............................. út. 16:15 – 17:00 ..................... 1.100,- .................DDM-sálek
Rytmika ...................................................5-6 let .............................M. Pupíková .............................. st. 16:00 – 17:00 .....................1.300,- .................DDM-sálek
Mini dance ...............................................7-9 let .............................M. Pupíková .............................. st. 15:00 – 16:00 .....................1.300,- .................DDM-sálek
Zumba ......................................................od 7 let............................ J. Petrovický, Z. Kodeš ............. st. 16:00 – 17:00 .................................................. tělocvična V Zátiší
taneční gymnastika .......................................................................A. Gordeeva
Moderní tanec .................................................................................A. Gordeeva
Počítače s internetem ............................ZŠ ...................................M. Blažková .............................. út. 17:00 – 18:00 .....................1.200,- .................DDM
Programování a ......................................ZŠ ................................... Ing. K. Janda, M. Blažková ....... st. 16:00 – 17:30 .....................1.300,- .................DDM
Programování B ......................................ZŠ ................................... Ing. K. Janda, M. Blažková ....... st. 17:30 – 19:00 .....................1.300,- .................DDM
angličtina I.. ............................................7-8 let .............................O. Jírový ................................... po. 15:00 – 15:45 .....................1.600,- .................DDM
angličtina II.-mírně pokročilí ................8-12 let ...........................K. Brenner................................. po. 16:00 – 16:45 .....................1.600,- .................DDM
Mladý zahradník .....................................od 6 let............................M. Kovandová ........................... st. 16:00 – 17:30 ..................... 1.100,- .................DDM
Šachy- začátečníci .................................od 6 let............................B. Smolíková ............................. út. 15:30 – 16:30 .....................1.200,- .................DDM
Šachy-pokročilí ......................................od 9 let............................ Ing. F. Seiner ............................. st. 15:00 – 16:30 .....................1.400,- .................DDM
Dramatický kroužek ...............................od 6 let............................Mgr. B. Vrzáčková ..................... út. 15:00 – 16:30 .....................1.300,- .................DDM 
aikido, sebeobrana I - zač. ....................ZŠ ...................................M. Holáň ................................... út. 17:00 – 18:00 .....................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
aikido, sebeobrana II- pokr. ..................ZŠ ...................................K. Slapnička .............................. út. 15:30 – 17:00 .....................1.500,- ................. tělocvična V Zátiší
aikido, sebeobrana III. ...........................ZŠ ...................................Z. Balliš ..................................... čt.. 17:00 – 18:00 .....................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
Floorball I. ...............................................6-10 let ...........................V. Svatoš ................................... st. 15:00 – 16:00 .....................1.500,- ................. tělocvična V Zátiší
Floorball II. ..............................................ZŠ ...................................A. Řehák ................................... st. 18:00 – 19:00 .....................1.500,- ................. tělocvična V Zátiší
Míčové hry...............................................ZŠ ...................................L. Hupková ................................ st. 17:00 – 18:00 .....................1.000,- ................. tělocvična V Zátiší
Stolní tenis ..............................................ZŠ ...................................M. Topinka ................................ po. 17:30 – 18:30 .....................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
Kulečník ..................................................od 10 let ..........................M. Chládek................................ čt. 17:00 – 18:30 .....................1.000,- .................DDM
Žonglování - jojování ..............................od 8 let............................M. Topinka, J. Jindřich.............. po. 18:30 – 20:00 .....................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
Mini belly dance .....................................6-10 let ...........................M. Pupíková .............................. út.. 15:00 – 16:00 .....................1.200,- .................sálek DDM
orientální tance I. ...................................10-12 let .........................M. Pupíková .............................. po. 15:30 – 16:30 .....................1.200,- .................sálek DDM
hip-hop a street dance ..........................zač. 9-12let .....................K. Křtěnová ............................... po. 16:30 – 17:30 .....................1.200,- .................sálek DDM 
hip-hop a street dance ..........................pokr. 13-18 let .................................................................. po. 17:30 – 18.30 .....................1.200,- .................sálek DDM
tS DancE StatIon Way .........................5-15 let ............................................................................. út. 15:00 – 20:00 .................... 2.890,- ................. tělocvična V Zátiší
 čt. 15:00 – 20:00  ....................(I. pol.)

MÍČoVé hRy
Mini volejbal ............................................1.-2. tř. ............................A. Nový ..................................... po. 16:00 – 17:30 ........................400,- ................. tělocvična V Zátiší
Volejbal ....................................................3.-4. tř. ...........................V. Fejt ........................................ po., stř. 16:00 – 17:30 ..................................................ZŠ Gen. Klapálka
Volejbal  ...................................................1.-2. tř. ............................A. Nový ..................................... út., čt. 16:00 – 17:30 ..................................................ZŠ Gen. Klapálka  
Relaxační cvičení ...................................od 12 let ..........................S. Nováková .............................. po. 19:00 – 20:00 ...........perm.300,-/10 hod. 
 nebo 40,-/hod. 
Kick box aerobic .....................................dospělí ............................D. Štika ..................................... čt. 19:30 – 20:30 ...........perm.300,-/10 hod. 
 nebo 40,-/hod. 
anglický jazyk – začátečníci .................dospělí ............................K. Brenner................................. po. 16:45 – 17:30 .................... 2.500,- .................DDM
anglický jazyk – pokročilí .....................dospělí .............................................................................. út. 16:30 – 17:15 .................... 2.500,- .................DDM

KLUBy
Klub Sluníčko ..........................................1 měsíc - 6 let................. J. Merfaitová............................. po.- pá. 9:00 – 12:00 ........................... 30,- .................DDM
 po., st.,čt. 14:00 – 17:00, pá. 14:00 – 15:30
Barvička I. ...............................................2-3 roky ..........................G. Junášková, J.Merfaitová ...... út. 09:30 – 10:15 ..........................50,- .................DDM
Barvička II. ..............................................2-3 roky ..........................G. Junášková, J.Merfaitová ...... út. 10:15 – 11:00...........................50,- .................DDM
cvičeníčko I. ...........................................1-2  roky .........................S. Nováková .............................. čt. 09:00 – 9:45............................40,- .................DDM-sálek
cvičeníčko II. ..........................................1-2  roky .........................S. Nováková .............................. čt. 10:00 – 10:45 ..........................40,- .................DDM-sálek
cvičeníčko III. .........................................2-3 roky ..........................M. Pupíková .............................. po. 10:00 – 10:45 ......................... 40,- .................DDM-sálek

SPontánnÍ ČInnoSt
Volné počítače ........................................po. 14:00 – 17:00, út., čt. 14:00 – 18:00 st., 14:00 – 16:00  pá 14:00-15:30 ..........................30,-/hod. .................DDM
Internet ....................................................po. 14:00 – 14.30, út., čt. 14:00 – 18:00 st., 14:00 – 16:00  pá 14:00-15:30 ..........................70,-/hod. .................DDM
Stolní tenis, kulečník, šipky ..................út.  14:00 – 18:00, st.14:00 -16:00  čt. 14:00 – 17:00 pá 14:00-15:30 ..........................30,- Kč/hod/os. .................DDM
Stolní fotbal, stolní hokej .......................út.  14:00 – 18:00, st.14:00 -16:00  čt. 14:00 – 17:00 pá 14:00-15:30 ..........................30,- Kč/hod/os. .................DDM  

Údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny!



