
Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

K ralupský
ČERVENEc-sRpEN / 2010 12,- Kč

www.mestokralupy.cz

Z pravodaj

exkluzivní Prostor 
Pro vaši reklamu
za cenu 9.000,- Kč vč. 20 % DPH / měsíc

objednávejte na tel.: 777 798 211

Milí čtenáři a příznivci Kralupského Zpravodaje!

Rádi bychom vám touto cestou popřáli příjemné prožití letních měsíců, 
užijte si odpočinkovou dovolenou, kdy luxusem na ní bude zejména klid, 

láska a pohoda. 
Všem dětem přejeme, aby si z prázdnin přivezly hromadu zážitků, na které 

budou ještě dlouho vzpomínat!
Krásné léto přeje Radka Saláková (redaktorka) a Jan Doležálek (grafik) 

Kralupského Zpravodaje.

Městské koupaliště otevřeno
Půl roku od zahájení 
rekonstrukce koupaliště 
v Lobečku uběhlo 
jako voda a atraktivní 
vodní areál je opětovně 
zpřístupněn veřejnosti.

Přijďte si zarelaxovat denně:

červenec – srpen ....................................................09:00 – 21:00 hod.    
září ..........................................................................10:00 – 19:00 hod.   

Cena vstuPného: 

Dospělí: ...................................................................80,- Kč
děti do 3 let: ............................................................20,- Kč
děti 3 – 15 let, ZTP, ZTP/P: .....................................50,- Kč
permanentka – dospělí: .........................................720,- Kč / 10 vstupů
permanentka – děti 3 - 15, ZTP, ZTP/P: ................450,- Kč / 10 vstupů
Po 18. hod. - poloviční vstupné.

Po reKonstruKci

Po reKonstruKci

Před reKonstruKcí

Před reKonstruKcí
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Zprávy z radnice

S  příchodem  letního  počasí,  kdy  vše  venku  kvete, 
voní a barevně lahodí oku i duši, se vrací i dobrá ná-
lada,  protože  stará  pravda  říká,  že  sluníčko  dobíjí. 
Je  velice  milé,  když  potkáváte  ve  městě  usměvavé 
lidičky, kteří zcela nenásilně šíří dobrou náladu jen 

tím, že se na Vás nemračí, ne-
nadávají  na  horko,  nehořekují 
nad  deštěm,  ale  naopak,  těší 
se  z  každého  dne,  usmívají  se 
a přejí Vám dobrý den! Úsměv 
každému sluší a vězte, že dob-
rá  nálada  dělá  zázraky,  proto: 
usmívejme se!

Letní  vydání  Zpravodaje 
je,  na  rozdíl  od  červnového 
čísla,  převážně  vzpomínkové. 

Červnový Zpravodaj byl plný různých pozvánek na 
rozličné akce, které se v prvním letním měsíci v na-
šem  městě  konaly.  Proto  je  nasnadě  přinést  Vám 
na stránkách našeho časopisu retrospektivu a pro 
všechny, kteří se nezúčastnili Dnů Kralup či různých 
festivalů, alespoň malou ochutnávku jako pozván-
ku pro příští rok.

Během  letních  prázdnin  se  naše  město  praktic-
ky vylidní, takže žádné velké akce se neplánují. Ani 
Zpravodaj  v  srpnu  nevyjde,  proto  budu  v  červenci 
čerpat  řádnou  dovolenou.  Tímto  se  všem  předem 
omlouvám, že nebudu reagovat na případné maily 
a budu se těšit opět v srpnu, kdy se vrhnu do přípra-
vy zářijového Zpravodaje.

A víte, že si letních prázdnin užíváme už od roku 
1787?  Nařízením  Josefa  II.  ze  dne  24.  května  1786 
byly  hlavní  prázdniny  přesunuty  ze  září  a  října  na 
červenec  a  srpen.  Poprvé  hlavní  prázdniny  začaly 
v červenci v roce 1787. 

Přeji  všem  krásné  prožití  léta,  prima  dovolenou 
a plno nezapomenutelných zážitků!

Radka Saláková, redaktorka

Úsměv, prosím!

Kralupský Zpravodaj vydává Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. IČ: 00353574. Náklad 3200 kusů. 
Povoleno pod č.j. MK ČR E 10704. Adresa redakce: KaSS Vltava, Kralupský Zpravodaj, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou. Tel: 315 727 827, 777 798 211. 
E-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz; zpravodaj@kralupy.cz.
Zodpovědná redaktorka: Radka Saláková. Grafická úprava: Jan Doležálek. Redakční rada: Jindřich Havlík, DiS, Eva Bartošová, DiS, Mgr. Jiřina Hereinová, Lenka Moravcová, 
Světlana Nováková. dALŠí ČísLo VYcHÁZí  1. 9. 2010.
Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady. Příspěvky mohou být redakčně kráceny. Za obsahovou správnost zodpovídají autoři příspěvků. Změna 
programu KD a kina Vltava vyhrazena. Neoznačené příspěvky – redakce. Vyšlo 1. 7. 2010. uZÁVěrKA inZerce i ČLÁnKů: 20. 8. 2010 V 16 Hod.

◆	Město Kralupy nad Vltavou 
vyhlašuje letos	již	3.	Výběrové	
řízení	na	půjčky	z	fondu	rozvoje	
bydlení.	Žadatelé	mohou	své	žá-
dosti	podat	na	Městském	úřadu	
do	21.7.2010.	Půjčky	jsou	určeny	
na	opravu	a	modernizaci	bytové-
ho	fondu	vlastníkům	obytných	bu-
dov	a	bytů	na	území	města	podle	
stanovených	pravidel	a	podmínek.	
Půjčky	jsou	úročeny	3	%	se	lhůtou	
splatnosti	4	roky.	Bližší	informace	
občané	získají	na	Ekonomickém	
odboru	Městského	úřadu	Kralupy	
nad	Vltavou.	
◆	Rada města	Kralupy	nad	Vl-
tavou	vzala	na	vědomí	informaci		
od	 ředitelek	 mateřských	 škol	

v	Kralupech	nad	Vltavou	o	výši	
předškolního	vzdělání	v	MŠ
❍	MŠ	Dr.	E.	Beneše	 380,-	Kč	/	
měsíc	a	jedno	dítě
❍	MŠ	Gen.	Klapálka	 347,-	Kč	/	
měsíc	a	jedno	dítě
❍	MŠ	Třebízského	 395,-	Kč	/	
měsíc	a	jedno	dítě
◆	Zhotovitelem zakázky	„Opra-
va	rozvodů	vody	a	kanalizace	v	MŠ	
Dr.	E.	Beneše“	se	stala	společnost	
Jindřich	Parus,	s.r.o.	z	Prachatic	
za	částku	824.672,-	Kč.	Záro-
veň	firma	vyhrála	výběrové	řízení		
na	akci	„Oprava	rozvodů	vody	a	ka-
nalizace	v	pavilonu	U8	v	ZŠ	Revo-
luční“	za	cenu	638.695,-	Kč.	
◆	ZŠ praktická obdržela	finanč-

ní	dar	od	Evropské	vodní	dopravy	
–	Praha,	s.r.o.,	ve	výši	5.000,-	Kč	
na	projížďku	lodí	po	Vltavě	v	rámci	
exkurze	dětí	do	Prahy	konané	dne	
15.6.2010.
◆	Rada města	dne	15.6.2010	
schválila	přijetí	dotace	na	projekt	
„Tísňové	volání“	z	Krajského	pro-
gramu	prevence	kriminality	ve	výši	
46.000,-	Kč	a	finanční	spoluúčast	
města	ve	výši	9.500,-	Kč.
◆	Dále RM schválila	přijetí	do-
tace	na	projekt	 „Paprsek	-	vý-
chovně	vzdělávací	program	pro	
problémové	děti“	z	Krajského	pro-
gramu	prevence	kriminality	ve	výši	
42.000,-	Kč	a	finanční	spoluúčast	
města	ve	výši	9.380,-	Kč.

StřípkY z radnice města ◆ StřípkY z radnice města

Sdružení zdravotně postižených, 
Hůrka 1041 

O letnícH prázdninácH  
Se ScHůzky nekOnají!

termíny kOnání StánkOvýcH  
trHů v lObečku: 

14. a 28. 7., 11. a 25. 8. 
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informační centrum městského 
úřadu v kralupech nad vltavou 
bude mít v období letních 
prázdnin upravenou otvírací dobu.

Pondělí	......... 8:00	–	12:00	...........12:45	–	18:00
Úterý	............ 8:00	–	11:00	...........11:45	–	15:00
Středa	.......... 8:00	–	12:00	...........12:45	–	18:00
Čtvrtek	......... 8:00	–	11:00	...........11:45	–	15:00
Pátek	........... 8:00	–	11:00	...........11:45	–	14:00

SOUTĚŽ – SOUTĚŽ - SOUTĚŽ
Město Kralupy nad Vltavou VYHLAŠUje SOUTĚŽ O nejLePŠÍ LeTeCKý SnÍMeK MĚSTA. 

Dne 17. 7. 2010 máte možnost za poplatek 600,- Kč za osobu prožít 5 minutový let vrtulníkem, 
který bude startovat na louce za koupalištěm. 

Při letu si vyfotíte to, co budete chtít a výsledné fotografie zašlete na Městský úřad Kralupy  
nad Vltavou na e-mail: lenka.moravcova@mestokralupy.cz. 

V srpnu bude vybrán vítěz soutěže, který vyhraje 10 minutový let vrtulníkem nad Karlštejnem, 
Velkou a Malou Amerikou a Svatým Jánem. Nenechte si ujít tuto jedinečnou možnost. 

Bližší informace na webových stránkách města www.mestokralupy.cz.

www.mestokralupy.cz
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Aktuality

První z nich je nový povrch silnice 
v Ježkově ulici v Lobči. zhotovitelem 
této akce byla vybrána firma toSt cz, 
s.r.o. z Ledče nad Sázavou za celkovou 
cenu 2.908.298,- kč. 

Další velké úpravy proběhly v části měs-
ta Podháj. Obyvatelé již využívají nové 

chodníky, komunikace a veřejné osvětlení. 
Dále byla v rámci rekonstrukce provedena 
nová kanalizace.

Obě akce byly dokončeny a předány od-
borem realizace investic a správy majetku 
Městského úřadu do užívání. 

Třetí a zároveň největší investiční ak-
cí za rok 2010 je bezesporu komplet-
ní rekonstrukce městského koupaliště 
v Lobečku. Dne 14. prosince 2009 Město 
Kralupy nad Vltavou předalo staveniš-
tě vybrané firmě Syner, s.r.o. z Liberce. 
I přes nepřízeň počasí zhotovitel praco-
val takřka bez přestání. Návštěvníci se 
mohou těšit na zrekonstruovanou restau-
raci, bazény, vč. zbrusu nového nerezové-
ho brouzdaliště pro nejmenší děti. Nově 
byly provedeny ochozy kolem bazénů 
a ostatní zpevněné plochy a v neposlední 
řadě také veškerá technologie, bez které 
by se provoz koupaliště v dnešní době 
již neobešel. Jedná se například o aku-

mulační jímky, strojovny, filtry atd. Areál 
dostal rovněž novou dominantu v podo-
bě tobogánu a skluzavky „kamikadze“, 
bez nového kabátu nezůstala ani stáva-
jící skokanská věž. 23. června 2010 bylo 
koupaliště zbaveno posledních vad a ne-
dodělků a předáno Městu. Poté proběhlo 
řízení o uvedení stavby do zkušebního 
provozu, kterým bude celá následující 
sezóna. Tento největší projekt pro rok 

2010 si nárokuje náklady cca 65 milionů 
korun z městského rozpočtu. 

V průběhu letních prázdnin se bude 
pracovat na fasádě základní školy Ko-
menského nám., dále na opravě rozvodů 
vody a kanalizace v Mateřské škole Dr. E. 
Beneše a na opravě rozvodů vody a ka-
nalizace v pavilonu U8 v Základní škole 
Revoluční. Tyto projekty budou ukončeny 
zhruba v polovině srpna.

ÚSPĚCH MĚSTSKÉ POLICIe KRALUPY

Dne 20. 5. 2010 jsem se účastnila XI. Dne stan-
darty Národní protidrogové centrály. Při příle-

žitosti tohoto významného aktu jsem prezentova-
la práci kralupského útvaru Městské policie před 
ostatními bezpečnostními složkami, včetně zástup-
ců mezinárodních policejních útvarů. Došlo k pře-
dání mimořádného ocenění, které uděluje starosta 
města Kralupy nad Vltavou, za realizovaný projekt 
Malé policejní akademie, který probíhá na ZŠ Ko-
menského. Městské policii bylo vysloveno podě-
kování za provádění bezpečnostně - preventivních 
akcí a byla jsem mile překvapena, jak je Městská 
policie Kralupy v oblasti prevence celorepublikově 
pozitivně hodnocena. Mgr. eva Kostlivá

Soutěž, ve které se utkali nejen jednot-
livci, ale i družstva strážníků z Kralup  

n. Vlt., Plzně, Litvínova, Mělníka, Roudnice 
n. L., České Lípy a partnerského města Hen-
nigsdorfu, probíhala ve dvou disciplínách.

První disciplína spočívala v mířené 
střelbě na 20 m levou rukou, pravou rukou 
a obouruč, v časovém intervalu 1 minuty.

Druhá disciplína byla zaměřená na rych-
lost a především koncentraci. Střelci museli 
zasáhnout terč označený vylosovanou bar-
vou. Na sestřelení několika terčů označe-
ných černou nebo červenou barvou, rozmís-
těných v různých vzdálenostech a pořadí, 
měli strážníci pouhých 15 vteřin včetně 
nabití zbraně.
jako nejlepší v kategorii jednotlivců se umís-
tili strážníci:
1) Miroslav Sedmera, MP Roudnice
2) Rudolf Bergmann, MP Kralupy nad Vltavou
3) Lukáš Hodík, MP Kralupy nad Vltavou

Kategorie tříčlenných družstev:
1) Strážníci MP Kralupy nad Vltavou A
2) Strážníci MP Kralupy nad Vltavou B
3) Strážníci MP Plzeň A

Uvedené disciplíny byly připraveny také 
pro zástupce některých kralupských a mi-
mo kralupských firem a zástupců Města 
Kralupy nad Vltavou.

Rád bych touto cestou za kolektiv Měst-
ské policie poděkoval zástupcům Města 
Kralupy nad Vltavou za podporu a společ-
nostem Česká rafinérská a.s., Colsys s.r.o., 
Montako s.r.o., Max Drinks, Tesco ČR, Ideal 
servis s.r.o., Richard Alberovský – vinotéka, 
Jiří Cikánek – potraviny, Luboš Carvan, Petr 
Hohaus, Benzina a.s., Kinter motors, Fotoa-
teliér Zdena Petrovičová, Autodoprava Da-
vid Žamburek, Výšivky Jana, Luboš Pagáč, 
za poskytnuté finanční a věcné dary.  

