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Z pravodaj

A jak volili občané v Kralupech?
V 1. kole 11. – 12. 1. 2013 dosáhla v Kralupech n. Vlt. 
volební účast 59,44 % - devět kandidátů získalo celkem 
8.468 platných hlasů v tomto pořadí:

1. Schwarzenberg Karel ......................... 2.215
2. Zeman Miloš Ing. ................................ 1.856 
3. Fischer Jan Ing. CSc. ......................... 1.423 
4. Dienstbier Jiří ..................................... 1.273 
5. Franz Vladimír Prof. JUDr. ..................... 641

6. Fischerová Taťana ................................. 337
7. Roithová Zuzana MUDr. MBA ............... 283
8. Sobotka Přemysl MUDr. ....................... 243
9. Bobošíková Jana Ing. ............................ 197

Druhé kolo prezidentské volby proběhlo ve dnech 25. – 
26. ledna. Mezi kandidáty Zeman x Schwarzenberg bylo 
rozděleno 8.005 platných hlasů v poměru 4.028 hlasů 
pro Miloše Zemana a 3.977 hlasů pro Karla Schwarzen-
berga. Volební účast byla 56,47 %.

prezidentských voleb

KD Vltava 
ve spolupráci 

s Kruhem přátel 
hudby vás zve na

středa
20. 2. 2012
20:00 hodin

zpěv:  
Viktorie Dědečková 

akordeon:  
František Tomášek

Jste srdečně 
zváni!

Více na str. 16

Poprvé v historii nám byla svěřena pravomoc zvolit si hlavu státu. V přímé volbě získal 
nejvíce voličů na svou stranu a tím prezidentský post Miloš Zeman. Jeho vítězství však 
nebylo až tak jednoznačné, oba prezidentští kandidáti získali téměř srovnatelný počet hlasů.

Šansony 
večer plný 

francouzských 
melodií 
a chutí!

Leden ve znamení

Kdo je nový česKý prezident?

Miloš Zeman Ü28. 9. 1944 v Kolíně
Po maturitě na Střední ekonomické 
škole nebyl z politických důvodů přijat 
na vysokou školu a teprve po čtyřech 
letech začal dálkově studovat na Vy-
soké škole ekonomické v Praze, kte-
rou dokončil v roce 1969. 

V období „Pražského jara” vstoupil 
do KSČ, avšak po okupaci Českoslo-
venska byl vyloučen pro ostrou kritiku 
nastupujícího normalizačního režimu. 
V červenci roku 1968 podal přihlášku 
do obnovované sociální demokracie, 
jejímu vzniku však bylo tehdejším reži-
mem zabráněno. Proto také s obtížemi 
hledal zaměstnání. Po dalších čtrnáct 
let pracoval v tělovýchovné organizaci, 

kde vybudoval prognostické centrum. 
To bylo roku 1984 zrušeno pro kritické 
studie o vývoji naší společnosti. Další 
zaměstnání nalezl v zemědělské or-
ganizaci, kde se situace opakovala 
a v roce 1989 byl propuštěn. Po celé 
toto období se zabýval prognostickým 
modelováním společenských systémů. 
V období revoluce roku 1989 se aktiv-
ně zapojil do Občanského fóra v jeho 
středolevém proudu. 

V roce 1990 byl zvolen poslancem 
Federálního shromáždění, kde vyko-
nával funkci předsedy rozpočtového 
výboru. Úzce spolupracoval s Klubem 
sociálně demokratické orientace. V ro-

ce 1992 vstoupil do ČSSD a ve volbách 
téhož roku byl opět zvolen poslancem 
Federálního shromáždění ČSFR. V par-
lamentních volbách 1996 kandidoval 
v severomoravském volebním kraji, 
kde byl zvolen poslancem Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR a dne 27. 6. 
1996 se stal jejím předsedou. 

17. července 1998 - 12. července 
2002 byl předsedou vlády ČR. Ve vol-
bách 2002 již nekandidoval, odešel 
do důchodu. Je ženatý, manželka se 
jmenuje Ivana. V roce 1993 se mu 
narodila dcerka Kateřina. Z prvního 
manželství má syna Davida.