K Z

26

Školy

www.mestokralupy.cz

„Zalézt si můžete ledaskam, ale u nás si 
to užijete! Můžete lézt kdykoliv, dokonce 
i večer. Už tři roky je v provozu venkov-
ní lezecká stěna v základní škole na Ko-
menského náměstí, která je určena nejen 
školním dětem, ale také široké veřejnosti. 
Stačí zavolat, domluvit si termín, hodinu 
a už si můžete za mírný poplatek „zalézt“ 
kam až chcete. 

Letos v červnu se lezlo po celé dva dny 
o sto šest. Probíhal zde totiž III. ročník le-
zecké soutěže „Výstup na Komendu“, který 
již tradičně podpořil v rámci grantového ří-
zení a v rámci podpory sportu v Kralupech 
nad Vltavou Městský úřad.

Lezli malí, větší, ale i dospěláci… V cíli 
na soutěžící čekala spousta pěkných cen, 
které do soutěže věnovaly firmy Sport Derfl, 
BIG Shock a Pro Sport Holub.

Nemáte chuť si také „zalézt“? Pokud ano, 
navštivte nás na Facebooku nebo zavolejte 
a domluvte si termín. Těšíme se na vás.

mgr. Jiřina HereinoVá

ZŠ komenskéHo

J ako každý rok nabízí naše škola i letos řadu 
zájmových útvarů. Mezi pravidelně se opaku-

jící a žáky vyhledávané patří míčové hry, florbal, 
společenské hry, jazykové kurzy – německého, 
francouzského i anglického jazyka a další. Jejich 
přehled s termíny konání najdete na nových strán-
kách naší školy.

Současně tyto nové stránky nahrazují plně strán-
ky staré, které již škola nebude nadále aktualizovat. 
Informace o organizaci školního roku, přehledu vy-
učujících a další potřebné informace najdete tedy 
na http://zsrevolucni.cz. 

taktik - naše škola patří k nejlepším!
Taktik je matematická korespondenční soutěž, kte-
ré se naše škola každoročně zúčastňuje. V minulém 
školním roce se do této soutěže zapojilo 30 týmů 
z prvního i druhého stupně. Žáci se mohou zúčast-
nit jako jednotlivci nebo mohou vytvořit dvojčlenné 
či tříčlenné týmy. Soutěž má čtyři kola. V každém 
kole musí žáci vyřešit osm logických úloh a hla-
volamů. Při zadání dalšího kola se dozví, jak byli 
úspěšní jako jednotlivci, ale také jak dopadla škola 
v celkovém hodnocení.

Korespondenční matematické soutěže se zú-
častnilo 391 škol z celé ČR a Slovenska. Vzhledem 
k velkému množství účastníků (7.584 žáků), jsme 
museli dlouho čekat na vyhodnocení posledního 
kola a vyhlášení výsledků ve všech kategoriích. 

Nejvíce nás zajímalo, jak dopadla naše ško-
la v celkovém hodnocení ve srovnání s ostatními 
školami. Výsledky nás velmi překvapily. Byli jsme od 
druhého kola mezi prvními dvaceti nejlepšími ško-

lami, ale že skončíme na nádherném 11. místě, v to 
jsme vůbec nedoufali. Za námi zůstalo 380 škol. 

Děkuji všem žákům, kteří se v minulém školním 
roce této soutěže zúčastnili a ještě jednou jim gra-
tuluji k obrovskému úspěchu. Již nyní jsem moc 
zvědavá, kolik odvážných a šikovných žáků bude 
v soutěži pokračovat a pokusí se o stejně krásné 
výsledky i v tomto školním roce. Těším se na vaši 
účast. Mgr. Jana nováková

ZŠ reVoluční

Kdy? V sobotu 15. října 2011
co JSME SI PRo VáS PŘIPRaVILI?

9:00 – 15:00 
Den otevřených dveří 
Ü Prodej almanachů a pamětních medailí
Ü Výstava dětských prací 
Ü Workshopy ve škole – malování hrnečků,
    suchá vazba...

17:00 – 19:00 
Komenda na scéně – KD Vltava
Program uvádí bývalý žák školy 
∆ KaREL VoŘÍŠEK ≈

Těšíme se na viděnou s bývalými žáky, 
učiteli, ale i zvídavými návštěvníky!

oslavy 110. výročí 
založení školy 

zŠ komenského Přijďte si „zalézt“

Kontakty: 723 137 237
facebook: lezecká stěna Kralupy

Nové webové stránky školy
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http://zsrevolucni.cz
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Loňský rok jsme věnovali úvahám, 
jak využít možností, které nabízí výzva 
„peníze do škol“.

Náš projekt v rámci tzv. „Šablon“ je na-
zván „Zajímavá škola“. Je schválen a za-

čínáme ho realizovat. 1. šablona - čtenář-
ská gramotnost, tvoří největší část projektu 
a využíváme všechny její možnosti. V rámci 
individualizace budou děleny hodiny čte-
ní na prvním stupni a na druhém vznik-
ne nový volitelný předmět – literární klub. 
Postupně nám půjde o zlepšování techniky 
čtení, práci s textem a o rozvoj samostat-
ného a kritického myšlení. Projektem Zají-
mavá škola rozvineme i jazykovou stránku 
vzdělávání. Zajímavostí bude metoda CLIL, 
kdy, na základě dobrých zkušeností z do-
končeného projektu Rozvíjíme školní vzdě-
lávací program s propojováním jazykových 
dovedností v angličtině s vhodným učivem 
v ostatních předmětech, budou žáci probírat 
část látky přírodopisu a zeměpisu 7. roční-
ku v angličtině. V rámci šablon podpoříme 
i výuku matematiky, oddělí se téma finan-
ční gramotnost od matematiky a žáci 9. tříd 
budou mít z tohoto důležitého a praktického 
učiva známku na vysvědčení.