Michal císler

Soutěž ve střelbách
dne 4. 6. proběhly na střelnici ve vražkově (okres Litoměřice) již tradiční 
střelecké soutěže Městských policií o Pohár starosty města.  

investice 2010 

Za první pololetí dokončeny 3 investiční akce města
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Letiště Vodochody

www.mestokralupy.cz

A le já bych si přesto dovolil oponovat. 
Jednoduše mi vadí každý den 141 plá-

novaných letadel těsně nad hlavou. Kdo si 
chce udělat představu, doporučuji zajet si do 
srovnatelné 5 km vzdálenosti od Ruzyňského 
letiště a zažít si letadla těsně nad hlavou.
Samozřejmě Penta nám předvede ve svých 
výpočtech, že současná nejmodernější leta-
dla hlukové limity splní (i hluk těch limitů 
je hrozný), ale opravdu někdo věří, že na 
letišti, které chce být charterové, budou 
létat nejmodernější letadla? Nebo spíše sta-
ré nebezpečné stroje? Podle studie zaslané 
Pentou na Ministerstvo životního prostředí 
budou létat letadla přímo nad středem Kra-
lup, viz mapka. Pan Setzer nám sice z ně-
jakých tajných vnitropodnikových zdrojů 
prozrazuje a slibuje, že se budou Kralupům 
vyhýbat, ale tak tomu bude jen při schva-
lování na papíře. Až se letiště spustí, bu-
de Petně uplně jedno, jestli několik stovek 
metrů pod letadlem brečí vystrašené děti 
v kočárku a lidi na ulici si nemohou říci 
pár slov, pokud se nenakloní jeden k dru-
hému a nebudou si řvát do ucha. 
Poslední věc pak již nedokážu označit jinak 
než jako účelovou lež. Prý se máme těšit na 
3 tisíce pracovních míst. Realita je přitom 
taková, že mnohem větší Ruzyňské letiště 
má nějakých 2200 kmenových pracovníků. 
Skutečný počet pracovníků na charterovém 
letišti Vodochody bych odhadl na několik 
stovek (jde o letiště charterové a mnohem 

menší). S tím však, že se stejně bude jednat 
o velice specializované profese, které obsadí 
odborníci z Prahy, často z Ruzyně, protože 
provoz, který naroste u nás, logicky ubude 
na Ruzyni. Vodochody budou totiž takovou 
pijavicí právě na Ruzyň, státním podniku, 
z kterého vycucnou zisky do kapes několik 
majitelů Penty. Zničeným životním prostře-
dím pak zaplatíme my všichni v okolí.
A úplně na závěr. Možná jste zaregistrovali, 
že jako podmínku vstupu do vlády, si někte-
ré klíčové strany daly i „zamezení devasta-
ce životního prostředí tisíců lidí výstavbou 
velkého mezinárodního letiště Vodochody 

uprostřed husté zástavby desítek blízkých 
obcí“. Pane Setzere, ten projekt je odepsaný 
a jediný, kdo ho může podporovat je ten, 
kdo je Pentou dobře placený a takových lidí 
naštěstí není mnoho.

ing. Mgr. Petr hantych

Vážení občané,
každý z nás se může připojit, ať aktiv-
ně či pasivně, a pomoci zabránit vý-
hradně soukromému zájmu společ-
nosti Penta Investments. Uvědomme 
si, prosím, že plánované rozšíření le-
tiště Vodochody nese trvalé následky. 
Budoucnost, ve které my, naše děti 
a děti našich dětí budou žít.

A budou zde žít v takovém prostře-
dí, jaké jim zanecháme. Víme, že jsou 

místa, kde se již občané s takovým či 
podobným problémem potýkají a je 
příliš pozdě na jeho odstranění. Ale 
my máme šanci a je naší povinností 
tomu zabránit.

Jak je již známo, společnost Penta 
nyní dopracovává studii vlivu na životní 
prostředí (EIA). 

Proto Vás, za všechny z Iniciativy 
Stop Letišti Vodochody, vyzývám:
Záměr letiště Vodochody se dotýká 

nás všech, a proto mohou všichni  
podat své připomínky ke studii eIa.

Termín, kdy EIA bude předána 
k posouzení na MŽP, nám dosud 
není znám. Lze však předpokládat, 
že již v brzké době. K oponování 
poté budeme mít pouhých 20 - 25 
dnů. Proto sledujte www.mesto-
kralupy.cz nebo www.stopletisti-
vodochody,cz, kde o EIA podáme 
bližší informace. 

K vašemu vyjádření k EIA  bude 
předpřipraven formulář k vyplnění. 
O sběrných místech či elektronické 
adrese, kam své připomínky zasílat, 
vám informaci předáme včas.

Držte nám palce a věřte, že se nám 
tomuto záměru podaří zabránit.

My tomu věříme...
Lenka Procházková,  

mluvčí Iniciativy 
Stop Letišti Vodochody

stoP LetiŠti VodocHodY  ❑  stoP LetiŠti VodocHodY

Vodochodské letiště pro nás:
Vystrašené ubrečené děti v kočárcích a ulice, na kterých si lidé křičí jeden druhému do ucha, aby se slyšeli!

Připomínkujte studii vlivu na životní prostředí!

v minulém čísle kralupského zpravodaje jsme si mohli přečíst článek jednoho z klíčových pracovníků vodochodského 
letiště ing. Setzera, řídícího letového provozu ve vodochodech. asi nepřekvapilo, jaký byl jeho názor na rozšíření letiště. 
dozvěděli jsme se, že plánované 3 miliony cestujících není mnoho, že letadla mají menší hluk než motorová sekačka, 
a proto nijak nevadí, a že 10 referend, která v okolí letiště proběhla a letiště vždy odmítla zhruba 90% hlasy občanů,  

nic neznamená, nýbrž že jde jen o akci několika místních obecních politiků, kteří nemají jiný program.

oficiÁLní mAPKA HLuKoVéHo ZAtížení
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Nebojujeme proti současnému 
provozu letiště, ale proti jeho rozšíření 
na veřejné mezinárodní letiště!

jaká největší negativa spojujete s provozem 
letiště, v podobě mezinárodního veřejného 
letiště?
Zejména je to hluk, doprava a bezpečnost. 
To vše bude v případě výstavby letiště ohro-
ženo. Zvýší se osobní doprava přes naše 
město i okolní obce. Kvůli průmyslovým 
podnikům a chemickým zásobníkům rop-
ných produktů jsou obce ohroženy eventu-
elním pádem nebo ztroskotáním letadla.

nese vybudování letiště i nějaká pozitiva?
Nevím o nich. O zvýšení zaměstnanosti 
pochybuji, protože máme nejnižší nezaměst-
nanost z okresu Mělník. Nevěřím tomu, že 
vznikne, jak Penta Investments prezentuje, 
3000 pracovních míst. Provozem 3x větší 
letiště Ruzyně zaměstnává 2300 lidí a na-
víc, nikde není psáno, že si firma nepřivede 
své zaměstnance z jiných regionů (či států) 
za nižší mzdy.

pokud letiště bude, myslíte si, že slibovaná 
pracovní místa vykompenzují negativa 
s leteckou dopravou spojená?
Nemyslím, to se vůbec nedá srovnávat. Ne-
gativa ohrozí veškeré vrstvy obyvatelstva, 
veškeré věkové skupiny. Znehodnocení ži-
vota, majetku a životního prostředí nelze 
ničím kompenzovat.

jaké jsou šance na odvrácení výstavby 
mezinárodního letiště?
Věříme, že naše šance jsou veliké. Domní-
váme se, že k realizaci nedojde.

jaká investice byla vložena do rozpočtu 
iniciativy Stop letišti vodochody?
Sdružení obcí se domluvilo, že příspěvek 
do společného rozpočtu bude ve výši 100,- 
Kč na obyvatele trvale žijícího v obci či 
městě. Finanční prostředky jsou využívá-
ny účelově. 

jaké další kroky teď plánuje iniciativa Stop 
letišti vodochody?
Oslovení budoucí vlády a poslanců, le-

gislativních zástupců. Čekáme na výsled-
ky druhé EIA (zpráva o vlivu na životní 
prostředí). Jsme připraveni kvalifikova-
ně a odborně reagovat proti výstupům 
Penty. 

Rovněž kdokoli z vás, občanů, se mů-
že vyjádřit k výsledkům hlukové studie 
(EIA), protože jste občany tohoto regionu, 
kteří zde žijí. Ohrožení životního prostře-
dí je opravdu reálné – každý má právo 
žít v uspořádané zemi s dobrým život-
ním prostředím a toto případné veřejné 
letiště naruší.

Děkuji za rozhovor!

rozhovor s... Petrem holečkem, starostou města Kralupy nad Vltavou

Změna povahy letiště ve vodochodech 
neSe obrovSká riZikA!

rozhovor s... Martinou válovou, PR Specialist, Penta Investments Limited, o.s. 

Jsme si vědomi obav a nesouhlasu, které projekt vyvolává
jak se ze strany vaší společnosti vyvíjí 
situace kolem výstavby mezinárodního 
letiště?
Nejedná se o výstavbu nového, nýbrž 
o rozšíření stávajícího mezinárodního le-
tiště ve Vodochodech pro nízkonákladovou 
a charterovou leteckou dopravu. V součas-
né době dopracováváme studii vlivu na 
životní prostředí (EIA), a to na základě 
připomínek, které jsme dostali v rámci 
prvního kola řízení. Po jejím schválení 
příslušným odborem ministerstva život-
ního prostředí budeme žádat o územní 
rozhodnutí a stavební povolení. Provoz 
pro nízkonákladovou dopravu plánujeme 
spustit na přelomu let 2012 a 2013.

jaká pozitiva přinese výstavba letiště pro 
občany našeho regionu?
Investice do letecké infrastruktury mají 
významný multiplikační efekt. Stabilizují 

zaměstnanost ve stavebnictví a navazují-
cích oborech, pozitivně ovlivňují tvorbu 
HDP, stimulují příjmy veřejných rozpočtů 
(daně, povinné odvody apod.) a snižují je-
jich výdaje (podpory v nezaměstnanosti 
apod.). Letiště Vodochody přímo i nepří-
mo vytvoří více než 3000 nových pracov-
ních míst. Také odbourá jednostrannou 
dopravní zátěž na vzletových a přistáva-
cích koridorech na západě Prahy. Dru-
hé pražské letiště přinese nové možnosti 
cestování pro české občany a nižší ceny 
letenek. Dlouhodobě vyřeší dynamicky 
rostoucí poptávku po letecké dopravě, a to 
bez nutnosti dalších státních investic.
jaká negativa spojujete s provozem 
letištěm?
Jako největší obavu okolních obcí vní-
máme zvýšený hluk a dopravní zátěž. 
Oba tyto problémy máme zájem řešit, ať 
už odklonem příletových a odletových 

trajektorií mimo nejvíce obydlené oblas-
ti, vyhlášením hlukového pásma nebo 
vybudováním dálničního přivaděče.

jaký je váš názor na kroky, které činí 
iniciativa Stop letišti vodochody?
Jsme si vědomi obav a nesouhlasu, které 
náš projekt vyvolává v části obcí nachá-
zejících se v oblasti dotčené budoucím 
provozem letiště. Obrátili jsme se proto 
v únoru letošního roku na starosty s ná-
vrhem uspořádat společné setkání, kde 
bychom jednali o oboustranně akcepto-
vatelné rovnováze mezi potřebami obcí 
a letiště Vodochody. Bohužel, zástup-
ci obcí na naši výzvu nereagovali buď 
vůbec anebo nám sdělili, že o jednání 
nemají zájem. Místo toho vedou odpůrci 
letiště dezinformační kampaň, v níž se 
mimo jiné promítá i snaha najít společ-
ného nepřítele v předvolební kampani.
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Dny Kralup 2010 – ohlédnutí

www.mestokralupy.cz

Vážení přátelé, 
jistě neuniklo vaší pozornosti, že první týden v červnu probíhaly oslavy našeho města 

„Dny Kralup 2010“
Oslavy, které si už po předchozích 3 letech našly tradici, se těšily nejen z bohatého programu, ale především  

ze slunného počasí a vaší hojné účasti. I přes nečekané počáteční nesnáze spojené se zvýšenou hladinou řeky Vltavy 
a ohrožení tak jednoho z hlavních programů, vše dopadlo dobře a myslím si, že jsme si to všichni patřičně užili.
Stejně tak jako oslavy, stalo se tradicí pozvání našich partnerských měst. Letošních oslav se zúčastnili zástupci 

z radnic z města Komárno ze Slovenska, města Hennigsdorf z Německa a města Šabac ze Srbska. 
Město Komárno zde v Kralupech bylo zastoupeno i týmem volejbalistek, které bojovaly o pohár při „Memoriálu 
Simony Machanové“ a město Hennigsdorf bylo posíleno o tým dobrovolných hasičů, kteří se již tradičně účastní  

„Turnaje století v malé kopané“.
Na závěr bych za Město Kralupy nad Vltavou chtěla poděkovat všem, kteří si zakoupili vstupenku na nedělní vyhlídkové 

plavby, protože tak každý přispěl 10,- Kč Azylovému domu pro matky s dětmi a Domu na půl cesty v Minicích.
Velké díky patří i společnosti SP Praha, která na výletní plavby zapůjčila lodě.

Děkuji také všem organizátorům jednotlivých akcí, sponzorům a všem, kteří se na přípravách „Dnů Kralup 2010“ 
podíleli. Společnosti Tesco děkuji za věcné dary do tomboly a na dětské akce. 

Mé velké a závěrečné „DĚKUJI“ patří hlavnímu sponzorovi, společnosti  Česká Rafinérská, a.s.

Lenka Procházková, kancelář starosty, marketingu a rozvoje města
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Konalo se v Kralupech...

ve středu 2. 6. uspořádal v rámci „Dnů Kralup“ Klub českých 
turistů a Asociace turistických oddílů mládeže v pořadí 13. 

ročník „Běhu do hostibejckých schodů“. 
Vytrvalý déšť, který začal již dopoledne, naznačil menší účast 

než v jiných letech. I tak si na místní kopec v centru města vy-
běhlo 46 závodníků. Čekalo na ně tradičních 187 schodů a i le-
tos nepadl žádný rekord. Přeci jen déšť, chladno a vlhké schody 
k tomu nedaly příležitost. Nejlepší běžecký výkon podal Vítek 
Procházka, který v kategorii mužů nad 20 let zaběhl i tak super 
čas 1 minuta 12 vteřin.

Většina se zúčastnila již po několikáté, ale i letos se našlo něko-
lik nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé. 
Ještě stále vytrvávají 2 stateční běžci, kteří se zúčastnili všech 
13 ročníků.

Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti starosty města Petra 

Holečka a předsedy sportovní komise Jana Špačka. Poděkování 
patří Městu Kralupy a sponzorům této akce.

aleš stárek, kčt

VÍTĚZOVÉ jeDnOTLIVýCH KATegORIÍ:
dívky do 9 let: ..................... Štěpánka Málková ......................................3:17
chlapci do 9 let: .................. Metoděj Málek ............................................2:12 
dívky 10-13 let: .................. Petra Nová ..................................................2:16
chlapci 10-13 let: ................ Jan Novák a Albert Málek ...........................1:39
dívky 14-16 let:................... Denisa Matějková .......................................2:17 
chlapci 14-16 let: ................ Martin Štěpán .............................................1:38  
dívky 17-20 let: .................. Míša Pospíšilová .........................................2:17
chlapci 17-20 let: ................ Michal Blecha .............................................1:31
ženy: .................................. Iveta Matějková ..........................................1:45
muži: .................................. Vítek Procházka .......................................... 1:12

ve dnech 1. a 2. 6. se konal 2. ročník závodů v lezení na obtíž-
nost „Výstup na Komendu“ pro školy z Kralup a okolí. Závodu 

se zúčastnilo Dvořákovo gymnázium a ZŠ Komenského. I přes 
nepříznivé, chladné a deštivé počasí, které všem snižovalo cit v ru-
kou, závodníci bojovali ze všech sil a lezení nevzdali. 

VýSLeDKY:
Kategorie 6. - 7. třída – dívky a chlapci:
1. místo ZŠ Komenského 
2. místo DG a SOŠE 
Nejlepší lezci: Michaela Šrámková a Daniel Jirásek (oba ZŠ Komenského)

Kategorie 8. - 9. třída dívky: Kategorie 8. - 9. třída chlapci:
1. místo DG a SOŠE 1. ZŠ Komenského
2. místo ZŠ Komenského  2. DG a SOŠE
Nejlepší lezci: Eliška Zíková a Patrik Doležal (oba ZŠ Komenského)

Celkové vítězství, a tím i pohár, získala ZŠ Komenského.

O týden později, tedy 8. 6., se konal závod dospělých. Počasí 
nám tentokrát už přálo, a tak jsme si mohli pořadně zazávodit. 
Pro účastníky byly připraveny dvě cesty obtížnosti. 

Nejlépe se vedlo loňskému vítězi J. Švandovi, který po vyléčeném 
zánětu šlach, v lezení na čas porazil D. Brože. Velké překvapení se 
zrodilo na třetí příčce. Zde skončil R. Jícha po chybě V. Pavlíčka, 
který neudržel chyt na začátku první z cest.

Mezi ženami opět kralovala J. Rubešová a na druhém místě 
skončila I.Kopecká.

VýSLeDKY:
Muži Ženy:
1. Jan Švanda 2 b. 3:55s  1. Jitka Rubešová
2. David Brož 2 b. 4:15s 2. Iva Kopecká

Děkujeme Městskému úřadu v Kralupech za finanční podporu 
a všem lezcům za účast. Se všemi se těšíme v roce 2011 již na 3. 
ročník „Výstupu na Komendu“.  vojtěch Dostál

KRALUPSKý MAjÁLeS 2010
Pravděpodobně největším překvapením letošního Majálesu bylo 

vystoupení kapely MeTAL KIDZ. Talentovaní sourozenci Bendovi – 
Marty (6 let) a Macky (9 let), žáci ZŠ Třebízského, hrají Heavy Metal. 