ZDROJ: www.VlaDa.cZ

Karel Schwarzengerg
nakreslil Jakub Žyrek, 
5 let - MŠ Mikovická

celkem platných hlasů: celkem platných hlasů:

MiloŠ zeMan
nakreslil Filip zajíček,
5 let - MŠ Mikovická

2.717.4052.241.171
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Krátké zprávy

máme nového prezidenta, kterého jsme si zvoli-
li poprvé v historii ČR sami! Síla svobodné volby, 
její důležitost či exkluzivita zasáhla do života nás 
všech. „Koho budeme volit“ jsme řešili dnes a den-
ně téměř s každým, občas i neznámým člově-

kem, diskuze se rozpoutaly ve všech 
koutech naší vlasti – doma, v re-
stauracích, v zaměstnání, na ulici; 
v prostředcích MHD se dávali do řeči 
náhodní cestující, jen aby reagovali 
na výrok jiného spolucestujícího, 
s kterým momentálně nemohli 
souhlasit. Co tato diskuze a volba 
přinesla, víme všichni. Věřím, že kaž-

dý zná jméno našeho nového prezidenta a byť se 
vítěz neshoduje s vaší osobní volbou, musíme ho 
akceptovat a přát si, aby byl prezidentem, který 
bude naši republiku zastupovat ve světě v tom 
nejlepším světle a slova smyslu.
Je ale na čase si oddechnout, uvolnit se, relaxovat. 
A můžete hned v neděli 10. února, kdy se uskuteční 
tradiční a stále více oblíbený Kralupský Masopust. 
Pozvánku najdete na poslední straně Zpravodaje. 
Nezapomínejte ani na sport – na v zimě oblíbené 
bruslení na kralupském zimním stadionu či plavá-
ní v krytém bazéně na Cukrovaru. 
V lednu jsme otevřeli novou rubriku – Osudy. 
Dnes si můžete přečíst první příběh o panu Jo-
sefu Vlachovi. Jaký „osud“ bude další, to proza-
tím nevím, ale věřím, že neodoláte, necháte se 
inspirovat a pošlete k otištění vámi psaný příběh 
o někom z vaší rodiny či blízké osobě. Předem 
vám všem, kteří se rozhodnete sepsat vzpomín-
ky, moc děkuji.
Přeji všem čtenářům pohodové prožití nejkratšího 
měsíce v roce, dětem spoustu nezapomenutel-
ných zážitků nejen z „jarních“ prázdnin a všem 
hodně zdraví, dostatek vitamínů a pohybu, aby-
chom odolali náporům sezónní chřipky!

Radka Saláková, RedaktoRka kZ

Milí čtenáři,

www.mestokralupy.cz
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◆ Rada města na svém letošním prvním jednání 
schválila přijetí dotace na projekt „Náhrada škod 
při odstraňování povodní v Zeměchách“  z Fondu 
hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 
Středočeského kraje ve výši 250.000,- Kč.
Dále schválila rozdělení obdržených fin. prostředků 
mezi JSDH, MěBP, TSM (účastníci likvidace škod 
při záplavě Zeměch):
JSDH Kralupy .................................. 40.195,- Kč
JSDH Minice ...................................... 3.310,- Kč
JSDH Vojkovice ................................15.500,- Kč

Úprava zeleně v Zeměchách ............ 35.000,- Kč
TSM posílení rozpočtu ................... 155.995,- Kč
◆ Rada města schválila zhotovitelem akce „Sta-
vební úpravy bytového domu č.p. 687, ul. chelčické-
ho - 1. etapa“ společnost Rybář stavební s.r.o., nám. 
Míru 50, Mělník za celkovou cenu 7.281.018,- Kč 
 vč. DPH. 
◆ MŠ Dr. E. Beneše obdržela finanční dar ve výši 
5.000,- Kč od společnosti Česká spořitelna, a.s. 
Dar slouží k úhradě nákladů spojených s rozvojem 
výchovně vzdělávacích aktivit žáků.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

13.března

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou

2

Po:  lobeček - tenisové kurty .................. 14:00 - 14:50 
 lobeček - nábř. J. Holuba ................. 15:00 - 15:50 
Út: Hostibejk .......................................... 16:00 - 16:30
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 lobeč - Purkyňovo nám. ................... 16:35 - 16:50
 (KROMĚ 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
 cukrovar - hala ................................ 16:00 - 16:50
 (POUZE 12. 2., 23. 4., 16. 7., 15. 10.)
St:  U gymnázia ...................................... 14:00 - 14:50 
 Mánesova ul. .................................... 15:00 - 15:50

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

TERMÍNY MOBILNÍCH SVOZŮ
ÚNOR:
11. 2. - 15. 2. rozměrný odpad z domácností   
25. 2. - 1. 3. rozměrný odpad z domácností   
BŘEZEN:
11. 3. - 15. 3. bioodpad
25. 3. - 29. 3. rozměrný odpad z domácností

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu sdružení zdravotně postižených

adresa:
Hůrka 1041

Schůzka se koná:
26. 2. 2013 od 12:30 

do 13:30 hodin

Zastupitelstvo města schválilo dne 19. 12. 2012 
novou Obecně závaznou vyhlášku města Kralu-

py nad Vltavou č. 4/2012 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Vyhláška upravuje práva a povinnosti poplatníka 
místního poplatku za svoz komunálního odpadu. 