Část věnovaná ICT propojí počítačové 
znalosti žáků s výtvarnou výchovou a po-
skytne možnost seznámit se se základy po-
čítačové grafiky.  Jako naše důležité poslání 
jsme si zvolili odbourávání bariér v životě 
žáků. Proto se další složkou projektu stalo 
i inkluzivní vzdělávání. Budeme realizovat 
nové preventivní programy a na škole bu-
de působit školní psycholog. Kromě mzdo-
vých prostředků na individualizaci výuky 
– to znamená vytváření nových skupin žá-
ků a inovaci vyučovacího procesu, máme 
v rozpočtu i prostředky na nákup pomůcek 
a další vzdělávání učitelů.

realizujeme projekt „bez bariér“ 
v rámci oPVK
Z důvodu narůstajících problémů prvňáčků 
s výslovností zřizujeme školní logopedic-
kou nápravu. V našem projektu je prostor 
pro zlepšení péče o žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami a o žáky s těžkým 
zdravotním postižením. Vedle speciálního 
pedagoga, který se bude věnovat malým 
skupinkám žáků, či jednotlivcům, rozšíříme 
i prostor pro školního psychologa. V projek-
tu je samozřejmě pamatováno na zlepše-
ní vybavení pro speciální činnosti a další 

vzdělávání učitelů. O získané zkušenosti 
se budeme dělit se zájemci z řad pedagogů 
regionu a budeme informovat i širší ve-
řejnost prostřednictvím webových stránek 
školy, a pokud bude zájem, i čtenáře Zpra-
vodaje.

S velkou chutí jsme se přihlásili i do třetí 
etapy projektu VIP, tentokrát III. Vždyť bez 
školního poradenského pracoviště bychom 
si život na škole už neuměli a ani nechtěli 
představit.

Školní rok 2011/2012 bude tedy dalším 
obdobím, kdy se naše škola bude opět hlá-
sit k myšlence, že i za cenu velkého admi-
nistrativního zatížení je třeba pomocí pro-
jektů vstupovat do prostředí EU. Integraci 
skutečně žít, ne ji jen proklamovat, či ji 
ignorovat nebo kritizovat. Moc našim absol-
ventům přeji, aby si princip otevřenosti pro 
možnosti vzdělání, poznávání a aktivního 
života ve svém regionu, v Evropě i v celém 
světě odnesli do škol vyššího typu i do do-
spělého života.

Přejeme všem kralupským žákům, studen-
tům, pedagogům i ostatním, kteří zahajují 
nový školní rok, hodně úspěchů.

Za Pedagogický sBor 

d. knöPfelmacHeroVá

ZŠ gen. klaPálka

ZŠ 28. říJna

základní škola v Mikovicích 
je malá školička jen pro prv-

ní stupeň, do které zapisují ro-
diče své děti nejen automatic-
ky, protože je to jejich spádová 
škola. Většina si je vědoma, že 
v této škole jsou jiné podmínky 
než v okolních velkých školách. 
Zákonní zástupci mají své před-
stavy o školní docházce svých 
potomků. Předpokládají, že jsou 
zde vytvořeny podmínky pro in-
dividuální přístup, pro vytvo-
ření vzájemných vztahů mezi 
učiteli, zaměstnanci školy, žáky 
a rodiči. Očekávají, že se jejich 
děti budou snadno orientovat 
v prostorách školy, věří v bez-
pečnější, téměř rodinné prostře-
dí, doufají, že tím vším budou 
ovlivněny i vztahy ve třídách, 

jiné než ve velkých 
školách. Vztahy se 
v menších skupi-
nách rozvíjejí do 
šířky a do hloub-
ky. Při tom všem 
jsou rodiče smířeni 
a počítají s tím, že 
děti nebudou obklo-
peny moderní tech-
nikou a nebudou 
mít možnosti vyu-
žívat zvýhodnění, 
která nabízejí školy 
s třikrát i desetkrát větším po-
čtem žáků díky vyšším dotacím. 
A tak rodiče pomáhají a podpo-
rují školu v Mikovicích všude, 
kde se dá, na co síly stačí. Ne-
jsou to velké věci, spíše střípky, 
ale jedna z posledních úspěšně 

završených snah bylo omezení 
rychlosti na komunikaci před 
školou, což oceňují i občané ži-
jící v okolí školy.  

Při škole funguje sdružení 
rodičů, které se snaží podpořit 
svými akcemi a prací snahu pe-

dagogů a případně do-
plnit něco málo z toho, 
na co škola nedosáh-
ne. Sdružení pravidel-
ně připravuje několik 
akcí během školního 
roku a přispívá drobný-
mi dárky, sportovním 
vybavením, náčiním 
a hrami. Akce tradiční 
- mikulášská návštěva 
v jednotlivých třídách 
s povídáním a hrou na 
adventní téma, karne-

valové odpoledne, dopolední 
loučení se školním rokem zva-
né Hurá na prázdniny, zajištění 
výročních památečních triček 
pro loučící se 5. třídu,  případně 
dílny - workshopy ve spolupráci 
s pedagogy. eVa klementoVá

evropské prostředky nám budou pomáhat

O mikovické škole
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Prvňáčci

Vzáří 2011 se v kralupských 
základních školách pro  škol-

ní rok 2011/2012 otevírá celkem  
9 prvních tříd se 182 žáky. 

Jak vidí a vnímají prvňáčky 
samotné paní učitelky, na je-
jichž bedrech spočívá výchova 
čerstvých školáčků? 

jak byste charakterizovala 
prvňáčka dnešní doby?
V. Packová: Se změnou a vývo-
jem naší společnosti došlo také 
k určitým změnám v chování 
prvňáčků. Děti jsou zvyklé na 
přísun informací, které na ně 
působí v jejich okolí. Mají větší 
všeobecný přehled, jsou zvyklé 
používat elektroniku a jiné vy-
moženosti dnešní doby. Tento 
vliv se také odráží v jejich po-
třebě komunikovat. Děti býva-
jí živější, někdy mívají problém 
s udržením pozornosti, protože 
jsou zvyklé na neustálou změnu 
podnětů. U prvňáčků se zvětšil 
rozdíl v připravenosti na školu. 
Některé děti už umějí číst, po-
čítat, nemají problém s komuni-
kací. Jiné naopak mívají potíže 
s výslovností a sebeobsluhou, 
bývají méně manuálně zručné. 
Tyto rozdíly se většinou během 
prvního ročníku vyrovnávají.
S. Řádová: Změny, které nastá-
vají v souvislosti se vstupem do 
školy, se dotýkají všech oblastí 

života dítěte a celé rodiny. Sou-
časní prvňáčci jsou možná mé-
ně bojácní, sebevědomější, mají 
díky médiím a technice větší 
rozhled, ale na druhou stranu 
přibývá dětí, které mají horší 
slovní zásobu a potýkají se s lo-
gopedickými problémy. Přesto 
jsou pro mě prvňáčkové přede-
vším žáčci, kteří nastupují do 
školy plni očekávání a s chutí 
a elánem jsou připraveni vstře-
bávat všechny poznatky.

změnily se školní osnovy pro 
prvňáčky?
V. Packová: Změnily se podle to-
ho, jaký školní vzdělávací pro-
gram si každá škola nastavila. 
První třída je specifická v tom, 
že každé dítě by na konci ro-
ku mělo umět číst, psát, počítat 
do dvaceti. Mělo by znát plno 
základních informací z přírody, 
o člověku, o svém městě i státě. 
Mělo by však také umět komuni-
kovat se spolužáky, s dospělými, 
umět prosadit svůj názor a být 
tolerantní ke svému okolí. Je na 
zvážení každého učitele v první 
třídě, které metody výuky zvolí. 
Škála učebních metod je široká, 
ale bohužel v posledním období 
byly zkráceny finanční prostřed-
ky na vzdělávání pedagogů.
S. Řádová: Už pátým rokem 
se na naší škole vyučuje pod-