Vystupují se svými rodiči a hrají tzv. Family, Fun and Rock ´n´roll.
O hudební talenty tedy není v Kralupech nouze.

foto:	Martin	Tlustý

výstup na komendu 2010
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Jak jsme vyběhli na Hostibejk?

Macky Marty

Manželka si dala na tvář bahenní masku. Dva dny vypadala mnohem lépe, potom bahno odpadlo.
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Informace

Navazujeme na předchozí vydání Zpravo-
daje, kde jsme informovali o tom, co jsou 

Obecně prospěšné práce a Veřejná služba. Další 
tyto práce jsou:

a) Veřejně  
prospěšné práce (Vpp)

Jedná se o časově omezenou pracovní příle-
žitost dle § 112 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních 
předpisů, která spočívá především v údržbě ve-
řejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných 
budov a komunikací nebo jiných obdobných čin-
nostech, ve prospěch obce nebo ve prospěch stát-
ních či jiných obecně prospěšných institucí.

Pracovní příležitost VPP vytvářejí instituce 
nejdéle na 12 po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, a to i opakovaně, k pracovnímu umís-

tění uchazečů o zaměstnání. Náleží za něj pra-
covní odměna.

V našem městě tuto pracovní příležitost vy-
tváří MěÚ prostřednictvím Technických služeb 
města Kralupy nad Vltavou.

Další informace: Úřad práce v Mělníku, kon-
taktní místo Kralupy nad Vltavou

b) chráněné  
pracoVní místo (chpm)

Jedná se o pracovní místo dle § 75 zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění poz-
dějších právních předpisů, které je vytvořeno 
zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním po-
stižením na základě písemné dohody s úřadem 
práce. Musí být provozováno po dobu nejméně 
2 let ode dne sjednaného v dohodě. Náleží za 
něj pracovní odměna.

c) společensky účelná 
pracoVní místa (súpm)

Společensky účelnými pracovními místy se 
rozumí dle § 113 odst. 1 zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších práv-
ních předpisů, pracovní místa, která zaměst-
navatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě do-
hody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči 
o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní 
uplatnění jiným způsobem. Náleží za něj pra-
covní odměna.

SÚPM je i pracovní místo, které po dohodě 
s úřadem práce zřídí uchazeč o zaměstnání za 
účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 

PřiPravil oDbor sociálních věcí, školství 

a kultury MěÚ kraluPy naD vltavou

Užitečné informace pro vás

Přinášíme vám dnes odpovědi na 2 základní 
otázky. Odpověděla mi Mgr. Eva Ivanová, ve-
doucí odboru sociálních věcí, školství a kul-
tury MěÚ Kralupy.

jak má postupovat maminka, když nemůže 
po skončení rodičovské dovolené nastoupit 
do zaměstnání, i když by chtěla, protože 
nemá umístění pro své dítě (děti) v mateřské 
škole?
Toto období je velmi problematické. Existují 
například tyto možnosti:
a) požádat svého zaměstnavatele o: 

- práci z domova, pokud to je možné,
- o neplacené pracovní volno. 

b) znovu se informovat ve všech mateřských 
školách, zda je plno nebo zda není předpo-
klad, že se do budoucna uvolní místo v ma-
teřské školce,
c) domluvit se na hlídání s jinou osobou za 
úplatu nebo vyřešit hlídání dětí v rámci ro-
diny. 

jaké povinnosti či závazky vůči státu má 
žena, která se rozhodne zůstat „ženou 
v domácnosti“? 
a) Pokud není vedena v evidenci uchazečů 
o zaměstnání na úřadu práce, tak si musí hra-
dit zdravotní pojištění. Přímo se domluví na 
své zdravotní pojišťovně ohledně úhrady. 
b) Dobrovolné důchodové pojištění:
 - musí být podána přihláška na Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení v Mělníku ohledně 
úhrady, pokud chce být pojištěna pro případ 
důchodu a toto pojištění si hradit,
- toto pojištění však není povinné a v přípa-
dě, že si ho nebude hradit, bude v budoucnu 
krácena na důchodových dávkách.

Zůstat doma s dětmi či ne?

krize? prOblém? zavOlejte!
Linka psychopomoci poskytuje sociálně právní poradenství, pomůže zorientovat se v nepříznivé životní situaci. 

Je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout, podpořit. 
Linka psychopomoci je v provozu každý pracovní den od 9 do 21 hodin 

na čísle 224 214 214 a 777 783 146 nebo na e-mailu: psychopomoc@capz.cz.

Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.
Tento projekt zajišťuje

Česká asociace pro psychické zdraví – ČAPZ, www.capz.cz

dostávám do redakce žádosti o radu, jak vyřešit situaci návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. vzhledem k tomu, 
že se v posledních letech narodilo více dětí, vznikl problém s umístěním dětí do jeslí či mateřských školek. Maminky jsou 
tak často nuceny řešit otázku, jak postupovat dál?

SOučaSná výše úHrady:
Zdravotní pojištění osoby bez zdanitelných 
příjmů: 1.080,- kč měsíčně

Dobrovolné důchodové pojištění:
 1.660,- kč měsíčně
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!! Výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku !!

Co k výměně potřebujete? 
_ platný doklad totožnosti (OP, pas)
_ jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
_ řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (dále jen ŘP) vydané: 
u od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jste povinni je vyměnit do konce roku 2010 
u od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, jste povinni je vyměnit do konce roku 2013

Více informací naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb. a na internetových stránkách Ministerstva dopravy www.mdcr.cz.

Výměna se provádí na odboru dopravy, v Přemyslově ulici (nad 
čerpací stanicí). Úřední hodiny:
Po + St ...........................................8:00 – 12:00; 12:45 – 17:00
Čt ...................................................8:00 – 11:00; 12:00 – 15:00

Nový ŘP Vám bude vystaven nejpozději do 20 dnů ode dne 
podání žádosti, popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního 
poplatku 500,- Kč (za rychlejší vyřízení žádosti).

miLí ČtenÁři,
je tu léto, doba dovolených, a tedy i příhodná chvíle pro knížku. 

přinášíme vám žhavé letní tituly, které si můžete vypůjčit 
v Městské knihovně v kralupech.

Pro děti
julie Attarová: než přijde konec prázdnin

prázdninový příběh 15leté venduly je zlomovým 
v jejím dosavadním životě. Z bezstarostného školou 
povinného dítěte se stává středoškolačka. A ne-
jen to. na kurzu tvůrčího psaní, kterého se vendy 
účastní spolu se svým tátou, se poprvé zamiluje 
a zároveň poprvé zakusí zradu od člověka nejbližšího. Musí řešit 
problém ze světa dospělých, bojuje se svými pocity, s otázkou, co 
všechno se dá ještě odpustit. po tomto zážitku, který urychlil její 
zrání, se nakonec vrací domů jako téměř dospělá.

Pro muže
Dmitry glukhovsky: Metro 2033

Arťom žije se svým pěstounem ve spletitém la-
byrintu moskevského metra, na jediném místě na 
světě, kde je lidstvo po jaderné válce schopné ale-
spoň zčásti přežívat. Jednotlivá lidská společen-
ství živoří v šachtách metra, kde co stanice, to zvláštní komunita, 
jakýsi mikrostát se všemi svými ctnostmi a nešvary, které známe 
z každodenního života na zemském povrchu. Arťom se nachází 
na stanici, která je sice pokládána za jedno z bezpečnějších míst 
v obrovské síti tunelů, avšak tuto jistotu narušuje temná moc, jež 
hrozí zničit nejen chlapcovo útočiště, ale celé metro. Světový apo-
kalyptický bestseller.

Pro ženy
Hana Whitton: Hrdost do vínku

na osiřelou elišku rejčku, jíž dal osud do vínku 
krásu a urozený původ, se usmálo štěstí: za man-
želku si ji vybral český král václav ii. a ten kouzlu 
mladičké choti brzy zcela podlehl. Zato václavovy 
děti jen špatně skrývají nepřátelství. po václavově 
smrti přeroste nevraživost v otevřený boj o český trůn. Další his-
torický román úspěšné autorky.

Pro Celou rodinu
Magdaléna Chytrá: Botanické zahrady  
a arboreta České republiky

přehled botanických zahrad a arboret v České 
republice, jejich stručná charakteristika, počet pěs-
tovaných druhů rostlin, přehled rostlinných sbírek 
a další zajímavosti. Získáte i důležité informace, roz-
hodnete-li se některé zahrady navštívit.

Oddělení pro dospělé čtenáře
Pondělí	 8.00	-	11.30	 12.30	–	18.00
Středa	 8.00	-	11.30
Čtvrtek	 12.30	-	18.00

Oddělení pro děti
Pondělí	 8.00	-	11.30	 12.30	-	17.00
Čtvrtek	 8.00	-	11.30

Čtenářům knihovny přejeme příjemně 
strávené prázdninové měsíce.

studovna
ČERVENEC:	
zavřeno	od	28.	6.	do	31.	7.	
SRPEN:
Pondělí	 8.00	-	11.00	 12.30	–	18.00
Středa	 8.00	-	11.00
Čtvrtek	 8.00	-	11.00

pobočka Lobeček
ČERVENEC:	středa	11:30	–	16:00
SRPEN:	zavřeno

nepojedete!nevyměníte

Prázdninový provoz
MěstsKé KnihoVny KraLuPy nad VLtaVou

��. červen - ��. srpen �010

Jaký je rozdíl mezi novinářem a manželem? Novinář své spolupracovníky zná, manžel ne.
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Kralupská antroponyma
antroponyma jsou pomístní jména neživých přírodních 
objektů, jako jsou názvy polí, luk, lesů, vod a vrchů, 
které si lidé pojmenovali pro snadnější orientaci.

vrámci grantu Akademie 
věd České republiky bylo 

shromážděno a sepsáno na půl 
milionu dokladů o pomístních 
jménech v Čechách. Z nich 
tvoří 8 500 pomístních jmen 
jména vycházející ze jména 
osobního, tedy ze vztahu kon-
krétní osoby k danému místu. 
I v Kralupech jich najdeme ce-
lou řadu. 

O místních a pomístních 
jménech v Kralupech bylo již 
psáno podrobně v zářijovém 
a říjnovém  „Kralupském Zpra-
vodaji“ v roce 2003. Tentokrát 
věnujeme pozornost jenom po-
místním jménům uvedeného 
typu, které jazykovědci nazý-
vají „antroponyma“, tedy jmé-
nům připomínajícím určitého 
kralupského obyvatele.

blažejka
Obyvatelé Lobče dobře znají 
pomístní jméno „Blažejka“. Ne-
ní to ovšem žádná žena, ale 
pískovcová skála u železnič-
ního podchodu podmokelské 
dráhy. Z dálky vypadá velmi 
romanticky a je zajímává i ge-
ologicky. Její spodní část je 
tvořena arkózami kladenského 
souvrství svrchního karbonu, 
zatímco nejvyšší část předsta-
vuje uloženiny svrchní křídy.

A kde se vzalo její jméno? 
Říká se jí tak od doby, kdy 
starostou Lobče byl František 
Blažej. Bydlel přímo pod ská-
lou, a když v roce 1902 byla 
Lobeč připojena ke Kralupům 
jako městská část, stal se Bla-
žej členem kralupské městské 
rady. Ze skály je krásný výhled 
na velkou část Kralup.

Poslední starosta Lobče již 
dávno nežije, ale romantická 
skála s jeho jménem zůstala. 
Nejenom zůstala, ale dokonce 
se stala i nebezpečnou. A tak 

musela být její část, která hro-
zila sesutím v roce 2009, od-
straněna.

macalák
Kde je Macalák, ví každý rodi-
lý Kralupák. Je to rovněž skála, 
ale na druhém konci Kralup. 
Tyčí se nad kladenskou tratí za 
bývalou petrolejkou. Od této 
trati vede vzhůru strmá cesta 
až na vrchol skály. Pohodlnější 
cesta je ale horem přes pole od 
minické silnice. Z Macaláku je 
krásný výhled na celé Kralupy 
i s Mikovicemi.

Při stavbě kladenské dráhy 
v roce 1856 zbudovali stavite-
lé dráhy na skále nad tratí ve 
výšce 205 metrů n. m. kamen-
ný strážní domek. Obyvatelé 
domku museli vše, co potřebo-
vali k životu, včetně vody, vy-
nášet nahoru. Poslední strážce 
trati se jmenoval Josef Macal, 
a po něm dostalo toto místo 
své jméno.

tausička
Tento název zná již dnes 
v Kralupech málokdo. Pama-
tují jej staří obyvatelé Přemys-
lovy ulice. Název je odvozen 
od vlastního jména ženy. Je to 
strmý pískovcový sráz Hosti-
bejku nad Přemyslovou ulicí. 
Z jeho vrcholu ukončila svůj 
život Marie Tausigová.

Tausigovi měli obchod na 
Palackého náměstí mezi dro-
gerií Jana Vaňka a řeznictvím 
Antonína Šmída. Za války sdí-
leli osud ostatních kralupských 
židovských rodin. Ale Marie 
Tausigová si vybrala dobrovol-
nou smrt již před válkou. Ni-
kdo neví proč.

adamova pískovna
Adam není v tomto případě 
křestní jméno, ale příjmení Skála „Blažejka“ se vypíná nad železniční tratí v Lobči.

sedláka z Lobče, který vlastnil 
pískovnu na vrcholu lobečské 
skály v místech, kde se říká 
„Na tunelech“. Je neuvěřitel-
né, že v této výšce 72 metrů 
nad dnešní hladinou Vltavy, 
se nachází písčité štěrky. Je to 
důsledek erozní činnosti řeky, 
která zde původně tekla a bě-
hem kvarteru se stále hlouběji 
zařezávala do skalního pod-
kladu.

Adamova pískovna bývala 
dobře známa archeologům. Po 
celá desetiletí se zde nacházela 
pravěká keramika. Unikátním 
nálezem byl kultovní keramic-
ký buben nalezený na tomto 
výšinném sídlišti. Můžeme si 
jej prohlédnout v kralupském 
Městském muzeu.

u Wippermannky
Také toto jméno, spíše už ale 
místní nežli pomístní, vychází 
z vlastního osobního jména, 
a jak jméno vypovídá, byl to 
Němec. Wilhelm Wippermann 
postavil na rozhraní Kralup 
a Mikovic v roce 1896 továr-
nu na výrobu ozubených kol 
a řetězů. Jeho továrně se jinak 

neřeklo, než „viprmanka“.
Kousek od továrny byl velký 

nezastavěný prostor mezi ulicí 
Přemyslovou a Čechovou. Zde 
se každoročně konaly zábavné 
podniky s kolotočem, houpač-
kami apod. Lidé si dávali sráz 
„U Viprmanky“.