Výše poplatku činí 500,- Kč za fyzickou osobu 
s trvalým pobytem v Kralupech. Splatnost poplatku 
je nejpozději 31. 5. 2013.

Dále vyhláška upravuje výši místního poplatku 
pro cizince a osoby, které vlastní např. rekreační 
objekt na území města. Vyhlášku najdete na we-
bu města www.mestokralupy.cz v záložce „Platné 
obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

Poplatky za psy zůstávají stejné jako vloni. Po-
platek je splatný do 31. března 2013.

Bližší informace zjistíte na Ekonomickém odboru 
MěÚ Kralupy nad Vltavou, paní Humlová a Poláčko-
vá, tel.: 315 739 885 a 315 739 863.

Změna úředních hodin od 1. 2. 2013 
PONDĚLÍ ..................................8 – 12 / 13 – 17 
ÚTERÝ ......................................8 – 11 
STŘEDA....................................8 – 12 / 13 – 17
ČTVRTEK .................................8 – 11 
PÁTEK ......................................8 – 11* 

*Jen pro evidenci nových uchazečů o zaměst-
nání a příjem žádostí o nepojistné sociální dáv-
ky či pozvané klienty.

Poslední uchazeč se vyřizuje 15 minut před 
koncem úředních hodin.

ÚřaD PRácE ČESké REPuBliky,
krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Kralupy n. Vlt., 
Přemyslova 352/20 a Palackého nám. 6

poplatky za svoz odpadu
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vzáří loňského roku vypukla rozsáhlá 
rekonstrukce OD Máj, který se adaptací 

budovy promění v sídlo kralupského měst-
ského úřadu. Tato rekonstrukce je svým 
rozsahem největší v posledních letech a za-
znamenal ji prakticky každý. 

Přeměna obchodního domu na radnici 
byla zahájena bouracími pracemi. 

Jak se rekonstrukce vyvíjí – co bylo 
do poloviny ledna od začátku rekonstrukce 
provedeno, jaké práce jsou nyní v plánu 
a jak ovlivňuje tuto rekonstrukci zimní 
počasí?
Do dnešního dne (16. 1. 2013) byla prove-

dena téměř kompletní demolice vnitřních 
částí a obvodového pláště objektu. Veškeré 
obvodové konstrukce vč. střešní skladby 
byly odstraněny a stavba byla obnažena 
na nosnou konstrukci (skelet). V současné 
době dochází k postupné demontáži jedno-
ho traktu skeletu (směrem k č.p. 6), v rámci 
které jsou postupně odstraňovány průvlaky, 
sloupy a stropní panely. Jedná se o tech-
nologicky velmi náročný proces. Uzlový 
bod „dokončení veškerých bouracích prací“ 
má zhotovitel závazně smluvně stanoven  
na 9. 2. 2013. Do této doby musí být kom-
pletně odstraněn zmíněny trakt nosného 
skeletu a také rizalit (přístavba, ve které 

bylo umístěno požární schodiště a nákladní 
výtahy) směrem do Jodlovy ulice. Klimatic-
ké podmínky do dnešního dne stavbu nijak 
negativně neovlivnily.

Jak bude řešeno parkování u nového MěÚ?
Nový objekt MěÚ bude mít parkoviště v su-
terénu, které nabídne celkem 50 parkova-
cích míst. 25 parkovacích míst bude určeno 
pro návštěvníky úřadu, 25 parkovacích míst 
v oddělené části pak bude sloužit pro potře-
by zaměstnanců. Provozní řád budoucího 
parkoviště zatím není detailně dořešen.

děkuJi Za aktuální infoRmace! R. Saláková, kZ

na základě usnesení Rady města Kra-
lupy nad Vltavou č. 13/01/8/01 ze dne 

8. 1. 2013 bylo 14. ledna zahájeno řízení 
o poskytnutí grantu z Grantového schématu 
na podporu zájmových aktivit na rok 2013, 
dle platných Pravidel pro udělení grantu. 
Účastníci řízení jsou povinni seznámit se 
s těmito Pravidly a důsledně se jimi řídit.