Prvňáčci a 1. září
Snad každému se při vyslovení data 1. září okamžitě vybaví 
začátek školního roku. pro nemnoho rodin to také znamená 
první školní den v životě jejich potomka, nástup do první třídy. 

roZHoVor s... mgr. světlanou řádovou a mgr. Vladimírou Packovou ze ZŠ revoluční

le nového vzdělávacího progra-
mu „Škola poznání“. I v prv-
ních třídách se používají novější 
způsoby výuky, které motivují 
a podporují žáky k aktivnímu 
učení. Současní prvňáčci mají 
možnost používat nové školní 
pomůcky, včetně interaktivní 
tabule. K lepší adaptaci přispí-
vá projekt „Podej mi pomocnou 
ruku“, kdy žáci 9. tříd pomáhají 
prvňáčkům zorientovat se v no-
vém prostředí. 

jak se změnil přístup k dětem 
s vadou učení od dob minulých?
V. Packová: Vady učení se dají 
diagnostikovat až na konci prv-
ní třídy. Některé děti své sklony 
k dysgrafii a dyslexii projevují 
již v průběhu roku. Diagnostiko-
vat hyperaktivitu je však obtíž-
nější. Vše je potřeba konzulto-
vat s odborníky a škola by pak 
těmto dětem měla vypracovat in-
dividuální vzdělávací program. 
Z vlastní zkušenosti vím, že je 
velmi obtížná práce učitele, po-

kud se ve třídě vyskytne více žá-
ků s individuálním plánem a ta-
to třída má více než 25 dětí.
S. Řádová: Pokud se u nového 
žáka vyskytnou nějaké problémy 
ve výuce, kromě individuálního 
přístupu, názorných pomůcek 
apod., řeší paní učitelka tento 
problém i s pedagogicko-psycho-
logickou poradnou. Nesmírně 
důležitá při zvládnutí problémů 
je také spolupráce s rodiči.

Co Vás nejvíce naplňuje při 
výuce prvňáčků?
V. Packová: V první třídě děti 
udělají ten největší skok ve vzdě-
lání. A tak největší mojí radostí 
je, když vidím, že děti rády čtou, 
umějí hezky psát, jsou dobrou 
partou a těší se do školy.
S. Řádová: Práce v prvních tří-
dách je pro učitele velmi ná-
ročná, ale zároveň krásná. Děti 
vám svojí upřímností a nadše-
ním umí dodat spoustu energie 
a na konci první třídy je nejvíce 
vidět pokrok, který udělaly.

Každá základní škola dostává 
od Ministerstva školství 
dotaci na školní pomůcky 
pro prvňáčky. Co přesně tato 
dotace znamená?
Jedná se o  účelovou dotaci 
z Ministerstva školství, mláde-
že a tělovýchovy hrazenou pří-
mo příslušné škole, dle počtu 
vykazovaných žáků na MŠMT, 

podle skutečnosti k 28. 2. 2010, 
upravené o případné navýšení 
počtu žáků nahlášené školou 
krajskému úřadu. 

Dotace je poskytnuta ve vý-
ši odpovídající násobku počtu 
žáků 1. ročníku a částky 800,-
Kč. Výsledná částka  pro celou 
školu je zaokrouhlena na celé 
tisíce směrem nahoru. Tento  

Prvňáčci a f inance
roZHoVor s... lenkou mudrovou, referentkou  odboru sociálních věcí, školství a kultury měú kralupy n. Vlt.

příspěvek je pro všechny ZŠ 
stejný. S příspěvkem se naklá-
dá dle školského zákona  a vy-
daného rozvojového programu 
MŠMT. 

Co vše může být z  dotace 
hrazeno?
Je to školní vybavení, kterým se 
rozumí věci, které žák 1. třídy 
potřebuje při vzdělávání, a které 
školní činností spotřebuje nebo 
opotřebuje takovou měrou, že 

je již není možné nebo vhod-
né poskytnout k využití jinému 
žákovi.

Do školního vybavení podle 
tohoto programu patří např. pí-
sanka, desky na sešity, písmena 
a desky na písmena, psací a rý-
sovací  potřeby, základní výtvar-
né potřeby a dále pracovní seši-
ty k učebnicím. Výběr záleží na 
vedení příslušné školy.

děkuJi VŠem třem dámám Za JeJicH 

odPoVědi! radka salákoVá
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Prvňáčci 
ZŠ Gen. Klapálka 2010
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ZUŠ, Skauti

Základní umělecká Škola

Čtvrtá smečka vlčat TULÁ-
CI - skautský oddíl pro děti  

od 6 do 11 let - přijme do svých 
řad nové členky a členy. Nábo-
rová akce se uskuteční v sobotu 
10. září. Sraz je v 10 hodin před 
Gymnáziem Antonína Dvořáka. 
Vítáni jsou šesti až jedenáctileté 
děti v doprovodu rodičů i bez 
něj. Akce skončí ve 14 hodin 
znovu před Dvořákovým gym-
náziem.

Děti si vyzkouší přejít lano-
vou lávku, prolézt „pavučinou“ 
z provázků, zastřílí si ze vzdu-
chovky, opečou špekáčky na 
ohni a zažijí i jiné činnosti, kte-
ré Tuláci rádi dělají. V případě 
deště připravíme náhradní pro-
gram v nedalekém skautském 
domě - akce se koná za každé-
ho počasí!

Pokud Vám nevyhovuje ter-
mín náborové akce, dostavte se 
s Vaším dítětem na jednu z na-

šich pravidelných schůzek ve 
skautském domě Bára v Šafa-
říkově ulici, č. p. 358 (mapku 
najdete na našem webu). Schůz-
ky tam máme každou středu  
od 16:30 do 18:00 hodin. 
Můžete také kontakto-
vat hlavního vedoucí-
ho Petra Svobodu na 

telefonním čísle 602 175 554 
nebo na e-mailu svoboda.petr@
wo.cz. Kontaktní informace na-
jdete i na stránkách www.tulaci.

skauting.cz.
Skauting je celosvětové 
hnutí, které vede mla-
dé lidi k demokratic-
kým hodnotám. U dě-

tí rozvíjí vztah k přírodě, učí je 
žít s ní v souladu a vyplní jim 
zábavně a užitečně volný čas. 
Skauty byli např.: první člověk 
na Měsíci Neil Armstrong, spi-
sovatel Robert Fulghum, režisér 
Jiří Menzel nebo předsedkyně 
Akademie věd Helena Illnero-
vá.