Havlíčkova skála 
Správně se jmenuje „minická 
skála“ a patří mezi přírodní 
památky chráněné státem. Je 
to proterozoický útvar vysoký 
200 až 220 metrů, na kterém 
se vyskytují chráněná rostlin-
ná společenstva skalních stepí. 
Obyvatelé Minic skále neřekli 
jinak než „Havlíčkova skála“. 
Miničtí v ní viděli profil hla-
vy Karla Havlíčka Borovského. 
Ten je ale vidět jen v zimě, 
když skála není zarostlá ve-
getací a díváme se ze silnice 
od Minic.

ing. josef stuPka

U minulého příspěvku „Stu-
dánky zaniklé i živé“, str. 11, 
nám  vypadlo  jména  autora 
článku. Mnozí  jste  jistě  po-
znali, že autorem je Ing. Josef 
Stupka.
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Společnost

náš zájezd do zubrnic a úštěku 
se i bez sluníčka vydařil

První zájezd letošní sezóny vedl po trase: 
skanzen Zubrnice – městská památko-

vá rezervace Úštěk – zpět do Kralup. Zájezd 
se uskutečnil za menší účasti, podmrače-
né oblohy a přeháněk a přece účastníci byli 
spokojeni.
Po průjezdu Ústím nad Labem jsme uči-

nili první zastávku až ve skanzenu Zubrni-
ce, kde jsme zaznamenali stavbu vzděláva-
cího střediska, vznikajícího ve spolupráci 
s německým skanzenem pod patronací EU. 
Prohlídku se zasvěceným výkladem jsme za-
hájili v hlavní budově skanzenu. Poté násle-
dovala prohlídka starého pracovního náčiní, 
zařízení a staveb stodoly, kůlen, špejchárku 
a sušičky ovoce. Po prohlídce kostela a za-
chráněných nástěnných maleb jsme zasedli 
do škamen původní vesnické školy předvá-
lečných dob. Byli jsme podrobně seznámeni 
s funkcí, organizací i náplní vyučovacího 
procesu a prohlédli si dobové učební pomůc-
ky. Prohlídku jsme ukončili v původním ves-
nickém krámku s tehdy používaným zaříze-
ním, zbožím i dobovou reklamou.
Po dobrém obědě jsme zastavili v Úště-

ku, jehož prohlídku jsme začali ve zbrojni-
ci, mincovně a šperkovně Úštěcké Šatlavy. 
Další naše kroky vedly k Muzeu čertů, ko-
lem synagogy až do údolí pod raritu Úštěku 
- domy v pískovci známé pod názvem Ptačí 
domky. Z kopce od podniku Chmelařství 
jsme shlédli rozlehlé jezero Chmelař. V běž-
ně nepřístupném kostele sv. Petra a Pavla 

jsme obdivovali obraz Karla Škréty a vyřezá-
vanou kazatelnu. Na závěr jsme se přesunuli 
do Litoměřic. Tam jsme si od pomníku K. H. 
prohlédli upravené zahrady Litoměřic.
Ve středu 16. června jsme za finanční pod-

pory MěÚ Kralupy realizovali další zájezd 
– Klášterec nad Ohří – státní zámek Jeze-
ří. Referát z něj přineseme v zářijovém čísle 
Zpravodaje.

na 15. září jsme pro vás připravili 
zájezd do polabí

Prvním cílem bude historická vesnice 
řemesel a umění Botanicus Ostrá u Lysé 
nad Labem, kde návštěvníci najdou mimo 
jiné krásné zahrady plné léčivek a budou si 
moci vyzkoušet některá ze zapomenutých 
tradičních řemesel našich předků. Vesnička 
byla vybudována na místě bývalé obecní 
skládky na ploše 22 ha, a to z přírodních 
materiálů, zčásti získaných recyklací sta-
vebnin při demolici pivovaru v Nymburce 
a Lysé nad Labem. Křivolaké uličky ohra-
ničují stavby z kamene a dřeva s doškový-
mi střechami. 

Zájezd zakončíme v Lysé n. L. návště-
vou muzea zdejšího rodáka prof. Bedřicha 
Hrozného, který se ve vědeckém světě ve 
20. letech min. stol. proslavil rozluštěním 
chetického klínového písma. Zapomenutá 
Chetická říše existovala krátce ve 13. stol. 
př. Kr. na území dnešního východního Tu-
recka, Libanonu, Sýrie a části Izraele. 

Přihlášky na tento zájezd přijímáme 
v úterý 7. 9. od 13 hod. v salónku DPS  

Sdružení rodáků a příznivců města

blahopřejeme našim spoluobčanům,  
kteří se dožívají

V čerVenCi �010
 významných životních jubileí.

�� let nová Anna
�� let benešová Jana
 rnDr. phMr. kulhánek Jiří
 Šlajerová Marie
 peštová Jolana

Přejeme jim hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti

Vzhledem	k	tomu,	že	v	červenci	
a	 v	 srpnu	 se	 naše	 vycházky	
nekonají,	 chceme	 zájemcům	
o	poznávání	krás	hlavního	města	
Prahy	 doporučit	 vzdělávací	
agenturu	 Porta	 Praga,	 která	
pořádá	 vycházky,	 přednášky	
a	 výlety	 za	 poznáním	 nejen	
v	 Praze.	 S	 nabídkou	 vycházek	
a	výletů	se	můžete	seznámit	na	
internetových	stránkách:	http://
www.portapraga.cz/	.

Na	shledání	s	Vámi	se	těšíme	na	vycházce	v	sobotu	25.	září,	při	které	se	vypravíme	na	Vinohrady.
Organizační výbor KPP

��. sezóna Kruhu přátel Prahy – rok �010
Přeje ČLenům A ČtenÁřům KrALuPsKéHo ZPrAVodAje 

KrÁsné Léto A Příjemné Prožití doVoLené. 

Bohatství a krása je málo,
časem zaniká a mizí.

Kde upřímnost však panuje
a láska čistá, ryzí,

kde srdce srdci rozumí
a duši sílu dává,

jen tam se život společný
kvetoucím rájem stává.

8. 7. oslaví manželé jarmila a jiří VRASPÍROVI 
diamantovou svatbu. Přejeme jim do dalšího 
společného života vše nejlepší! 

Jiří, Roman a Věra s rodinami

blaHOpřání

Pohledem na část historické vesnice řemesel 
a umění i bylinkových zahrad v Ostré zveme své 
členy i veřejnost na zájezd Sdružení rodáků  
ve středu 15. 9. 2010. Přihlaste se včas,  
a budete překvapeni.

na sídl. Cukrovar ve 2. p. Podrobnější info 
přineseme v zářijovém čísle Zpravodaje a po-
skytneme je i při přihlašování na zájezd. 

výbor sDružení roDáků a Příznivců Města

Pravděpodobnost, že panty u domovních dveří budou skřípat, je přímo úměrná tomu, jak pozdě přijdeš domů.
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Milí přátelé, červenec a srpen jsou mě-
síce, na které se těší nejen děti na 

krásné prázdniny, ale i ti ostatní na zaslou-
ženou a vysněnou dovolenou, nebo prostě 
na vytoužený odpočinek.

My se ovšem v klubu scházíme pravidel-
ně po celé prázdniny, i když v ne plném 
obsazení. Proto nemáme v plánu pořádat 
přednášky, besedy ani žádná jiná vystou-
pení, ale více se zaměřujeme na přípravu 
našich výletů. V červenci se podíváme do 
kostela a kláštera v Kladrubech, prohléd-
neme si Mariánské Lázně a klášter Teplá. 
V srpnu navštívíme Českou Lípu, zámek 
v Zákupech, jezero ve Stráži pod Ralskem, 

Máchovo jezero v Doksech. V Kokořínském 
Dole se zastavíme u „pokliček“ a výlet za-
končíme v Kokoříně. 

Na všechNy Naše schůzky 
můžete přiNést růzNé brýle, 

Neboť sbírka „brýle pro 
afriku“ stále trvá.

Přejeme všem přátelům co nejpříjemněji 
strávenou dovolenou, dětem ty nejkrásnější 
prázdniny a všem pěkné počasí a dobrou 
náladu po celé léto. V září se těšíme na 
shledanou v plném počtu a velkým elánem 
do další naší činnosti. členové MkD

Městský klub důchodců

 2. 7. MUDr. Nová, .....................Nerudova 686 ......................................................315 725 606 
 9. 7. MUDr. Tomaier, .................Nerudova 686 ......................................................315 725 603
 16. 7.  MUDr. Mikušová, ..............Kaučuk ................................................................. 315 718 016
 23. 7. MUDr. Herber, ...................Nerudova 686 ......................................................315 721 771
 30. 7.   MUDr. Švejdová, ...............Kaučuk ................................................................. 315 718 007
 6. 8. MUDr. Málková, ................Prokopova ul. ....................................................... 315 725 210
 13. 8. MUDr. Horák, ....................Lobeček ...............................................................315 726 221   
 20. 8. MUDr. Štefka, ...................Lobeček ...............................................................315 726 654 
 27. 8. MUDr. Votavová, ...............Nerudova 686 ......................................................315 724 720

Dosažitelnost Praktických lékařů  
(pro dospělé) v Pátek oDPoleDne

��. �.  .......... Horák pavel, 64 let
1. �. .............. váLková Jana, 67 let
�. �.  ............ JAroŠová ria, 73 let
�. �............... novák Jindřich,  72 let
�. �. .............. HoráLek Jaroslav,  85 let
11. �. ........... vYHnánková Marie,  95 let
1�. �. ........... StřiHAvkA Zdeněk,  80 let
1�. �............. křivánková Miloslava,  68 let
1�. �. ........... kHopová Alena,  86 let
�0. �.  .......... CACH oldřich,  84 let
��. �.  .......... řeřiCHová Halina,  80 let

všem pozůstalým  
vyjadřujeme upřímnou soustrast

12. července uplynulou již 3 roky od 
smrti mého milovaného manžela pana 
VÁCLAVA ŠPÁDY. S láskou v srdci stá-
le vzpomíná manželka Helena a synové 
Václav a Michal s rodinami.

Dne 21. 7. 2010 by se dožil pan AnTOnÍn KŘI-
VÁneK, rodák z Kralup n. Vlt. – Lobečku, 100 let. 
Vzpomíná dcera Eva s rodinou.

Čas je neúprosný … zastavit nelze. 
Dne 1. 7. 2010 tomu bude již 1 rok, 
kdy nás navždy náhle opustil náš 
drahý tatínek, dědeček, pan ZDenĚK 
MATOUŠeK z Kralup nad Vltavou. Stále 

vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Děkujeme za 
jeho lásku, obětavost a pracovitost. S úctou dcera 
Jana a syn Zdeněk s rodinami, Marta s rodinami, 
ostatní přátelé a příbuzní.

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Cibulkovi 
z pohřebního ústavu za jeho přístup, pochopení 
a vstřícné jednání při vyřizování pohřbu mého 
manžela pana Františka Spálenského. 

Děkuji, Spálenská anna.  

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

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

ČeRVeneC
12. 7. - 16. 7. .................... bioodpad
26. 7. - 30. 7. .................... rozměrný odpad z domácností

SRPen
9. 8. - 13. 8. ...................... bioodpad
23. 8. - 27. 8. .................... rozměrný odpad z domácností

rozPis stanovišŤ mobilního oDPaDu 

VÝZVa – oCeněnÍ oBčanŮ
prosíme občany, aby do konce září zasílali 
své tipy se jmény těch spoluobčanů, kteří 
si za svou práci pro město zaslouží získat 
Cenu starosty, a to u příležitosti výročí po-
výšení kralup na město.
Slavnostní akt se bude konat 1�. listopadu 
�010 v malém sále kD vltava.

tipy zasílejte písemně na adresu: 
MěÚ kralupy nad vltavou, kancelář staros-
ty, U Cukrovaru 1087, 278 01  kralupy nad 
vltavou nebo elektronicky na e-mail:
lenka.prochazkova@mestokralupy.cz

ekologické centrum kralupy hledá nového ekoporadce.
bližší informace: www.eckralupy.cz a tel: 315 720 287.

V září se můžete těšit na

Posvícenecké 
vinobraní 

v Máslovicích
u sobota 11. 9. 2010 

od 11 h. na návsi.
Vystoupí hudební 

skupina YO-YO Band.
Podrobnější informace 
v zářijovém čísle KZ.
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Městské MuzeuM 

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

do 22. 8. 
trvá výstava Josef Holub 1870-1957 – Obrazy

1. 8., neděle, 15:00
komentovaná prohlídka výstavy Josef Holub - Obrazy

22. 8., neděle, 15:00
komentovaná prohlídka výstavy Josef Holub – Obrazy

28. 8., sobota
Kralupy dříve a dnes 
– třetí vlastivědná vycházka s cílem Mikovice, Minice. Sraz ve 14:00 
u benzinové pumpy Medos v Mikovicích. 
 vstupné 50,- kč.

upozorňujeme návštěvníky, že ve dnech 
státních svátků, tj. 5. - 6. 7. bude muzeum uzavřeno.

Slovanské kmeny se tam 
usadily v 2. pol. 6. stol. 

V dnešním Německu se za-
stavily, po stěhování národů, 
v oblasti dolního Labe a až na 
LIMES SORABIKUS. Ihned 
v r. 631 porazili Slované, vede-
ni „králem“ Sámem, obrovskou 
armádu Franků v čele s krá-
lem Dagobertem. Stalo se tak 
u Vogatisburku v severozápad-
ním cípu PLANUM BOHEMO-
RUM.

Po promítnutí této skutečnos-
ti do dnešních map, se nám 
k.ú. Kralupy jeví se soutoky 
dvou potoků a Vltavy, s brodem 
pod Hůrkou a Hostibejkem, ja-
ko vysoce strategické místo 
pro tehdejší dobu i pro 20. stol. 
Osou, po které se k bitvě u Vo-
gatisburku soustřeďovala vojska 
VŠECH SLOVANŮ, byla i trans-
kontinentální obchodně-otro-
kářská cesta ze Švédska, přes 
Prahu, do Itálie.

Slované byli mistry vodní-
ho stavitelství, což uplatnili 
i při opevňování na Svatojiř-
ském potoce před útokem Da-
gobertových VŠECH FRANKŮ. 
Není nezajímavé, že při ohro-
žení ČSR v r. 1938 německý-
mi fašisty, vybudovala Česko-
slovenská republika Pražskou 
čáru pevností na Bakovském 

potoce, souběžném s potokem 
Svatojiřským. Na obou tocích 
jsou patrné zbytky opevňova-
cích prací, které využívaly je-
jich vodu s rozdílem skoro 1500 
let. U Velvar bylo dokonce vy-
tyčeno pět nejtěžších dělostře-
leckých pevností ČSR.

Když po bojích trvajících té-
měř 400 let kníže Václav před 
ŘÍMSKOU ŘÍŠÍ kapituloval, by-
lo vodní dílo palisádového hra-
diště POD HUSOVÝMI SADY 
V KRALUPECH upraveno pro 
potřebu křížovnického mlýna, 
kterému sloužilo ještě za 2. sv. 

války. Tak bylo dokonale navr-
ženo přemyslovskými ženisty 
i s povodňovým korytem poto-
ka, dodnes zachovaným v navi-
gaci Vltavy několik metrů pod 
Masarykovým mostem. 

staré stezky evroPské 

o.P.s. ing. jiří Majrich

Pohled na opevnění u soutoku Zákolanského potoka s Vltavou za ranných Přemyslovců, podle paní Hellerové-
Pátkové a Ing. Majricha.

Plán akcí na červenec – srPen

tajemství kralupských potoků
Má svůj původ v době usazování slovanských kmenů na Podřipsku a na PLaNuM BoHeMoruM, ohraničeném na východě 
bažinami na soutoku vltava-Labe a Labe-ohře, na jihu pralesy na kladenské tabuli, na severu Středohořím a krušnými 
Horami, na západě doupovskými Horami. 

Na poušti: jedno zrnko písku říká druhému: „Je tu nával co??“
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Divadlo

Caveman, nejúspěšnější před-
stavení Divadla U Hasičů 

v Praze, je obhajobou jeskynní-
ho muže, ale hlavně obhajobou 
inteligentního humoru. Dlouho 
u nás nevídanou!! Tak zní jedna 
z recenzí na toto představení, 
které musím dát za pravdu. 

O rozdílech mezi muži a že-
nami, které často vyvolávají ne-
dorozumění, byla už napsána 
spousta knih i divadelních her. 
Rob Becker, autor Cavemana, 
však dokázal něco, co se jiným 
nepodařilo…Chcete vědět rozdíl 
mezi kulturou sběračů a lovců? 
A jak se tyto kultury odrážejí 
na našich erotogenních zónách? 
Proč chlapi mluví sprostě? Proč 
ženské mluví tolik? A proč je 
nejoblíbenější místností mužů 
garáž nebo kůlna? Režisér Patrik 
Hartl a herec Honza Holík Vám 

na tyto a mnohé další otázky od-
poví více než jasně. Honza Holík 
jako Caveman, a vlastně předsta-
vitel celého mužského pokolení, 
zvládá tuto náročnou one man 
show s obdivuhodnou lehkostí 
a ani na minutu nedovolí, aby se 
vytratil úsměv z Vaší tváře.