Zájemcům jsou všechny dokumenty upra-
vující výběrové řízení Grantového schématu 
k dispozici:

a) ke stažení na webových stránkách 
www.mestokralupy.cz

b) v informačním centru - MěÚ Kralupy 
nad Vltavou, U Cukrovaru 1087

c) na vyžádání budou zaslány na adresu 
či email žadatele nebo předány při osobní 
návštěvě po domluvě s Bc. Lenkou Herma-
novou, tel.: 315 739 810, e-mail: lenka.her-
manova@mestokralupy.cz

Žádost musí být podána na předepsaném 
dokumentu (žádosti). 

Žadatel může podat maximálně 3 žádos-
ti o grant.

Maximální požadovaná částka nemůže 
přesáhnout 100.000,- Kč. Minimální spolu-
účast žadatele grantu činí 10 %.

 Termín pro příjem žádostí: do pátku  
15. února 2013 (do 14:00 hodin), žádosti 
došlé po stanoveném termínu nebudou po-
suzovány. Pro posouzení včasnosti podá-
ní žádosti je rozhodující datum uvedené 
na otisku razítka podatelny MěÚ.

Grant na podporu zájmových aktivit

RoZHovoR s... Jindřichem karvánkem, referentem odboru RiaSm měÚ kralupy nad vltavou

výstavba nové kralupské radnice
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Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 
do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé 
povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 

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

Výměna se provádí na příslušném odboru dopravy MěÚ  
(v Kralupech prozatím sídlí v Přemyslově ulici nad čerpací stanicí).

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

kralupští radní na svém lednovém jedná-
ní schválili vyhlášení Výběrového říze-

ní č. 1 na získání půjčky z „Fondu rozvoje 
bydlení Města Kralupy nad Vltavou“ pro 
rok 2013. 

Město Kralupy nad Vltavou v zájmu zlep-
šení úrovně bydlení, životního prostředí 
a vzhledu města vytvořilo v roce 1995 pe-
něžní fond – „Fond rozvoje bydlení Města 
Kralupy nad Vltavou“, který slouží k posky-
tování půjček na opravu a modernizaci by-
tového fondu vlastníkům obytných budov 

a bytů na území města, podle stanovených 
pravidel a podmínek, a také k úhradě nákla-
dů na opravy, modernizaci městského byto-
vého fondu a úhradu nákladů v souvislosti 
s odstraňováním škod vzniklých v souvis-
losti s přírodními, živelnými a ekologický-
mi událostmi či haváriemi (např. povodeň, 
zatopení, škody způsobené povětrnostními 
a jinými událostmi, požár, únik ekologicky 
škodlivých látek aj.). 

Finanční prostředky se zapůjčují napří-
klad na obnovy střech, výměny oken starších  

10 let, na nákup bytu v rámci 5. vlny priva-
tizace městského bytového fondu atd. Celé 
znění výběrového řízení naleznete na webo-
vých stránkách města www.mestokralupy.cz 
a na úřední desce MěÚ Kralupy n. Vlt.

Půjčka je úročena 3 % se lhůtou splat-
nosti 4 roky. 

Termín podání žádostí je do 27. 2. 2013. 
Bližší informace poskytne Vladimíra Meli-
charová, referentka ekonomického odboru, 
tel.: 315 739 809, e-mail: vladimira.melicha-
rova@mestokralupy.cz.

vloňském dubnovém vydá-
ní Kralupského Zpravoda-

je jsme psali o záměru Města 
Kralupy prodat budovu býva-
lých Kralupských mlýnů. Nebyl 
to apríl. Prodej budovy dojed-
nalo Město s pražskou Vyso-
kou školou chemicko-techno-
logickou, která získala dotaci 
z evropských fondů a v areálu 
bývalých mlýnů vybuduje Vě-
decko-technický park (dále jen 
VTP). Tento park bude sloužit 
nejen škole, ale i firmám, které 
chtějí provádět drobný vědecký 
výzkum.

Samotná přestavba budovy 
by měla začít na jaře tohoto ro-
ku. Tradičně prvními pracemi 
budou práce bourací. Veškeré 

přístavby budou odstraněny 
a zbude pouze původní budova 
mlýna včetně sila, která bude 
základem nového VTP.

V pětipodlažní budově najde-
me nejen přípravny pro labora-
toře, lehké laboratoře, v nichž 
bude probíhat výzkum a vývoj 
technologií v oblasti stavební 
chemie (např. přípravky proti 
šíření plísní, lepidla apod.), ale 
také přednáškovou místnost, vy-
bavenou nejmodernější audio 
a video technikou a muzeum 
technického zaměření.