Celoroční skautská činnost vr-
cholí na letním táboře, který le-
tos Tuláci strávili na chatě Dře-
vomorce v Lužických horách. 
Zahráli si mnoho her, koupali se 
a také hledali „poklady” v pří-
rodě pomocí navigačního systé-
mu GPS (takzvaný geocaching). 
Fotky z tábora najdete na www.
tulaci.skauting.cz.

Tuláci se pravidelně účastní 
skautských závodů. Jako jediní 
z kralupských skautských oddílů 
postoupili až do republikového 
kola Závodu vlčat a světlušek.

daVid BernardY

Tuláci pořádají nábor dětí
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Tuláci na chatě 
Dřevomorce 
v Lužických horách.
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Č lenové kralupského SKI klubu budou 
tradičně (již 9. rokem) i letos v září po-

řádat inline slalomové závody, nesoucí tento 
rok jméno hlavního sponzora závodu. Tyto 
závody, letos pořádané jako finále Českého 
poháru CILA cup 2011, jsou jednou z nej-
významnějších sportovních událostí pořáda-
ných v Kralupech. Závody se budou konat 
o víkendu 17. - 18. září 2011 na tradičním 
místě v Hálkově ulici v Lobči.

Na startu HECKL cupu 2011 očekáváme 
kolem 80 účastníků. Do Kralup se chystá 
kompletní česká inline slalomová špička. Na 
startu by tak neměl chybět ani Petr Brandt-
ner, osmý muž v pořadí světového poháru 
2011, ani Gabriela Kudělásková, která v sou-
časné době drží deváté místo v téže soutěži. 
Pořadatelé dále doufají, že do Kralup dorazí 
i kvalitní zahraniční účast stejně jako v  mi-
nulých letech, kdy se na startu objevily mj. 
první dvě dámy světového žebříčku. 

Kralupské závody, které jsou každoroč-
ním vyvrcholením české inline slalomo-
vé sezóny, jsou vždy hodnoceny pro svou 
vysokou pořadatelskou úroveň. Vzhledem 
k bezpečné trati jsou velmi oblíbené i mezi 
začínajícími adepty jak tohoto sportu, tak 
i sjezdového lyžování, jehož je inline slalom 

v mnoha směrech věrnou 
letní kopií. 

Mezi kralupskými závod-
níky došlo k obměně ge-
nerací. Na startu HECKL 
cupu 2011 se objeví cca 5 
dětí, členů SKI klubu Kra-
lupy v kategorii předžáků 
(tedy ve věku kolem 10 let). 
Jistě nebude chybět ani čer-
stvá mistryně České repub-
liky 2011 v tomto sportu, 
Juliana Šindelářová. Této 
kralupské závodnici se po-
dařilo v červnu vyhrát oba 
závody ve své kategorii na Mistrovství re-
publiky ve Vysoké Peci. Navíc bude obhajo-
vat loňské vítězství z našich závodů.

SKI klub Kralupy může HECKL cup 2011 
pořádat především díky finanční i organi-
zační podpoře Města Kralupy nad Vltavou 
a jeho organizací (Technické služby, Měst-
ská policie). Starosta města Petr Holeček 
převzal nad závody záštitu, celkové výsled-
ky z celého víkendu pak rozhodnou o drži-
telích Poháru starosty města a Poháru spo-
lečnosti Heckl s.r.o. Podporu dále poskytly 
mnohé soukromé firmy, z nichž jmenujme 

především firmy K+H bezpečnostní systé-
my, účetní a daňová kancelář ASPEKT HM, 
s.r.o. a C-Car s.r.o. 

Závěrem bychom chtěli upozornit, že po-
řádání závodů sebou přinese nutnost úplné 
uzavírky Hálkovy ulice, a to od křižovatky 
s Hostivítovou ul. na spodním konci až po 
pravotočivou zatáčku na jejím horním konci 
(tj. nad křižovatkou s ulicí Ježkovou), a to po 
celou dobu konání akce.  Po oba dva dny 
je proto s tímto potřeba počítat. Děkujeme 
za pochopení.

martin ŠtěPán, ski kluB kraluPY

Letos naposledy se 6. – 9. srpna 
sjeli závodníci na umělou slalomo-

vou dráhu do Veltrus, aby se zúčastnili 
závodu pořádaného oddílem TJ Kra-
lupy. Tentokráte to byl jen „obyčejný“ 
závod, přesto si cestu na Miřejovic-
ký jez našlo 125 lodí z celé repub-
liky, Slovenska, Německa, Francie 
a Ruska. Vytyčení tratě se tentokrát 
premiérově ujali mladíci z domácího 
oddílu a mile překvapili. Jak sobotní 
technická a obtížná trať z dílny Patri-
ka Šeby, tak spíše „atletická“ nedělní 
od Luboše Šupolíka se líbily a prově-
řily všechny, od reprezentantů až po 
zelenáče. Závod neovlivnilo ani vrto-
šivé počasí, které obzvlášť nedělní 
průtrží mračen vyzkoušelo připrave-
nost pořadatelů i rozhodčích. Co se 
výsledků týče, mezi singlkanoisty byl 
nejúspěšnější František Jordán (so-
bota 1., neděle 2.), nedělní vítěz Matěj 
Beňuš z ŠKP Bratislava a Moskvan 
Maxim Obraztsov (2. + 3.), mezi ka-
jakáři jablonecký Ondřej Tunka, Lukáš 
Kubričan z Dukly Brandýs a Francouz 
Benjamin Buys, kteří v tomto pořadí 

skončili oba dny. Vítězstvím dravého 
mládí nad zkušenostmi byla katego-
rie kajakářek, kterou ovládla sušická 
Karolína Galušková před svou o 28  let 
starší (!) soupeřkou, Marcelou Sadi-
lovou z Dukly Brandýs. Na stupních 
vítězů je doplnila Berenice Kolenc 
z Francie. 

Deblkanoe nabídly asi největší bi-
tvy, sobotní závod vyhrála dvojice 
Pospíšil-Malý následována deblem 
Ushakov-Ushakov (Rusko) a domá-

cí posádkou Šupolík-Šeba, v neděli 
stupně vítězů ovládly zkušené české 
posádky se současnými či minulými 
reprezentačními zkušenostmi, Hra-
dílek-Sehnal, Pospíšil-Malý a Kubri-
čan-Mašek. 

Poměrně mladé kategorie singlka-
noe žen se zúčastnila čtyři statečná 
děvčata, vítězkou se stala Monika 
Jančová, která má s touto kategorií 
zkušenosti i s reprezentací, překvape-
ním bylo 2. místo domácí Aničky Kob-

lencové, která jí oba dny silně šlapala 
na paty a na třetím místě se vystřídaly 
Jana Matulková a Simona Pospíchalo-
vá. Z domácích stojí za zmínku ještě 
singlkanoiosta Matula, vítěz doroste-
necké kategorie, kajakář Pavel Šupo-
lík, vítěz žákovské kategorie, už zmí-
něná Koblencová se stala žákovskou 
vítězkou mezi kajakářkami, Pavel 
Prell, kajakář, který obsadil 6. a 10. 
místo a oba dny vyhrál veteránskou 
kategorii a Zdenka Grossmannová, 
dvakrát pátá a rovněž vítězka mezi 
veteránkami.