Tak neváhejte, lístky jsou již 
v prodeji!

helena Plicková, kass vltava

kralupský divadelní soubor 
Scéna si může zapíchnout 

další vlaječku do pomyslné 
mapy zahraničních zájezdů.  
Po předloňském vystupová-
ní na mezinárodním festivale 
v Estonsku jsme minulý mě-
síc zabalili všechny nutné kuli-
sy a rekvizity do aut a vyrazili 
- tentokrát západním směrem. 
Na svou divadelní přehlídku 
nás pozvali krajani žijící v Lu-
xemburgu. Výprava jsme byli 
veliká, jelo nás bez jednoho dva-
cet. Tolik strávníků a nocležní-
ků se pořadatelům ale určitě 
vyplatilo. Postarali jsme se jim 
o polovinu programu, odehrá-
li jsme totiž téměř 
celý náš repertoár: 
Kejklíře pro dětské 
publikum, pak čer-
nou komedii Zabi-
ják Joe a nakonec 
i hororové před-
stavení NASE-
TO?! Dost času 
ale zbylo i na pa-
mětihodnosti. Na-
šli jsme hrobku 

Jana Lucemburského, poseděli 
v místních kavárničkách, ně-
kolikrát zabloudili v klikatých 
uličkách, ochutnali místní pi-
vo i pralinky. Starobylý Luxem-
burg neboli Lux, s klikatícími 
se řekami Alzette a Petrusse 
a mnoha mosty, můstky a via-
dukty, nám trochu připomínal 
Český Krumlov.

Děkujeme Městu Kralupy nad 
Vltavou, že naši účast na festi-
valu podpořilo.

Na fotce nás vidíte s našimi 
luxemburskými průvodci a sou-
borem Čmukaři pod sochou vel-
kovévodkyně Charlotte.

Ds scéna

Na zahradě před klubovnou divadelního souboru Scéna v areálu KD Vltava 
proběhl v sobotu 19. června mimo jiného i Dětský jarmark pro malé i velké, 

ale hlavně pro ty, co si dovedou hrát. Na jarmark plynule navázalo dětské před-
stavení divadla „Duha Polná“ s klasickou pohádkou „O perníkové chaloupce“.

Závěr festivalu patřil v sobotu večer 
hostitelům – DS Scéna.

Improvizaci krátkých humorných 
skečů odměňovali diváci neutuchají-
cím bouřlivým potleskem.

Při příležitosti 10. výročí festivalu 
„Za vodou“ přišel na řadu předem 

avizovaný narozeninový dort, jehož 
základ tvořily kusy čerstvého anana-
su, melounu, broskví, přírodní džusy 
i podstatně silnější ingredience. Toto 
vše přímo před zraky diváků zručně 
promísili v dětské vaničce za pomoci 

tenisových raket místní dvojníci Karla a Egona z někdejšího pořadu Alles Gu-
te. Jakmile bylo důkladně promícháno, byli diváci i účinkující Uwem a Udim 
vyzváni k zahájení neprodlené konzumace obsahu vaničky, načež všichni 
přítomní obdrželi různobarevná metrová brčka. Po obsahu vaničky se sku-
tečně jenom zaprášilo!

10. ročník divadelního festivalu

„ZA VODOU“
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v září zasáhne CAveMAn 
Vaši bránici, a nejen ji!

CAVeMAn
16. 9. 2010 od 19:30 v KaSS Vltava

vstupné: 300,- Kč /
studenti a důchodci 210,- Kč
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Kulturní a společenské středisko Vltava

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
centrální pokladna bude po celé prázdniny uzavřena. vstupenky na měsíc září můžete zakoupit 
v pokladně kina poslední 2 týdny v srpnu, ale pouze v době 1,5 hodiny před promítáním.

u Provozní doba o letních prázdninách:  
1. – 18. 7. zavřeno, 1. – 15. 8. zavřeno

uPozorněnÍ

září
9. 9. 

Vanda a Standa v zábavném 
pořadu HURÁ DO ŠKOLY

16. 9.

nejúspěšnější představení Di-
vadla U Hasičů - CAVEMAN

21. 9.

folkový koncert JOSEFA FOUS-
KA „BEZ NÁHUBKU“

28. 9.

odpoledne s MICHALEM  
NESVADBOU

říjen
8. 10.

rockový koncert EWY FARNÉ 

21. 10.

skutečný herecký koncert Zuza-
ny Bydžovské a Evy Holubové ve 
hře BARONKY (M. Mackenzi) 

liStOpad
9. 11.

koncert VěRY ŠPINAROVÉ 
s kapelou Adama Pavlíka

23. 11.

vynikající Simona Stašová ja-
ko SHIRLEY VALENTINE (Wil-
ly Russell). Představení není 
vhodné pro děti do 15 let

prOSinec
4. 12.

BLUEgRASS ADVENT – pře-
hlídka bluegrassových a coun-
try kapel

 15. 12.

7. salón Rangers bandu s hos-
tem Petrem Salavou 

21. 12.

vánoční koncert dětského sou-
boru BAMBINI DI PRAgA 

Milí návštěvníci, příznivci kultury! Přejeme vám příjemné 
prožití prázdnin a dovolené a těšíme se na vás opět v nové 
sezóně!  zaměstnanci kaSS vltava

nA Co Se MiMo JinÉHo MŮŽete tĚŠit  
VE 2. POLOVINĚ ROKU 2010?

v dObě letnícH prázdnin můžete navštívit 
dvě pOHádkOvá předStavení:

Čtvrtek 29. 7. v 17:00 hod. 
ZAČAROVAnÁ PRInCeZnA - hraje Divadlo z půdy Klášter - Hradiště nad Jizerou. 

Čtvrtek 19. 8. v 17:00 hod. 
ČeRVenÁ KARKULKA - hraje Sváťovo dividlo Litoměřice 
Obě představení se hrají na zahradě KD Vltava, v případě nepříznivého počasí v sále. 

Vstupné: 40,- Kč
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náměstí jaroslava seiferta 706, 278 01 kralupy nad vltavou 2, 
předprodej denně od 14 do 20 hodin, 
telefon do pokladny 315 726 101

q ProGram – Červenec q

29. 6. - 14. 7. 2010

kino nehraJe

15. 7. čt 

17:30
!!! ČR PReMIÉRA !!!

shrek: zvonec a konec																						
USA, 92 min., D, 150,- Kč

Co	nás	čeká	ve	4.	díle	Shreka?	Mnohem	drsnější	Fio-
na,	otylý	Kocour	v	botách	a	mnohem	zmatenější	Oslík.	
A	království	Za	sedmero	horami	vzhůru	nohama.	Na	
svědomí	to	má	Shrek,	který	vypustil	do	světa	jedno	
velmi	nerozumné	přání…

20:00 
!!! ČR PReMIÉRA !!!

Pan nikdo FK Vltava
Kan., Bel., Fra., 155 min., T, 70/55,- Kč pro členy FK Vltava

Vysokorozpočtový	experimentální	film	o	mnoha	růz-
ných	životech,	které	může	prožít	jeden	člověk.	Záleží	
jen	na	rozhodnutích,	která	v	průběhu	života	učiníme.	
Každý	má	nekonečně	mnoho	možností	a	činí	jak	dob-
rá,	tak	špatná	rozhodnutí….

16. 7. Pá 

20:00
Predátoři
USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

Zdánlivě	náhodně	vybraní	jedinci	-	skupina	žoldáků,	
zabijáků	a	trestanců,	byla	unesena	na	neznámé	místo,	
aby	se	stala	lovnou	kořistí	pro	novou	rasu	Predátorů.	
Volné	pokračování	Predátora	a	Predátora	2.

17. – 18. 7. so - ne

17:30
shrek: zvonec a konec																				
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
Predátoři
USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

19. 7. Po

20:00
shrek: zvonec a konec                  
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20. 7. út

20:00
zelená zóna
USA, 115 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

V	současnosti	nejlepší	válečný	film	situovaný	na	hor-
kou	půdu	Iráku	krátce	po	svržení	Saddáma	Husajna.	
Režie	Paul	Greengrass	(Bournův	mýtus,	Bournovo	
ultimátum).

21. 7. st

17:30
shrek: zvonec a konec                 
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
zelená zóna
USA, 115 min., ŠÚ, 15, T, 80,- Kč

22. – 23. 7. čt - Pá 

20:00
twilight sága: zatmění   
USA, 124 min., ŠÚ, 12, T, 100,- Kč

Třetí	díl	fantasticko-hororově-romantického	fenomé-
nu.

24. – 25. 7. so - ne

17:30
shrek: zvonec a konec                      
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
twilight sága: zatmění    
USA, 124 min., ŠÚ, 12, T, 100,- Kč

26. 7. Po

20:00
twilight sága: zatmění
USA, 124 min., ŠÚ, 12, T, 100,- Kč

27. 7. út

20:00
a-team
USA, 119 min., ŠÚ, T, 80,- Kč

Máte	problém?	Podvedli	Vás,	okradli,	ublížili	Vám?	Na-
jměte	si	A-Team!	Největší	akční	pecka	tohoto	léta!!!!

28. 7. st

17:30
shrek: zvonec a konec              
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
a-team
USA, 119 min., ŠÚ, T, 80,- Kč

29. 7. čt

20:00
muž ve stínu
VB, Něm., Francie, 128 min., 12, T, 70,- Kč

Thriller	o	novináři	(Ewan	McGregor),	který	je	pověřen	
sepsáním	pamětí	bývalého	britského	premiéra	(Pierce	
Brosnan),	ale	vzápětí	zjišťuje,	že	se	v	politikově	minu-
losti	skrývají	smrtelná	tajemství

30. 7. Pá

17:30
shrek: zvonec a konec                      
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
muž ve stínu
VB, Něm., Francie, 128 min., 12, T, 70,- Kč

31. 7. so

17:30
shrek: zvonec a konec                     
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
zatím spolu, zatím živí 
USA, 105 min., 12, T, 80,- Kč

Akční	komedie	s	Tomem	Cruisem	a	Cameron	Diaz.	

q ProGram – srPen q

 1. 8. - 15. 8.

kino nehraJe

16. 8. Po 

17:30
jako psi a kočky:  
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

Super	letní	animák	pro	celou	rodinu	o	bitvě	mezi	psy	
a	kočkami...	ve	3D.

www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz ✖ www.kass.kralupy.cz

3D
3D

Digitální kino Vltava – program

Digitální kino vltava kralupy – červenec-srPen 2010

3D

3D

3D

3D
3D

3D

3D

3D

www.mestokralupy.cz
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Digitální kino Vltava – program

16. 8. Po 

20:00
Kajínek
ČR, 105 min., 100,- Kč

Kriminální	thriller	inspirovaný	příběhem	Jiřího	Kajín-
ka,	který	je	považován	za	prvního	nájemného	vraha	
v	ČR.	Díky	svému	útěku	z	vězeňské	pevnosti	Mírov	
se	z	něj	stala	legenda	a	také	nejhledanější	člověk	
v	Evropě.	

17. 8. út

20:00
twilight sága: zatmění   
USA, 124 min., ŠÚ, 12, T, 90,- Kč

18. 8. st

17:30
jako psi a kočky:  
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

20:00
zatím spolu, zatím živí
USA, 105 min., 12, T, 70,- Kč

19. 8. čt 

20:00
Kajínek
ČR, 105 min., 100,- Kč

20. 8. Pá

17:30
jako psi a kočky:  
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

20:00
solomon Kane
Francie, 104 min., 15, T, 80,- Kč

Temné,	výpravné,	akční	fantasy,	jehož	námětem	jsou	
povídky	věhlasného	amerického	spisovatele	Roberta	
E.	Howarda	-	otce	Barbara	Conana.	Převážná	část	
filmu	se	natáčela	v	ČR,	zejména	v	Praze	a	na	hradech	
Točník	a	Zvíkov.

21. 8. so

17:30
shrek: zvonec a konec                                           
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
solomon Kane
Francie, 104 min., 15, T, 80,- Kč

22. 8. ne

17:30
jako psi a kočky:  
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

22. 8. ne

20:00
a-team
USA, 119 min., ŠÚ, T, 80,- Kč

23. 8. Po

20:00
a-team
USA, 119 min., ŠÚ, T, 80,- Kč

24. 8. út

17:30
shrek: zvonec a konec 																																										
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
Počátek
USA, 119 min., ŠÚ, T, 90,- Kč

Temný	scifi	thriller	s	Leonardem	DiCapriem	v	hlav-
ní	roli.
Jeden	z	nejočekávanějších	filmů	roku!		
Režisér	Christopher	Nolan	má	doživotně	za	svého	
Temného	rytíře	a	Dokonalý	trik	do	našeho	kina	vol-
ný	vstup!

25. 8. st

20:00
Počátek
USA, 119 min., ŠÚ, T, 90,- Kč

26. 8. čt

17:30
Poslední vládce větru 																								
USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

Vzduch,	Voda,	Země,	Oheň.	Čtyři	národy	spojené	
osudem,	když	Ohnivý	národ	všem	ostatním	vyhlásí	
válku...	Triková	akční	fantasy	o	souboji	živlů	ve	3D	
od	režiséra	legendárního	Šestého	smyslu	a	Vyvo-
leného.

20:00
Predátoři
USA, 105 min., 15, T, 80,- Kč

27. – 28. 8. Pá - so

17:30
Poslední vládce větru																									

USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

20:00
Kajínek
ČR, 105 min., 100,- Kč

29. 8. ne

17:30
jako psi a kočky:  
Pomsta prohnané Kitty
USA, 95 min., D, 140,- Kč

20:00
Centurion
UK, 97 min., ŠÚ, 15, T, 70,- Kč

Rok	117	našeho	letopočtu.	Římské	impérium	se	roz-
prostírá	od	Egypta	k	Španělsku,	na	východě	sahá	až	
k	Černému	moři.
Válečník	Quintus	táhne	s	legendární	Devátou	Legií	
na	sever	sprovodit	Pikty	ze	světa	a	zničit	jejich	vůdce	
Gorlacona...

30. 8. Po

17:30
Poslední vládce větru																		
USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

20:00
Centurion
UK, 97 min., ŠÚ, 15, T, 70,- Kč

31. 8. út

20:00
Bunny a býk FK Vltava
UK, 95 min., 12, T, 70/55,- Kč pro členy FK Vltava

Černohumorná	roadmovie	od	tvůrců	kultovního	brit-
ského	seriálu	Mighty	Boosh.
Kombinace	vizuálních	nápadů	a	hořkosladkého	ko-
mediálního	příběhu	dělá	z	filmu	vtipnou,	dojemnou	
a	naprosto	jedinečnou	cestu	z	jednoho	konce	pokoje	
na	druhý.

1. 9. st

17:30
shrek: zvonec a konec																																											
USA, 92 min., D, 150,- Kč

20:00
Poslední vládce větru																								
USA, 105 min., ŠÚ, D, 140,- Kč

2. – 8. 9. čt - st

20:00
maniFesto

OZVĚnY SVĚTOVýCH FILMOVýCH FeSTIVALů

MFF Karlovy Vary 2010
Filmy:	Čtyři	lvi,	The	Runaway,	Mimina,	Vrah	ve	
mně,	Iluzionista,	Unaveni	sluncem	2	
–	Exodus,	Romeo	a	Julie

Možnost	permanentek	
na	všechny	filmy,	snížené	
vstupné	pro	členy	FK	Vltava.

Snímky,	které	byly	
v	programové	nabídce
MFF	Karlovy	Vary	2010.
Více	v	zářijovém	
programu	kina	Vltava

Aktualizovaný program kina naleznete na  

www.kass.kralupy.cz

Tyto projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie
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Téma měsíce

jaký je v dnešní době zájem o církevní 
svatby?
Záleží na místě a řadě dalších okolností. Řa-
da statistik však napovídá, že svateb v Ev-
ropě ubývá – civilních i církevních. Mimo-
chodem, z tohoto hlediska by bylo zajímavé 
rozebrat chápání slova „svatba“ a „manžel-
ství“ z hlediska civilního a křesťanského 
či dokonce z hlediska dalších významných 
duchovních proudů (židovství, islám, …). 
Z řady diskusí vyplývá, že dnes pod těmito 
slovy každý chápe trochu něco jiného nebo 
dává důraz na odlišné hodnoty.

Církevní svatba má navíc určitá specifi-
ka. Předchází jí několikaměsíční intenzivní 
příprava – obvykle v rodině, která spolu-
pracuje s místním knězem. Vždyť se jedná 
o závazek, který bude na celý život, vstup 
do další životní etapy, která jistě přinese 
mnoho nádherného, ale kde se také očekává 
určitý řád a vzájemná věrnost. Část zájem-
ců o církevní svatbu – „v kostele“ – si své 
rozhodnutí právě v době přípravy rozmyslí, 
neboť právě závazků bez možnosti „zadních 
vrátek“ se dnes tak trochu všichni bojíme. 