Tímto víkendem skončila na sla-
lomové dráze závodní sezóna a bude 
už sloužit pouze pro trénink na vrchol-
né akce. Dospělé závodníky čekají na 
začátku září postupně kvalifikace pro 
příští ročník Českého Poháru v Roud-
nici, žákovské mistrovství v Brně a na 
závěr mistrovství dorostu v Praze-Tró-
ji. Další účinkování bude ovlivněno 
stavebními pracemi, při kterých má 
v blízkosti kanálu vzniknout protipo-
vodňová zeď.

milan JoHanides

finále Českého poháru opět v Kralupech
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Vodní slalom - Memoriál Jaroslava Froňka

Deblkanoisté Šeba 
a Šupolík bojují 

o medaili.

Jan Möller (KL Turnov) 
– vítěz loňských závodů
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Kralupské dorostenky se ve 
dnech 26. 6. - 2. 7. 2011 pod 
vedením trenérky Martiny 
Moravcové zúčastnily 
mezinárodního turnaje 
ve Španělsku, v letovisku 
Lloret de Mar. 

Tento turnaj se koná již 12. 
rokem. Díky finanční podpo-

ře Středočeského kraje a Měs-
ta Kralupy nad Vltavou se ho 
zúčastnilo kompletní družstvo 
basketbalistek v kategorii doros-
tenky, složené z M. Šlehoferové, 
A. Procházkové, dvojčat R. a I. 
Štětkových, J. Kovaříkové, M. 
Langové, M. Pokorné, A. Fuko-
vé, K. Kejmarové, E. Tintěrové, 
D. Halátkové, M. Vajnerové, Z. 
Spilkové a K. Procházkové.

Ač jsme se zúčastnily turnaje 
poprvé, zanechaly jsme velmi 
dobrý dojem. Děvčata předved-
la vynikající basketbalovou hru, 
kterou si vybojovala zlatou me-
daili. Turnaj byl velmi náročný, 
každý den se hrály 1 - 2 zápa-
sy, děvčata občas byla unavená 
z vedra, jen těžko překonávala 
zátěž, nakonec v turnaji měla 
druhý nejlepší výsledek v ta-
bulce a hrála v pátek 1. 7. ve 
21:00 hod. finálový zápas před 

zraky všech ostatních družstev 
a našeho fanklubu, kdy přijel 
z Francie naše hráčky podpo-
řit i starosta pan Petr Holeček 
a předseda sportovní komise 
pan Jan Špaček. 

Musíme pochválit organizáto-
ry za perfektní organizaci, po-
čínaje slavnostním zahájením 
a konče závěrečným ceremoniá-
lem. I nástup na finálový zápas 
byl vrcholně slavnostní, děvča-
ta obdržela vlajku, poslechla si 
hymnu naší i soupeře (družstvo 
Valencie ze Španělska) a pustila 
se do zápasu. Trenérka se obá-
vala, že tolik předzápasového 
vzrušení a atmosféra děvčata 
rozhodí, ale opak byl pravdou. 
Perfektním, soustředěným výko-
nem po celý zápas děvčata vedla 

a doslova deklasovala soupeře 
výsledkem 71-32, trenér sou-
peřek se snažil změnou obran 
a taktiky hry vylepšit výsledek, 
ale bezúspěšně! Děvčata přivez-
la zlato!

Turnaj v Lloret de Mar byl vel-
kým mezinárodním turnajem, 
kterého se zúčastnila družstva 
ze Španělska, Katalánska, Litvy, 
Turecka, Portugalska, Řecka, Itá-
lie, Švédska a naše družstvo ja-
ko jediné reprezentovalo Českou 
republiku. Naše basketbalistky 
měly tak možnost seznámit se 
s ostatními hráči a hráčkami, 
jejich basketbalovou hrou, kul-
turou země, jazykem. Především 
s chlapci z Turecka vytvořili 
správnou sportovní symbiózu, 
fandili si navzájem tak dokona-

le, že obě družstva ve své kate-
gorii zvítězila. Naše hráčky se 
velmi spřátelily i s domácími 
hráčkami, které si je vybraly 
(pro jejich basketbalovou vyspě-
lost a sympatičnost), aby za ně 
hrály i zápas, vytvořily tak spo-
lečné družstvo Kralupy - Lloret, 
které bojovalo ve starší věkové 
kategorii proti Valencii. Byla to 
vynikající atmosféra a hezký po-
hled na jedno družstvo, tvořené 
jak tmavými Španělkami, tak 
světlovlasými Češkami, které se 
při hře dorozumívaly společnou 
basketbalovou řečí. Děvčata se 
tak jen těžce loučila s krásným 
prostředím a ostatními hráči 
a hráčkami a všichni projevili 
přání jet příští rok znovu a ob-
hájit zlaté medaile.

Ještě jednou děkujeme hráč-
kám a trenérce za vynikající 
sportovní zážitek a jmenovi-
tě panu starostovi Holečkovi 
a předsedovi sportovní komise 
panu Špačkovi za osobní pod-
poru při turnaji a finanční pří-
spěvek.

Judr. ŠleHoferoVá

Fotky a informace 
o turnaji naleznete na:
www.bkkralupyjunior.cz

Tiger – Jiu Jitsu je občanské sdružení, 
které je zaměřeno na výuku bojových 

sportů. Zabýváme se především bojovým 
uměním Jiu Jitsu a Goshindo. 

Jiu Jitsu je starý japonský styl sebeobrany, 
který využívá kopů, úderů, hodů, pák a ze-
jména energie protivníka. Goshindo je mo-
derní styl, který vznikl z jiu jitsu s přidáním 
prvků z dalších stylů sebeobrany. Byl zalo-
žen v roce 1987 ve Francii. Goshindo klade 
důraz na pohyb a koordinaci. Podobně jako 
jiná bojová umění pracuje se znalostí lidské-
ho těla a odhalováním jeho slabin. 

Trénujeme dvakrát týdně v několika sku-
pinách rozdělených podle věku a pokroči-
losti cvičenců. Mezi naše další aktivity patří 
účast na závodech. Můžeme se pochlubit 
Mistry republiky v brazilském jiu jitsu Ja-
nem Vořechovským a ve fightingu Davidem 
Hunčou. Dále se účastníme mezinárodních 
seminářů zakladatele stylu Goshindo Allai-

na Saillyho a dalších předních evropských 
mistrů bojových umění.

Jiu Jitsu je vhodné pro reálnou sebeobra-
nu a zároveň je to výborná pohybová prů-
prava pro ty, kteří se chtějí udržovat v dobré 
fyzické a psychické kondici.

Zveme všechny zájemce o tento sport na 
naše lekce. Vítáme nové členy z řad dětí, 
juniorů i dospělých. Rádi bychom podotkli, 
že začít s námi cvičit, není nikdy pozdě.

Tréninky Tiger – Jiu Jitsu probíhají vždy 
v pondělí a v pátek v následujících časech 
a prostorách:
Děti – začátečníci
Lobeček 698 – vedle KaSS Vltava 17:30 – 18:30
Děti – mírně pokročilí
Lobeček 698 – vedle KaSS Vltava 18:30 – 19:30
Děti – pokročilí
Tomáškova 33 – Tělocvična JUDO 19:00 – 20:00
Dospělí
Tomáškova 33 – Tělocvična JUDO 20:00 – 21:00

Nábor do Tiger – Jiu Jitsu

zlato z basketbalového turnaje ve Španělsku
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Ve dnech 24. - 26. června se florbalisté 
Kralup zúčastnili mezinárodního flor-

balového turnaje v nedalekých Drážďanech 
za účasti 16 týmů z Česka, Německa, Polska, 
Švýcarska, Dánska, Slovenska a Litvy.

V prvním zápase ve skupině B se utkali 
s favority skupiny - třetiligovým švýcar-
ským Team Aarau, který v minulém roč-
níku obsadil 4. místo. Díky přílišnému re-
spektu a nerozehranosti nakonec podlehli 
4:2. Soupeř byl hratelný a tato zbytečná 
prohra je nakonec velice mrzela. V druhém 
utkání si hladce poradili s německým UV 
Zwigge 5:0. V rozhodujícím utkání o po-
stup nadělili dánskému F.C. Falcons 8:3. 
Ze čtyř skupin postupovaly vždy nejlepší 
dva celky do čtvrtfinálových skupin, kdy 

kralupští florbalisté postoupili z 2. místa 
spolu s Team Aarau, se kterým se jim za-
počítávala prohra 4:2. Dalšími soupeři by-
ly celky z 1. a 2. místa skupiny D - tedy 
třetiligový FBC Český Krumlov a druholi-
gový švýcarský Zuger Higlands. Oba tyto 
týmy si přinesly bod ze vzájemné remízy 
ve skupině. Do prvního nadstavbového zá-
pasu proti Zuger Higlands vstupovali Kra-
lupáci jako jasný outsider. V jejich nejlep-
ším zápase turnaje se jim povedlo zatím 
neporažené Švýcary rozhodit a donutit je 
k chybám, které chladnokrevně trestali. Po 
heroickém kolektivním výkonu, kde si kaž-
dý sáhl až na dno svých sil a schopností, 
nakonec soupeře udolali 3:2 a vrátili se tak 
do hry o medaile. K postupu do semifinále 

však nutně museli porazit Český Krumlov.  
Na tento již 5. zápas dne Kralupům zbylo 
jen velmi málo sil. Kralupy se sice ujaly 
vedení, ale to jim vydrželo jen do konce 
první části. Poté již začaly fyzicky odpadat 
a soupeř zápas otočil a zvítězil 4:2. Prá-
vě teď florbalisté litovali zbytečné prohry 
v úvodním zápase, která FBC Kralupy od-
soudila k boji o 5. - 8. místo. I remíza by 
jim bývala stačila k postupu mezi nejlepší 
4 týmy turnaje. Velká škoda.

V silné konkurenci se florbalisté Kralup 
určitě neztratili a málem se jim povedlo za-
skočit  o třídu silnější soupeře a promluvit 
do bojů o medaile. I tak je 7. místo na tomto 
mezinárodním turnaji úspěchem.

ing. Jiří cimler

začátkem nového školního roku odstar-
tuje florbalistům Kralup již 5. „jubi-

lejní“ sezóna v soutěžích České florba-
lové unie. Mužský A-tým nastoupí opět 
v Pražském a Středočeském přeboru, kde 
se pokusí stejně jako minulý rok bojovat 
o špičku či případný postup do nejvyš-
ší krajské ligy. Béčko bude vyčkávat ve 
Středočeské soutěži a v případě dobrých 
výsledků by rádo také o ligu výše. Nově 
nasazujeme do florbalových klání i oddíl 
starších žáků, který vznikl díky roční in-
tenzivní práci s mládeží v podobě čtvr-
tečních tréninků. 

I letos mají děti z Kralup a okolí mož-
nost si vyzkoušet tento progresivní sport 
pod vedením licencovaného trenéra. Pra-
videlné tréninky pro širokou veřejnost se 
budou konat každý čtvrtek ve sportovní 
hale na Cukrovaru. Jsou přístupné pro 
ročníky 2004 a starší. 

Nově plánujeme otevřít tréninky pro 
ženy. Zájemkyně starší 14 let se mohou 
informovat u vedení klubu.

Regionální florbalová liga (RFL)  
po úspěšném 1. ročníku odstartuje kon-
cem září. Tento ambiciózní projekt pro 
širokou veřejnost přivítaly Kralupy s ote-
vřenou náručí, jelikož registrujeme tři no-
vé týmy a počet účastníků se nyní ustálil 
na krásném čísle 10. 

Pro školy bude i v letošním školním 
roce připravena Regionální školní florba-
lová liga (RŠFL), kde se očekává start stá-
vajících účastníků. Rádi bychom apelovali 
i na ostatní školy, aby se do tohoto uni-
kátního projektu zapojily a daly možnost 
dětem k dalšímu sportovnímu vyžití.

Nově ve spolupráci s městem Mělník 
zakládáme Dívčí školní florbalovou ligu, 
která se však bude odehrávat právě v tom-
to královském městě.

Veškeré informace ohledně tréninků 
mládeže, náboru žen či dalších projektů 
získáte na: 

Minice Quijotes prvním
mistrem Kapitolu

Hokejbalová I. AHL má za sebou první sezónu 
na novém Kapitolu v areálu zimního stadionu 

a jejím mistrem se v nových podmínkách haly stali 
obhájci zlata, miničtí rytíři. Quijotes stanuli na Pe-
troniově trůně i přes to, že během jara se dokonce 
ocitli na samém dně tabulky a poprvé v historii jim 
hrozilo, že se neprobijí do play off! Do play off šli 
ze třetího místa a v semifinále v utkání číslo 4 – za 
stavu 1:2 na zápasy - prohrávali s Pink Guys ješ-
tě ve druhé třetině! V pátém rozhodujícím zápase 
semifinále sice rychle vedli, ale od poloviny druhé 
třetiny čelili mohutnému tlaku Guys, který nakonec 
ustáli a postoupili do finále, kde změřili síly s CSKA 
Lobeček! Polovina týmu prodělala v play off nemoci 
či zranění. Ukázala se ale nakonec ohromná síla ry-
tířů! Smrtící legie klanu Husáků a Formana je téměř 
nepolapitelná a díky jejich parádnímu představení 
dali ve finálové sérii po 2 gólech též veteráni Hora 
a Kohm i mladíčci Topol a Seidl. Obranu rázně řídil 
řezník s výborným přehledem Mára a v brance pa-
rádně chytal Pohl. CSKA Lobeček podlehli Quijotes 
0:3 na utkání. Třetí zápas se rozhodoval až v pro-
dloužení, kdy napsal po bravurní nahrávce Pavla Hu-
sáka zlatou tečku za sezónou Miroslav Forman. 

ahL Kralupy n. Vlt.