Je však třeba říci, že pokud se v dnešní 
době někdo rozhodne pro církevní svatbu 
(nebo pro křest v dospělosti), tak je to větši-
nou rozhodnutí velmi dobře zvážené, často 
na základě mnohaletého rozhodování. Tako-
vý pár je ochoten udělat velmi mnoho, aby 
jejich manželství bylo šťastné. Církev dnes 
nabízí řadu zajímavých podpůrných progra-
mů a odborné poradenství, které manželům 
může pomoci v čase obtíží. I přesto usilo-
vat o určité ideály není snadné a někteří 
obtíže nepřekonají. Kdybychom však žádné 
ideály neměli, ten skutečný vývoj lidstva 
by se zastavil.

máte nějaké zpětné reakce oddaných párů, 
jak se jim společně žije?
Ano. To je určitým specifikem církevních 
svateb. Naší snahou je, aby církevní svatba 
probíhala především v místě, kde pár pře-

vážně žije a kde ho lidé znají. Nejdříve tam 
prožívají několikaměsíční přípravu na man-
želství, po svatbě mohou lidé novomanže-
lům pomoci, podpořit je v nesnázích, sdílet 
s nimi také případnou radost z dětí. S vel-
kým množstvím novomanželů jsem průběž-
ně v kontaktu po svatbě mnoho let.

zažil jste nějakou zajímavou kuriozitu při 
obřadu?
Kuriozit jsem zažil řadu – některé byly vel-
mi radostné – a to doslova. Oddával jsem 
např. v Řevnicích ženicha z Itálie, který měl 
velkou radost, že může přijmout krásnou ne-

věstu za manželku. Pro samé nadšení však 
nebyl schopen ani vyslovit manželský slib. 
Museli jsme čekat několik minut a ženicho-
vi se podařilo vyslovit slib až na potřetí.

Oddával jste někdy na nějakém netypickém 
místě?
Pro církevní svatbu je typickým místem 
kostel nebo kaple, místa, kde se snouben-
ci účastní pravidelných bohoslužeb a kde 
prožívají významné okamžiky svého života. 
Kostel je pro nás také symbolem společen-
ství lidí, kteří patří k sobě, podporují se 
v radostech a umějí si pomoci, když něco 
neklape. Mohou však nastat různé situace, 
kdy se svatba koná na jiném místě, než 
v domovském kostele. Často se jedná o ci-
zince. Velmi rád vzpomínám na svatbu, 
kterou jsem měl v kapli na zámku Hluboká. 
Je to nádherné místo. A neméně výborná 
byla i následná hostina.

jaká speciální přání mívají snoubenci?
Přání jsou někdy rozmanitá, mohou se týkat 
např. mírných úprav obřadu či doprovodné 
hudby. Vždy se jim snažíme vyjít maximál-
ně vstříc. Některá přání jsou však i velmi 
zvláštní, když např. lidé chtějí svatbou řešit 
především specifické otázky dědictví a ni-
koli svého vzájemného vztahu. V takovém 
případě církevní manželství není možné 
uzavřít, neboť pro nás je důležitý především 
hlavní úmysl snoubenců.

Naopak narůstá zájem o církevní svatbu 
ze strany starších manželů, kteří mají již 
i několik dětí a chtějí prosit Boha o požeh-
nání do dalších let. Tito lidé jsou třeba již 
i civilně oddáni. Jedná se často o velmi 
důležité rozhodnutí, které má také význam 
určité obnovy jejich manželského vztahu. 

Manželství představuje v křesťanství hod-
notu mimořádného významu, vztah mezi 
mužem a ženou vnímáme dokonce jako ob-
raz lásky mezi Bohem a člověkem…

Děkuji za rozhovor!

Téma měsíce – SVATBA
Nejoblíbenější, nejžádanější, nejfrekventovanější, nejhezčí, nejvhodnější, zkrátka nej… měsíce v roce, 

kdy se snoubenci rozhodnou jít k oltáři, spadají do období od června do září.
Na této dvojstránce vám přinášíme rozhovor na téma církevní obřad a dále informace a ceny o civilních 

obřadech v našem městě a vyhledávaných obřadních síních v okolí. Nechybí ani střípek z historie.

rozhovor  s... panem farářem Mgr. josefeM PtáčkeM

www.mestokralupy.cz

letos je to Přesně 10 let oD Doby, kDy PoPrvé vyslovil: 
„v časech Dobrých i zlých, ve zDraví i neMoci“

fo
to

: a
r

c
H

iv



K Z

1�

Téma měsíce

VeLVARY
u Svatební obřad si můžete objednat na Měst-
ském úřadě. 
u Obřadní síň je necelé 2 roky po rekonstrukci. 
u Oddávací dny: pátky a vždy druhá sobota 
v měsíci od 10 do 12 hod. - bez poplatku. 
u Za poplatek 1.000,- Kč si můžete domluvit 
kterýkoliv jiný den nebo hodinu. 

neLAHOZeVeS
u Svatby se konají v rytířském sále renesan-
čního zámku Nelahozeves.
u Poplatek za svatební obřad činí 5.500,- Kč. 
u Pokud má alespoň jeden ze snoubenců v Ne-
lahozevsi trvalý pobyt, za svatební obřad ne-
platí.

bližší informace na tel: 315 709 155

kde a za kolik můžete mít svatební obřad?
V našem městě se svatební obřady konají 
v obřadní síni, která se v současnosti na-
chází v přízemí Městského muzea, Vrch-
lického ul. 590.

Mimo obřadní síň se svatby konají na 
různých místech dle přání snoubenců.  
Například jsme oddávali u řeky pod restau-
rací Kotva, na vyhlídce na Hostibejku nebo 
také v Úžicích na Baště. Za obřad, který 
se uskuteční mimo obřadní síň, se vybírá 
poplatek 1.000,- Kč.

Svatební obřad, který se koná v obřad-
ní místnosti, je bez poplatku (pokud nejde 
o cizince).   

v které dny se oddává?
Svatby probíhají každý pátek, místo po-

sledního pátku v měsíci je oddacím dnem 
sobota.

kdo má tu čest uvést snoubence do svazku 
manželského?
Oddávajícími jsou:  
Petr Holeček - starosta
Mgr. Jiří Bozděch - zastupitel
Jindřich Havlík, Dis. – zastupitel

kde všude se v kralupech v historii 
oddávalo? 

svatba z konce 
19. století.
Na fotografii je zachycena svatba kra-
lupského továrníka Josefa Pejška. Jde 
se svou nevěstou po Palackého náměs-
tí do kostela. Podnik Josefa Pejška síd-
lil v Havlíčkově ulici. Jeho potomci zde 
žijí dodnes. 

INg. Josef stuPka

Civilní svatební obřad v Kralupech

Na Palackého náměstí – zde sídlil teh-
dejší národní výbor, na MěÚ U Cukrovaru 
– obřadní síň bývala v místě současného 
Infocentra.

na závěr trochu statistických dat:
V devadesátých letech minulého století  

se počet sňatků pohyboval okolo 100 a více 
za rok. Postupem let se však toto číslo sni-
žuje. Například v roce 2000 bylo uzavřeno  
70 sňatků a v loňském roce pouhých 48.

Děkuji za inforMace Paní haně losové, 

Matrikářce MěÚ kraluPy n. vlt.
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Jaký je rozdíl mezi tchýní a nemluvnětem? Žádný...stačí pochovat a je klid!
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MŠ U Jeslí, RC Neználek

prázdniny 2010

m. nováková - koordinátorka centra, GSm: 739 083 050 
tel.: 315 727 827 kancelář kaSS rc neználek.

Adresa: KaSS Vltava, nám. J. Seiferta, Kralupy nad 
Vltavou - Lobeček, vchod je zezadu, z Hakenovy ulice,

www.rcneznalek.cz, neznalek@rcneznalek.cz

Od 28. června pO celOu dObu letnícH prázdnin pOběží 
dOpOlední prOvOz v rc neználek v Omezeném režimu:

POnDĚLÍ: 	..................9:00	-	10:15	a	10:30	-	11:45	.............. Dopoledne	pro	maminky	s	miminky	
	 19:00	-	21:00	.................................... Těhotenské	ladění	(cca	1x	za	14	dní;	předběžné	termíny:	12.	a	26.	7.,	16.	a	30.	8.)	

ÚTeRý: 	......................9:00	-	10:15	a	10:30	-	11:45	.............. Kutáleníčko	pro	batolátka	(hry	pro	děti,	které	živě	lezou	a	potřebují	prostor)

STŘeDA: ....................9:00	-	10:15	a	10:30	-	11:45	.............. Kutálení	pro	„chodící	batoláky“	

ZAVÍRACÍ DOBA neZnÁLKU:

28. 6. - 9. 7.	–	ZAVŘENO	...................................... 14. 7.	–	neproběhne	středeční	kutálení	........................................2. 8. - 13. 8.	–		ZAVŘENO

Od 30. 8.	opět	začne	plný	provoz.	Bližší	informace	najdete	na	našich	stránkách.	Už	nyní	se	na	Vás	těšíme	:-).

... ani prázdniny nás nezastaví :-)

Dne 9. 6. se v naší MŠ konalo 
balónkové odpoledne. Jako 

tradičně jsme se loučili s dětmi 
z jesliček, které budou přechá-
zet do mateřských škol a samo-
zřejmě i s našimi předškoláky, 
kteří v září nastoupí do základ-
ních škol. Odpoledne probíhalo 
v duchu dobré nálady, soutěží 
a skotačení ve skákacím hradu. 

Dobrou náladu podpořili KOSÍ 
BRATŘI, kteří hráli jak k tanci, 
tak i poslechu. 

Rádi bychom poděkovali za 
sponzorský dar firmě MONTA-
KO, panu KELLEROVI a našim 
rodičům (především paní Pav-
líkové, Schejbalové a panu Po-
kornému).

kolektiv Pracovnic Mš u jeslí

A je tu zase červen, další „ko-
nec roku“ našich ratolestí. 

Pro někoho to znamená jen „pře-
sun“ o třídu výš ve školce nebo  
ve škole, pro naši rodinu je to 
skok z jesliček do školky. Malé 
rozloučení už máme za sebou 
v podobě balónkového odpoled-
ne, které „tety“ (jak personálu 
školky a jesliček všichni rodiče 
důvěrně říkáme) pro děti přichys-
taly, a které se nejen díky krásné-
mu počasí opravdu vydařilo. 
Touto cestou bych se i já chtě-

la rozloučit, ale hlavně poděko-
vat. Poděkovat za dva roky, kte-
ré s vámi můj syn v jesličkách 
strávil. Poděkovat za péči, která 
mu byla věnována. Poděkovat za 
vše, co jste ho vy, tety, naučily.  

Poděkovat  vám za  trpělivost, 
elán, dobrou náladu, rady, pocho-
pení. I když jsem s vámi mnohdy 
nesouhlasila a byla jsem nazlo-
bená, tak vězte, že si vaší práce, 
ale hlavně péče o dvacet malých 
raubířů, nesmírně vážím. 
Moje obavy, že  jsem synovi 

„ukradla“ dětství,  že  jsem ho 
o něco ošidila, jsou ty tam …… 
a každému rodiči, který nemůže 
být se svým dítkem doma první 
tři roky jeho života, bych přála 
alespoň na mžik zahlédnout jis-
kru v jeho rozzářeném oku, když 
se probudí uprostřed noci a poví-
dá o tom, jak se těší do jesliček na 
tety, na děti, na spoustu hraček 
…. Já tu jiskru viděla, a za to vám, 
„tety,“ veliký dík. tereza Pulcová

Mš u jeslí

Loučení v MŠ U Jeslí

Pro „tety“

www.mestokralupy.cz
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Gymnázium, Skauti

Snad nejbláznivější projekt z Malých 
grantů T-Mobile proběhl ve středu  

16. 6. na Gymnáziu v Kralupech. Studen-
ti vybojovali velkou vodní bitvu. Každý 
z asi padesáti účastníků dostal balónky 
naplněné vodou a těmi metal po svých 
protivnících. Poté, co se vyčerpaly předem 
naplněné balónky, si  studenti mohli napl-

nit vodou i další. (Některé napadlo, že je 
daleko účinnější stříkat po okolí hadicí, ale 
většina opravdu poctivě bojovala). Skoro 
až strach šel z „komanda“ šesti studentů, 
kteří naplnili své zbraně ve škole a v se-
vřené řadě se blížili k ostatním s rukama 
plnýma vodních „bomb“. Ale o vítězství 
nešlo. Účelem bylo co nejvíce zmáčet své 

soupeře a zůstat pokud možno suchý. To 
se sice nepovedlo nikomu, na konci byli 
totálně mokří úplně všichni, ale přesto se 
všichni skvěle bavili. „To je ale fakt bom-
ba.,“ zaslechla jsem jednoho z primánů.  
Autorovi projektu Jaroslavu Kaněrovi se 
jeho nápad fakt povedl.

kateřina vágnerová

skautský oDDíl

Dvořákovo gyMnáziuM

než se mohou skauti, skaut-
ky, Světlušky a Vlčata 

z Kralup věnovat zasloužené-
mu odpočinku po deseti měsí-
cích školy a taky pravidelných 
schůzek a výprav plných dob-
rodružství, poznávání nového 
a zážitků, absolvují ještě jeden 
podnik, ten asi nejnáročnější 
– skautský tábor.

Kvítka a Stopaře přivítalo tá-
bořiště na Střele hned ve čtvr-
tek 1. 7. Z vlaku však podle 
všech předpokladů nevystoupi-
li v Potvorově, ale v Chabarov-
sku, kam měli už pár měsíců 
koupenou jízdenku. V okolí bylo 
totiž zapotřebí vybudovat něko-
lik letišť, mezi kterými budou 
přepravovat lidi i náklad a tím 
si vydělávat „těžké peníze“. 

Postavit letiště ale není jen 
tak, kromě podrobného zmapo-

vání, včetně dopadu na okolní 
území, musí mít jednotlivé spo-
lečnosti zařízen pro svá letadla 
i vyškolený personál, piloty s li-
cenčními zkouškami, schopné 
navigátory, šikovné mechaniky 
i milou obsluhu. 

A jen tak mimochodem si bě-
hem tohoto budování děti upev-
ní své schopnosti tábořit, orien-
tovat se v prostoru, postarat se 
o sebe a být platným členem 
party, což je přesně to, o co se 
dlouhodobě snažíme.

K dalším oblíbeným táboro-
vým atrakcím pak určitě může-
me zařadit koupání v řece Stře-
le (vždy osvěžující), indiánskou 
saunu, táborovou olympiádu 
(jak jinak než leteckou), čekání 
na dopisy a pohledy z domo-
va,  noční hlídky i vlastní va-
ření (nejsem si doteď jista, jak 

to děláme, ale jídlo je vždycky 
poživatelné).

Vlčata ze smečky Tuláci ve 
stejnou dobu táboří v jižních 
Čechách na našem druhém 
tábořišti Puchverk kousek od 
Mokrosuk. Do jejich programu 
patří každoročně výlety na zná-
má i neznámá místa v širokém 
okolí, které letos zpestřují pát-
ráním po „keškách“.

V půlce července je vystřídají 
Světlušky a Vlčata z oddílu Drá-
čata, kteří  po dobu tábora budou 
putovat Amerikou ve stopách pů-
vodních obyvatel, Indiánů. Indi-
ánské tématice se Dráčata věnu-
jí dlouhodobě, na táboře tomu 
tak dodají korunu během setkání 
s hlavními indiánskými kmeny 
a jejich životem a zvyky.

Markéta sochorová

Balónkový happening

Skautské prázdniny
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Jdou dvě sušeky po silnici a jednu přejede auto. Druhá na to: „Pojď a nedrob!“
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www.mestokralupy.cz

dŮM dětÍ a MLádeže KraLuPy nad VLtaVou
e-mail: ddmkralupy@seznam.cz, www.ddmkralupy.webz.cz, tel.: �1� ��� ��0

Zájmové úvary pro školní rok �010/�011 

zájmový útvar věková skupina jméno vedoucího čas schůzky   Cena za šk. rok místo

Šikulka ....................................................5 - 6 let ........................... J. Merfaitová............................. po  13.45 - 14.45......................1.400,- .................DDM
Šikovné ručičky ......................................6 - 7 let ........................... J. Merfaitová............................. po  15.00 - 16.00 .....................1.900,- .................DDM
Výtvarně-keramický II. ..........................8 - 11 let ......................... J. Merfaitová............................. út  14.00 - 15.30 .....................2.100,- .................DDM
Výtvarně-keramický I. ...........................6 - 8 let ...........................G. Junášková ............................ po  14.00 - 15.00 .....................1.900,- .................DDM
Výtvarně-řemeslný Ateliér ....................8 - 16 let .........................G. Junášková ............................ po  15.30 - 17.00 ......................2.700,- .................DDM
Paličkování ..............................................10 let - dospělí ................G. Junášková ............................ st  18.00 - 19.30 .....................1.500,- .................DDM
Výtvarné hrátky I. ...................................4 - 6 let ...........................M. Pechačová ........................... po  16.00 - 17.00 ......................1.900,- .................DDM
Výtvarné hrátky II. ..................................4 - 6 let ...........................M. Pechačová ........................... po  17.00 - 18.00 ......................1.900,- .................DDM
Střípek I. - začátečníci  ..........................5 - 8 let ...........................G. Junášková  ........................... út  15.30 - 16.30 .................... 2.500,- .................DDM
Střípek II. - mírně pokročilí ...................5 - 8 let  ..........................G. Junášková ............................ út  16.30 - 17.30 ..................... 2.500,- .................DDM
Střípek III. - pokročilí .............................5 - 8 let ...........................G. Junášková ............................ st  14.00 - 15.30 .................... 2.800,- .................DDM
Střípek IV. - pokročilí .............................9 - 12 let .........................G. Junášková ............................ st  16.00 - 17.30 ..................... 3.000,- .................DDM     
Keramika I. ..............................................9 - 12 let .........................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt  14.00  - 15.15 .....................3.100,- .................DDM
Keramika II. .............................................9 - 12 let .........................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt  15.15 - 16.30 ......................3.100,- .................DDM
Keramika II. .............................................10 - 15 let .......................Z. Davidová, S. Nováková ......... čt  16.30 - 17.45 ......................3.100,- .................DDM
Kreativní dívka........................................7 - 15 let .........................B. Řeháková .............................. čt  15.30 - 17.00 ......................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 ...................................................6 - 7 let ...........................M. Pupíková .............................. st  15.00 - 16.00 .....................1.300,- .................DDM - sálek
Taneční průprava mini A ........................3 - 6 let ...........................V. Nováková .............................. út  14.30 - 15.30 .....................1.900,- ................. tělocvična V Zátiší
Taneční průprava mini B ........................3 - 6 let ...........................V. Nováková .............................. út  15.30 - 16.30 .....................1.900,- ................. tělocvična V Zátiší
Taneční průprava C ................................6 - 9 let ...........................V. Nováková .............................. čt  15.30 - 16.30 .....................1.900,- ................. tělocvična V Zátiší
Taneční skupina naděje II. .....................8 - 12 let .........................V. Nováková .............................. út  17.00 - 18.00 ..................... 2.400,- .................DDM - sálek
     čt  16.30 - 18.00 .................................................. tělocvična V Zátiší
Taneční skupina naděje I. ......................11 - 15 let .......................V. Nováková .............................. út  18.00 - 19.00 .....................2.700,- .................DDM - sálek
   čt  18.00 - 20.00 .................................................. tělocvična V Zátiší
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 .....................1.400,- .................DDM
Angličtina II. - mírně pokročilí ..............8 - 12 let .........................O. Jírový ................................... po  16.00 - 16.45 .....................1.400,- .................DDM
Mladý zahradník  ....................................od 6 let............................M. Kovandová  .......................... st  16.00 - 17.30 ...................... 1.100,- .................DDM
Šachy - začátečníci  ...............................od 6 let............................ Ing. F. Seiner   ........................... út  15.30 - 16.30  .................... 1.100,- .................DDM
Šachy - pokročilí  ...................................od 9 let ...........................M. Hejzlar   ............................... pá  15.00 - 16.30  ....................1.300,- .................DDM
Dramatický kroužek ...............................od 6 let............................Mgr. B. Vrzáčková ..................... út  15.00 - 16.30    ..................1.200,- .................DDM 
Děti a příroda ..........................................1. stupeň ZŠ....................K. Matasová .............................. čt  16.00 - 17.30  ..................... 1.100,- .................DDM
Aikido, sebeobrana ................................od 7 let ...........................K. Slapnička.............................. út  16.30 - 17.30 ......................1.000,- ................. tělocvična V Zátiší
Aikido, sebeobrana ................................od 9 let ...........................Z. Balliš ..................................... út  17.30 - 18.30 ......................1.000,- ................. 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  16.00 - 17.00   ....................1.500,- ................. tělocvična V Zátiší
Hry a soutěže v přírodě ..........................ZŠ ...................................R. a L. Hupková......................................................................................900,-
Míčové hry...............................................ZŠ ...................................R. a L. Hupková......................... út  16.30 - 18.00 .....................1.000,- ................. tělocvična V Zátiší
Stolní tenis  .............................................ZŠ ...................................M. Topinka ................................ po  16.30 - 17.30 ...................... 1.100,- ................. tělocvična V Zátiší
Kulečník I. ...............................................od 10 let ..........................M. Chládek  .............................. čt  17.00 - 18.00 ......................1.000,- .................DDM
Kulečník II. ..............................................od 10 let ..........................M. Chládek ............................... čt  18.00 - 19.00 .....................1.000,- .................DDM
Žongléři ...................................................7 - 12 let  ........................M. Topinka ................................ po  17.30 - 18.30 ......................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
Žongléři ...................................................12 let - dospělí  ............... J. Jindřich  ................................ čt 20.00 - 21.00 .....................1.200,- ................. tělocvična V Zátiší
Orientální tance I. ...................................6 - 10 let .........................M. Pupíková  ............................. út  15.00 - 16.00 .....................1.200,- .................DDM - sálek
Orientální tance II. ..................................10 - 12 let .......................M. Pupíková .............................. po  15.30 - 16.30 .....................1.200,- .................DDM - sálek
Orientální tance III. .................................10 - 12 let .......................M. Pupíková .............................. čt  15.30 - 16.30 .....................1.400,- .................DDM - sálek
Hip-hop a Street dance I. .......................9 - 12let ..........................K. Křtěnová ............................... po  16.30 - 17.30 ......................1.400,- .................DDM - sálek
   čt  16.30 - 17.30 ...................................................DDM - sálek
Hip-hop a street dance II. ......................13 - 18 let .......................K. Vojtěchovská ........................ po  17.30 - 18.30 ......................1.400,- .................DDM - sálek 
 čt  17.30 - 18.30       
Aerobic
Volejbal
naděje III.  ...............................................dospělí  ...........................V. Nováková  ............................. ne 17.00 – 19.00  ................... 3.300,- ................. tělocvična V Zátiší
Kick box I. ...............................................od 15 let ............................................................................ po, čt 17.00 - 18.30 ..................... 4.000,- ................. tělocvična V Zátiší
Kick box II. ..............................................dospělí .............................................................................. po, čt  19.00 - 20.30 .................... 5.000,- ................. tělocvična V Zátiší
Relaxační cvičení  ..................................od 12 let ..........................S. Nováková .............................. po  19.00 - 20.00 ......... perm. 200,- / 10 hod. 
 nebo 30,- / hod.
Kick box aerobic .....................................dospělí ............................D. Štika ..................................... čt  19.30 - 20.30 ..........perm. 200,- /10 hod.
 nebo 30,- / hod. 
Anglický jazyk - začátečníci  ................dospělí .............................................................................. po 16.45 - 17.30 ......................1.900,- .................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 - 16.00
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 - 3 roky  .......................S. Nováková .............................. čt 09.00 - 09.45 ..........................40,- .................DDM - sálek
Cvičeníčko II. ..........................................1 - 3 roky  .......................S. Nováková .............................. čt 10.00 - 10.45 ..........................40,- .................DDM - sálek
Cvičeníčko III. .........................................pokročilí  .........................M. Pupíková .............................. po 10.00 - 10.45  .........................40,- .................DDM - sálek
Cvičení rodičů s dětmi ...................................................................M. Pupíková .............................. st 16.00 - 16.45 ..........................40,- .................DDM - sálek
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SPOnTÁnÍ ČInnOST
Volné počítače ........................................po 14.00 - 17.00, út, čt 14.00 - 18.00, st, pá 14.00 - 16.00 ..................................................30,- / hod.    ..............DDM
Internet ....................................................po 14.00 - 14.30, út, čt 14.00 - 18.00, st, pá 14.00 - 16.00  .................................................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 - 16.00 .....................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 - 16.00 .....................30,- Kč / hod / os.  ................DDM

(údaje budou průběžně doplňovány; změny vyhrazeny)

Ohlédnutí ddm
 za dny Kralup
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DůM Dětí a MláDeže

Učitelka ve výtvarné výchově: „Honzíku, proč kreslíš tátovi modré vlasy?“ „Protože nemám plešatou pastelku!“
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www.mestokralupy.cz

zš koMenského

zš Praktická

rok utekl jak voda a jsou tady zase vytou-
žené a zasloužené prázdniny. Zaslouže-

né pro všechny pedagogy, kteří se po celý 
rok neúnavně snažili rozšířit obzory všech 
svých svěřenců, zasloužené pro všechny 
administrativní a správní zaměstnance, bez 
kterých by to ve škole nešlo, zasloužené pro 
všechny žáky, kteří pracovali podle svého 
nejlepšího vědomí a svědomí. Zda byly vý-
sledkem jedničky nebo to bylo horší, nehra-

je roli. Důležitá byla snaha a přístup dětí. 
Vám všem děkuji za celoroční práci a přeji 
vám krásné prosluněné prázdniny plné zá-
žitků a odpočinku.

Velké poděkování patří také všem, kte-
ří škole po celý rok pomáhali a se školou 
spolupracovali. Především Městské policii, 
jmenovitě paní ředitelce Mgr. Evě Kostlivé, 
Domu dětí, jmenovitě paní ředitelce Marii 
Blažkové, komisi prevence kriminality při 

Městském úřadu v Kralupech, Kulturnímu 
a společenskému domu Vltava, hasičskému 
sboru Kralupy, paní doktorce Rechové ze zá-
chranné služby, Národní protidrogové cen-
trále v Praze, sponzorům, rodičům, kteří 
škole pomáhali a v neposlední řadě také zři-
zovateli – Městskému úřadu v Kralupech.

Děkuji vám jménem celé školy, přeji krás-
né léto a těším se na další spolupráci.  
Mgr. jiřina hereinová, řeDitelka zš koMenského

vúterý 1. 6. jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili včelařský 
ústav. Děti měly na vlastní oči možnost seznámit se s chovem 

včel, a to v jejich bezprostřední blízkosti. Velmi ochotný a trpělivý 
pracovník ústavu nás seznámil s péčí o včelstva, vše nám detailně 
ukázal a na závěr jsme ochutnali med přímo z pláství.  

15. 6. jsme vyjeli do Prahy. Školní výlet jsme tento rok věnovali 
historickému centru Prahy, navštívili jsme Petřínskou rozhlednu 

a bludiště. Největší zážitek jsme si přivezli z neobvyklého pohledu 
z paluby parníku Vltava.

Dne 17. 6.2010 jsme absolvovali výukový program v rámci eko-
logického projektu „Čabárna – rok v lese“, kde jsme se seznámili 
s rostlinami rostoucími v našich lesích, spolu s péčí o jejich ochra-
nu v rámci zachování biodiverzity. 

Mgr. běla lauerMannová

poděkování nejen pedagogům

NÁVŠTĚVA PSÍHO ÚTULKU
Školní družina při Komenského škole zakončila školní rok tradiční akcí - 

ve čtvrtek 1. července jsme vyrazili za pejsky do útulku. Děti jim donesly 
něco dobrého na zub a nějaké penízky. Zaměstnanci útulku dětem zodpově-
děli jejich dotazy ke konkrétním pejskům a provozu. Nechyběla ani prohlídka 
celého útulku a krmení jeho zvířecích obyvatel dobrotami. 

Cílem akce je přiblížit dětem problematiku opuštěných pejsků a probudit 
v nich zájem o pomoc, kterou mohou poskytnout. Také se zamyslet nad tím, 
že mít chlupatého kamaráda doma, neznamená jenom se s ním občas pomaz-
lit, ale starat se každý den, krmit ho, venčit a věnovat se mu. Protože všechna 
péče a láska, kterou mu dáme, se nám zase vrátí. 

Tak si přejme co nejméně nových přírůstků v útulku a ti současní ať na-
jdou nový domov co nejdříve. za celou školní Družinu kateřina Malá

Závěrečný měsíc našeho školního roku
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zš revoluční

zš gen. klaPálka

ve školním roce 2009/2010 navštěvoval 
1. třídu i Joshua Griffith. Chlapec se 

narodil americkým rodičům v Praze, kde 
rodina žila, v současné době bydlí v Kra-
lupech. Joshua zahájil školní docházku na 
naší škole. Jeho spolužačkou kromě 22 čes-
kých dětí byla i Jája Wuová z Číny.

Vzdělávat děti z tak odlišných oblastí je 
samozřejmě náročné. Paní učitelce Renátě 
Poklopové se však podařilo vytvořit dobré 
podmínky pro všechny. Na druhou stra-
nu je to nesmírně obohacující a domní-
váme se, že se žáci lépe připraví na život  
ve stále proměňujícím se pestrém světě. 
Určitě jsme měli štěstí, že si rodiče vybrali 
právě naši školu. Pan Griffith nás totiž 
seznámil ve světě s běžným, ale u nás 
řídkým jevem, a to je dobrovolnictví. Za-
čal pracovat se zájemci o anglický jazyk 
a vedl na I. stupni kroužek konverza-
ce. A protože Griffithovi odjíždějí na rok  
do USA, zeptali jsme se:

jak se vám žilo v našem městě?
Stručně řečeno, dobře!  Několik let jsme 
bydleli v Praze. Stejně jako v Praze bydlíme 
i tady v paneláku. Hřiště pro děti a cyklis-

tické stezky jsou dobré a nám pomáhají, 
abychom se s dalšími rodinami sbližova-
li. Také se nám líbí, že můžeme jít pěšky 
kamkoliv ve městě. Je příjemné pozdravit se 
se sousedy i s dalšími známými na cestě.   
To na nás dělá dobrý dojem.

jak hodnotíte počáteční vzdělávání v české 
škole?
Škola se snaží, aby naše děti měly úspěch.  
Poznáme, že učitelky mají upřímný zájem 
o žáky a snaží se, aby uspěli. Výběr učeb-
nic je dobrý, pro nás cizince jsou srozu-
mitelné.

jsou nějaké výrazné odlišnosti české 
a americké školy?
To je těžké říct. Za posledních 15 let jsme 
byli v Americe jen dva roky a naše děti 
ještě nechodily do školy ani školky. Až se 
z Ameriky vrátíme, mohli bychom vám lé-
pe odpovědět. Víme ale, že školní den je 
v Americe delší. Často, co by bylo tady jen 
kroužek, tam je část běžného režimu. 

jak se vám pracovalo s dětmi v kroužku aj 
a na co budete rád vzpomínat?

Je dobře a jsem rád, že děti mají chuť mluvit 
anglicky.  Při hrách se učily dobře a rych-
le. Také mě překvapilo, jak dobře už četly 
a uměly výslovnost. Jejich schopnost mi 
rozumět a mluvit se mnou se za pár týdnů 
dost zlepšila. Rád budu vzpomínat.  

Mgr. DagMar knöPfelMacherová 

a jeffery scott griffith

technoplaneta je internetová šifrovací 
soutěž, jíž se naše škola letos zúčastni-

la podruhé.
První kolo této soutěže bylo spuštěno  

1. 3. 2010, a to jsem ještě nevěděla (a nejen 
já), do čeho jdu.

Když jsme vyřešili všechny šifry prvního 
kola, byla před námi ještě čtyři další. Čím 
se konec internetové části chýlil ke konci, 
rostla mezi týmy rivalita a nervozita. Kaž-
dá šifra měla v sobě cosi svého. Některé 
byly jednodušší, jiné obtížné. Nejvíce nás 
asi potrápil „Podivný Stonehenge“ a „Cesta“. 
S velkou vervou se do luštění pustili i uči-
telé. Věděli jsme, že do finále postoupí 25 
nejúspěšnějších týmů z 91 přihlášených.