International floorball Congres 2011

Minice Quijotes - horní řada zleva: Forman,  
O. Husák, Hora, Topol, Lhotský, spodní řada 
zleva: Seidl, Kohm, Pohl, Pav. Husák, Pat. Husák 
(chybí Mára, K. Knopp, Topor a Slivko).
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florbalistům startuje 
nová sezóna

fbckralupy@centrum.cz
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NA NoVé ADReSe:
Horní 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

✆ ✆

(pouze pro ženy) 

Přijďte se uvolnit a vychutnat si příjemné pocity 
z masáže v klidném a útulném prostředí. 

Masáže Mikovice

Kontakt: 777 28 99 28

Naše požadavky:
✓ Předchozí praxe ve stavebnictví 
✓ Znalost ekonomického systému 
Cézar výhodou
✓ Znalost MS Office (uživatel)

✓ Řidičské oprávnění sk. B

Naše nabídka:
✓ Motivační hodnocení
✓ Nástup možný ihned

Pracovní Příležitost

Pro naše koupelnové studio v Kralupech n. Vlt. 

hledáme
odborNého prodejce

v případě zájmu zašlete svůj životopis na adresu kejmar@rebys.cz 
 nebo kontaktujte p. Kejmara telefonicky: 603 531 842.

soUKroMá InZerCe

❱ od září hLEdáM v Kralupech nad Vltavou zkušenou 
učitelku na individuální a pravidelnou výuku španělštiny pro 
studentku víceletého gymnázia. Odměna dohodou.

tel.: 606 641 509

❱ hLEdá sE Paní ... zkušená, zodpovědná a spolehlivá paní 
na vyzvedávání dětí ze školy/školky v Kralupech nad Vltavou. 
Výpomoc i při onemocnění, je nutné být „stále po ruce“ - pra-
covní směny mám dosti nevyzpytatelné. Pokud tu někde jste, 
prosím, ozvěte se, je to nutné. Finanční odměna je v plánu, 
záleží na dohodě, ale rádi přijmeme „babičku“ nebo „tetu“ 
do rodiny a vyjdeme vstříc i v jiných věcech. Díky.  

tel.: 737 737 009

❱ hLEdáM důChodKyni – st. Paní, k bydlení do podnáj-
mu napůl nebo bydlení – pokoj u starších lidí nebo důchodců. 
Cena dohodou, jen seriózně. tel.: 604 936 186

❱ hLEdáM GarsoniérU do 4.500,- KČ nebo pokoj v bytě 
nebo domě u starší důchodkyně nebo manželů. Rozvedená, 
nekuřačka. Jen seriózně. Tel.: 604 936 186

❱ hLEdáM LEVný PronájEM bytu 1+1, případně 2+1 
v Kralupech n.Vlt.  tel.: 777 401 334

❱ MUž, 37 LEt, štíhLý, sVobodný, nEKUřáK, hledá štíh-
lou pohlednou ženu, nekuřačku, do 35 let, pro vážný vztah. 
Kralupy a okolí.  sMs na tel.: 605 864 450

❱ starší MUž hLEdá starší Paní jako hospodyni do 
rodinného domku v Kralupech. 
 tel.: 315 726 529; mob.: 721 144 923

❱ KoUPíM byt V KraLUPECh nebo Lobečku v OV, ne RK. 
1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1.  tel.: 777 160 277
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Kontakt a bližší informace:

Easy EnGLish®-jazyková škola
www.easyenglish.cz
telefon 315 727 581
mobil 606 839 398
e-mail: jazykova.skola@easyenglish.cz
Kancelář: Lutovítova 810, Kralupy n. Vlt.
Učebny: nerudova ul. (budova telefónica o2 – vedle pošty)
Přihlášku lze vyplnit on-line na našich webových stránkách, případně si 
můžete vyžádat zaslání přihlášky klasickou či elektronickou poštou

Jazyková škola EASY ENGLISH®

pořádá

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

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

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

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

diplomovaná pečovatelka nabízí své služby 
v Kralupech nad Vltavou a okolí.

Zajistím péči o osoby všech věkových kategorií, které potřebují 
jakoukoli pomoc v běžném životě. Absolvuji za Vás i případné 

pochůzky či doprovodím, kam bude třeba.

peČoVatelSkÉ SlUŽby

kontaktní telefon: 777 28 99 28

naBÍZÍ k pronájmu ve svém areálu Kralupy nad Vlt. - Lobeček

➤ kantýnu ➤ skladovací a výrobní prostory  
➤ truhlářskou dílnu v areálu Veltrusy

informace na tel. 602 354 772

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

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

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

Pro občany, firmy, úřady

bez poplatkU

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

ZEMNÍ PRÁCE / AUTODOPRAVA / KONTEJNERY 
SUTI / ŠTĚRKY / PÍSKY

Karel HasenöHrl

ceník a objednávka inzerce je ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský zpravodaj
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chcete ušetŘit?
Nechte si své účetnictví zpracovávat odborníky.

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

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

kerner – účetnictví s.r.o.
Nerudova 1094 (Od Říp)
kralupy nad Vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...

V měSíci září Vám nabízíme:

WWW.ZaHradnictVi-Jelinek.cZ
  ☎ 315 781 019    mob:  725 955 772

oteVřeno:
pondělí-pátek ................................................................8.00 - 17.30
sobota .............................................................................8.00 - 16.00
neděle .............................................................................9.00 - 13.00
28. 9. - státní svátek otevřeno ......................................8.00 - 16.00

cibuloviny – tulipány, narcisy, 
hyacinty 

sadba jahod

trvalky, okrasné trávy

rhododendrony, azalky

rostliny na živé ploty

kontejnerované ovocné stromky

vřesy, chryzantémy, borůvky

doVolujeme Si VáS pozVat:
✔ 10. 9. od 15 hod. do zahrady 
v KD Vltava na slaVnosti Burčáku
✔ 22. 10. proběhne již druhý 
ročník DÝŇOVÁNÍ

Komerční inzerce
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Nevíte, čím potěšit a pobavit své blízké, 
přátele či sami sebe?

Můžete navštívit náš krámek, kde naleznete předměty 
neokoukaného designu.

Najdete nás v Kralupech nad Vltavou 
v ulici Generála Klapálka č.p. 722 – naproti základní škole, 

pár kroků směrem do města.

tel: 602 612 149

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

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

www.cdz.cz

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

eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

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

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýraZnou SleVu až - 50 %.

PlasTová 
oKna 

a dveře

Komerční inzerce