Samotné finále se uskutečnilo 25. 5. 
v Praze v Hostivařském lesoparku. Orga-
nizátoři nakonec pozvali do finále 40 nej-
úspěšnějších týmů z internetového kola.  
Z naší školy se zúčastnilo finále 6 týmů: 
Paterčata, Bluewings, Technaři, Kecálci, An-

dělé smrti a Wolfíci. Každý měl o finále jiné 
mínění. Mně osobně se zdál začátek trošič-
ku zmatečný, ale když jsme se zorientovali 
v terénu a zjistili co a jak, trochu jsme se 
uklidnili a dali se do luštění.  Způsob ode-
sílání odpovědí z šifer pomocí sms byl sice 
vychytaný, ušetřilo se tím spoustu času, 
ale i technika má své mouchy a přetížená 
síť občas nestíhala pod náporem odpovědí 
z jednotlivých stanovišť.

Ovšem co se týče šifer, byly opravdu bra-
vurní. Některé šifry, jako například Šipky, by-
ly tak zapeklité a přitom tak jednoduché. 

Některé týmy, jako třeba my „Paterčata“, 
si přijely finále spíše obhlídnout, abychom 
příště již byli v obraze. Přes veškeré hád-
ky a nervozitu se mi finále líbilo a jsem si 
téměř jistá, že příští rok se Technoplanety 
znovu zúčastním.

aneta Matějová, 7. a

Američan Joshua

technoplaneta 2010
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Pepíček se ptá Marušky: „Budeme si hrát na doktora?“ Maruška na to: „Ano.“ Pepíček: „Tak mi dej 30 korun.“ 
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Minice Quijotes dokázali dojít až na sa-
motný vrchol! Po 11 letech náročné 

přestavby týmu, práce s mladými, stovek 
hodin tréninků a po té, co překonali mnohá 
úskalí včetně těžkých a těsných porážek, 
dobyli Petroniův pohár. Již loni přehrávali 
ve finále CSKA, ale tehdy je zastavil fa-
mózní brankář Baráth a výborné přesilovky 
sborné v čele se Střeskou a Palicem. Letos 
Quijotes již dominovali, když v celém play 
off neztratili jediný zápas a potvrdili, že 
přichází jejich doba. Třikrát po sobě vy-
hráli základní část I. AHL a konečně spl-
nili i ve vyřazovacích bojích roli favorita. 
Rytíři disponovali nevídanou 
silou. Všechny tři útoky do-
kázaly střílet góly. Pavel Hu-
sák vyhrál bodování play 
off, když si připsal 15 
bodů v 6 zápasech 
a zvítězil i v +/- 
bodech (+14)! 
Těsně za ním 
skončili mladí 
dravci Miroslav 
Forman a Patrik 
Husák. Ondřej Hu-
sák rozhodl prodlou-
žení prvního zápasu 
a parádně zvládal sou-

boje. Veteráni Hora a Kohm zase úřadova-
li v utkání číslo dvě. Obranné šiky řídil 
zkušený veterán Mára, který vyhrával vět-
šinu soubojů a navíc vstřelil zcela klíčový 
gól v 1. utkání. V brance spolehlivě chytal 
Pohl a v jednom utkání semifinále též Vy-

mětalík, který při nemoci minické jedničky 
proti Nelahozevsi rozjel vítěznou sérii.  Pro 
sedm rytířů to byl první Petroniův pohár 
v životě! Pro hokejbalisty skončila jedna 
veliká sportovní éra patnáctou sezónou na 
Koloseu v Lobečku. Do přiští sezóny vstoupí 
hokejbalisté již pod střechou nového mul-
tifunkčního sportoviště v areálu zimního 

stadionu. 

Podstatně více o Petroniově 
poháru a play off II. AHL na 

www.kralupy.cz/hokejbal

PetroniůV PoHÁr

Minice Quijotes se stali  
po 11 letech hokejbalovými mistry

MINICE QUIJOTES - vítězové Petroniova poháru 2010 (zleva): Jindřich Kohm, Pavel Husák, za nimi schovaný Patrik Husák (identifikován podle nohou :o)), 
Jan Petříček, Tomáš Hora, Vojta Pohl, Miroslav Forman, Koloman Knopp, Ondřej Husák, Vladimír Vymětalík, Michal Mára, David Topol, trenér Petr Lhotský.

Když J. Kohm a T. Hora založili 
soutěže AHL, bylo jim dvacet let. 
Dnes jako čtyřiatřicetiletí oslavili 
svůj druhý Petroniův pohár 
spolu se starostou města Petrem 
Holečkem, předsedou sportovní 
komise Janem Špačkem a svými 
ročními syny.  

Výsledkový servis Petroniova poháru 2010
semifinálové série: Minice Quijotes – HBC Nelahozeves ......................8:3; 9:4; 3:2
 CSKA Lobeček – Pink Guys ...................................4:3; 3:1; 1:3, 2:3p.; 1:3
finálová série: Minice Quijotes – Pink Guys ..................................5:4p.; 5:2, 6:2

citát jednoho z nejmladších vítězů poháru v dresu rytířů Davida Topola (1990): 
„V roce 1999 jsme hráli s klukama na Kochmance hokejbal a slavící Quijoti  Jindra s Horeem 
nám říkali, že když budeme trénovat, tak možná to vyhrajeme jednou s nimi. A je to tady! 
Byly to stovky hodin tréninků, krásný zápasy, krásný zážitek, splnilo se to!“
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kralupské juniorky odjely v květnu 
do partnerského města komárna 
na mezinárodní volejbalový turnaj, 
pořádaný v rámci komárenských 
dní v pěkné atmosféře městských 
oslav. Přivezly 2. místo. z vítězství se 
radovala děvčata z komárna. Na třetím 
místě skončila Budapešť. 

otýden později hrály starší žákyně v ně-
meckém Hennigsdorfu. Hennigsdorfští 

bohatou měrou opláceli pohostinnost, se 
kterou se setkávají na akcích pořádaných 
v rámci Dnů Kralup, a našim mladým děv-
čatům se věnovali s nebývalou péčí. Sa-
motný turnaj proběhl v sobotu 8. 5. 2010. 
Kralupy postavily dvě družstva, dále přije-
la děvčata z polské Środy a pětici doplnily 
týmy Motor Hennigsdorf a Stahl Turnen. 
Naše hráčky se v konkurenci starších sou-
peřek rozhodně neztratily a obsadily 1. a 4. 
místo. Přejeme hennigsdorfským pořadate-
lům, aby se jim podařilo založit tradici se-
tkávání mladých volejbalistek, a těšíme se 
na další ročníky.

V sobotu 5. 6. 2010 pořádaly kralupské 
juniorky již 18. ročník mezinárodního  
Memoriálu Simony Machanové. Tradiční 
akce, pořádaná již několik let v rámci Dnů 
Kralup, proběhla za nádherného počasí na 
volejbalových kurtech na Sokolišti. Letos se 
zúčastnilo šest družstev, která hrají nejvyšší 

volejbalové soutěže. Extraligová Hlincovka 
z Českých Budějovic, ligová Příbram, Be-
nešov, kralupské juniorky a kadetky. Těší 
nás, že jsme opět mohli přivítat děvčata 
z partnerského města Komárno. 

Po celodenním zápasovém maratonu zví-
tězily bez ztráty jediného setu kralupské 
juniorky a po roce tak opět získaly putov-
ní pohár pro Kralupy. Na 2. místě skončila 
Příbram, 3. bylo Komárno. 

Díky patří všem, kteří se podíleli na 
organizaci kralupského turnaje a přispě-
li k pohodové atmosféře závěru sezóny. 
Značný podíl na tom, že všechny akce 
proběhly, má také kralupský Městský úřad. 
Bez jeho podpory bychom ani neodjeli  
na Slovensko či do Německa, ani bychom 
nemohli uspořádat v takovém rozsahu kra-
lupský turnaj. Děkujeme!

Petr slaPnička

květen a červen byl pro mladé kralupské 
judisty velmi úspěšný. Účast na dvou 

mezinárodních turnajích v Německu se mi-
mořádně vydařila. 

V posledním květnovém týdnu proběhl 
turnaj v Německém Aue. Tohoto turnaje 
se naši borci účastní pravidelně každý rok. 
V sobotu se konaly zápasy starších a mlad-
ších žáků, v neděli se prala kategorie mláďat. 
Zlaté medaile si domů přivezli Vít Bednář 
(st. žáci) a Adam Humhej (mláďata), stříbro 
vybojoval Tomáš Humhej (mláďata) a bron-
zovou medaili získali Martin Pohl, Adam 
Svítek (ml. žáci) a Marek Novák (mláďata).

První červnový víkend vyrazil oddíl  
na prodloužený víkend do německého Ros-
tocku. Také zde se konal mezinárodní tur-
naj a judisté nastupovali k těžkým zápasům. 
Zlaté medaile si domů přivezli Adam Svítek 
(nejmladší žáci), Michal Novák (mláďata), 
Václav Tintěra (junioři) a Marie Tkáčiková 

(mladší žákyně), stříbrné medaile vybojovali 
Václav Kurský (starší žáci), Marie Tkáčiková 
(startovala ve vyšší kategorii starších žákyň), 
David Apollonin (mladší žáci) a bronz získali 
Vít Bednář (starší žáci), Adam Svítek (mladší 
žáci) a Martin Veselý (junioři). Za odměnu 
vzala trenérka Katarina Hronová své svě-
řence na výlet do okolí a k moři. Všichni se 
vrátili domů vyčerpaní, ale spokojení a plní 
nových zážitků.  MagDalena beDnářová

poslední zápasy volejbalové sezóny 2009/2010
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Vážení čtenáři,
na II. ročníku slav-
nostního galavečera 
Sportovec Kralup nad 
Vltavou 2009, který 
se konal 16. dub-
na 2010, jsme vám 
představili, a sou-
častně pokřtili, mas-
kota kralupského 
sportu „Kralupáka“.

Podobu „Kralupá-
ka“ ztvárnil karikatu-
rista Pavel Rychtařík. Zhmotnili ji ti námi nej-
více obdivovaní, lidé ze ZPT cesta, organizace 
tělesně postižených.

Nyní je postavička, vysoká 25 cm, oblečená 
do tmavě modré teplákové soupravy se sym-
bolem „K“ na prsou a zádech, partner všech 
sportovců v Kralupech, připravena k prodeji.

Všichni zájemci o tuto sportovní postavičku 
„Kralupáka“ ji už nyní mohou zakoupit v In-
formačním centru Městského úřadu za pou-
hých 249,- Kč.

Lenka Procházková

Poháry a medaile předal vítězkám místostarosta města L. Lesák, asistovali mu p. Kysela – předseda 
oddílu volejbalu a p. Špaček. Tradiční pohár pro nejlepší nahrávačku předala paní Machanová. 

Judisté bodovali 
v mezinárodních soutěžích

Víte, které mléko je nejlepší? Mateřské pro jeho sympatické balení. 
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REGIONÁLNÍ FLORBALOVÁ LIGA
Kralupský region a okolí

Kde: pøíjemné prostøedí víceúèelové haly v are?lu ZS Kralupy
Pro koho: pro všechny starší 16-ti let

Kdy: od záøí 2010 - hrací dny pøizpùsobíme vašim možnostem !!! 

Pøijïte si vyzkoušet atmosféru florbalového turnaje 3+1 na 

1.roèník Kralupského poháru RFL
        sobota 4.záøí 2010 od 10:00

Souèástí turnaje bude informaèní schùzka RFL!!!

                                  STARTOVNÉ: 900 Kè/tým

 Pro více informací pište na mail rfl.kralupy@centrum.cz

Co je tøeba?
 - mít vlastní hùl a sportovní obuv
 - masku pro brankáøe (vybavení lze zapùjèit)
 - jednotné dresy nebo trièka
 - chu zasportovat si

Pro více informací o Regionální florbalové lize pište na

rfl.kralupy@centrum.cz

Systém ligy: 3+1, herní systém bude upøesnìn dle pøihlášených týmù

Pravidla: zjednodušená verze oficiálních florbalových pravidel
Hrací dny: navrhujeme všední dny (Ètvrtek 19-21:30) 

Rozhodè?: vyškolení od Èeské florbalové Unie

SOUKROMÁ InZeRCe
KOUPÍM BYT 2 + 1 (i menší) v Kralupech nad Vltavou. RK nevolat.
Tel: 602 330 704, e-mail: macakova.dana@seznam.cz
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MALOSTRANSKÉ 
STAROŽITNICTVÍ 

se sídlem v atraktivní turistické zóně 
Královské cesty –  

na MALOSTRANSKÉM  
NÁMĚSTÍ 28/5,  

PRAHA 1 - MALÁ STRANA,

Tel.: 257 530 430,602 290 907

Máme zájem i o další 
starožitnosti a obrazy.

koupí obrazy 
JOSEFA HOLUBA 

za zajímavé ceny.

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

užÍVeJte VoLnÝ čas
a starosti s daněmi a účetnictvím přenechte nám!

přijďte do naší kanceláře každý všední den  
mezi 7-15 hodinou. vyplatí se vám to...

 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...

www.zahradnictvi-jelinek.cz tel.: 315 781 019

u Ovocné stromky 
v květináčích
u Růže – keřové, pnoucí, 
sadové, polyantky
u Široký sortiment 
okrasných  travin
u Nové okrasné dřeviny 
z letošní produkce
u Plody meruněk – 3 kg 
koše, přepravky
u Chryzantémy multiflory
u Letní kolekce 
kvetoucích trvalek  
(viz Rady ptáka Loskutáka)

nyní 
nabízíme

OtevřenO:
po – pá: 8:00 – 17:30 so: 8:00 – 16:00 ne: 9:00 – 13:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno .................................... 8:30 – 13:00

letní slevY OkrasnÝcH rOstlIn
cenY  keřŮ JIŽ OD 20,-kč

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 2010 
do června 2011
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)
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Prořezávky, kácení, pořezy všech druhů stromů a dřevin
Práce s vysokozdvižnou plošinou do výšky 13 m

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

Pila – pořez dřeva, prodej palivového dříví

tel: 603 246 037

Firma Procházka

! výkuP aut – autobazar treFa !

Pražská 140, Neratovice – Byškovice 277 11
é Zprostředkování prodeje – komisní prodej.

é Úvěr, leasing.
é Povinné ručení, havarijní pojištění.

✆ 608 284 821



stavba,
bYt, Dům

nebo zahráDka

- důvod pro návštěvu

montaka

nově i půjčovna

stavebních strojů

a nářadí

otevírací Doba:
Po – Pá 7:00 – 17:00

so 7:30 – 12:00

ŠIROKÁ nABÍDKA PRO STAVBU, BYT, DůM A ZAHRADU

ROZŠÍŘenÍ PRODejnÍCH PLOCH nA 18 000 m2 nYnÍ nOVĚ:

prOdejna
Pánek Vladimír (vedoucí prodejny) - ( 315 746 137, 602 354 774, 
+ panek@montako.com

sanita  malířské potřeby  stavební chemie  odvětrávací 
systémy  spojovací materiál  plovoucí podlahy  

 keramické dlažby a obklady  zahrada  chovatelské 
potřeby a další

půjčOvna StavebnícH StrOjů a nářadí
Doležal Jiří (vedoucí divize služeb) - ( 315 746 117, 602 388 802, 775 858 654 + pujcovna@montako.com

Podrobné informace o sortimentu (vibrační desky  lávky  ruční elektrické nářadí  
 míchačky a další) a podmínkách zapůjčení získáte na výše uvedeném kontaktu nebo při 

osobní návštěvě prodejny montako.

tecHnická pOdpOra
Vymětalík Vladimír Ing. (vedoucí střediska) - ( 315 746 135, 773 630 792, + vymetalik@montako.com

kompletní služby v rámci dotačního programu zelená úSpOrám

*tuto akci nelze kombinovat se současnými rabaty. Akce se vztahuje na tyto produkty: všechny druhy omítek a barev 
VISCO, mozaikové (soklové) omítky; tmely: VISCOker 200, VISCOpor 300, VISCOflex 400/450, VISCOflex 500 a VISCOflex 
700. Akční nabídka platí do konce kalendářního léta.
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Každé čtvrté BalenÍ za 1,- Kč

BÁJEČNÁ LETNÍ AKCE
na prOdukty 

Omítky – barvy – tmely*

lobeček 732, 278 01 kralupy nad vltavou
tel.: 315 721 805-6, fax: 315 721 807

e-mail: stavebniny@montako.com, www.montako.com