Co se exteriéru týče, bude 
celá fasáda osazena jakýmsi 
skleněným krunýřem z profi-
lovaného skla, který sdruží fa-
sádu do jednoho kabátu a pod 

vědecko-technický park v Kralupech
ním bude decentně přiznáno, 
jak dům vypadal v historii.  
Toto řešení umožní, že budo-

va více „zapadne“ do konceptu 
nového centra města Kralupy 
nad Vltavou.

půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“

Vážení občané – řidiči,
v letošním roce jsou držitelé řidičského prů-
kazu vydaného do 30. dubna 2004 povinni 
požádat o jeho výměnu.

Jelikož je na konci tohoto roku plánováno 
stěhování Městského úřadu Kralupy nad Vl-
tavou, odboru dopravy z Přemyslovy ulice 
do budovy nového MěÚ, dojde koncem roku 
k omezení úředních hodin. 

Proto, prosíme, neváhejte a zažádejte si 
o výměnu řidičského průkazu co nejdříve.

Více informací: www.vymentesiridicak.cz

Nevyměníš
 Nepojedeš!

!! Výměna řP  je osvobozena od správního poplatku !!
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Kralupské technické služby vyslaly 
do boje se sněhovou nadílkou jak 
víceúčelová vozidla holder, tak 
právě nově dorazivší vozidlo unimog 
od Mercedesu.

zatímco naprostá většina kralupských ob-
čanů tvrdě spí, řidiči za volanty pluhů 

a sypačů nastupují do práce již úderem třetí 
hodiny ranní. Od šesti hodin ráno techni-
ku navíc posilují další pracovníci s hrably 
k úklidu a dočišťování pro kolovou techni-
ku těžko přístupných míst a schodů. 

Mimochodem, od minuloroční zimy řidiči 
TSM v případě sněhové kalamity i nenadálé 
námrazy a náledí mohou svými posypový-

vroce 2011 zavedlo naše město novou 
službu pro své občany týkající se svo-

zu bioodpadu přímo z domácností. Během 
dvou let se do projektu přihlásilo 304 ob-
čanů, kteří své bioodpady pocházející z do-
mácnosti ukládali do speciální bionádoby, 
kterou měli umístěnu přímo u domu. Svoz 
probíhal 1x za 14 dnů a za 2 
roky fungování této služby se 
do těchto bionádob vytřídilo 
téměř 262 tun bioodpadu, kte-
rý byl následně uložen na kom-
postárnu v Úholičkách.  

I v letošním roce se bude v té-
to akci pokračovat a případní 
noví zájemci se mohou přihlásit  
do 15. března 2013 na MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou, odboru ži-
votního prostředí, kde dosta-
nou veškeré informace o této 

službě. Kontaktní osobou je paní Helena 
Traxlová (tel.: 315 739 944). 

Svoz bude probíhat opět v úterý 1x za 14 
dnů v období od dubna do listopadu. Datum 
prvního svozu připadá v tomto roce na úte-
rý 2. dubna 2013 a poslední svoz proběhne 
v úterý 26. listopadu 2013.

Cena za roční pronájem biopopel-
nice zůstává beze změny. Nádobu 
o objemu 240 litrů si je možno pro-
najmout za 238,- Kč za rok a 120 

litrovou nádobu za 173,- Kč za rok 
včetně DPH.

Zájemci si také mohou speciální 
nádobu odkoupit do svého vlastnictví 
od dodavatele služby. 

Cena biopopelnice:
› 120 litrů - 830,- Kč včetně DPH,

› 240 litrů - 1.070,- Kč včetně DPH.

Stejně jako v loňském roce bude občanům 
umožněna platba za svoz bioodpadu přímo 
na MěÚ v Kralupech nad Vltavou, ve velké 
zasedací místnosti v přízemí budovy U Cuk-
rovaru (naproti infocentru) a to ve středu  
13. 2. a 20. 2. 2013 od 12 do 18 hodin.

Co všechno je možno do bionádob ukládat?
› listí, tráva, plevel
› zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny 
apod.
› kousky větví keřů a stromů (posekané, nastří-
hané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem)
› spadlé ovoce
› zbytky zeleniny a ovoce
› čaj, káva
› skořápky ořechů 
› exkrementy drobných domácích zvířat 

měÚ kRalupy nad vltavou,  

odboR životníHo pRoStředí, Helena tRaxlová

sběr bioodpAdU
přímo z domácností pokračuje i v letošním roce

Kralupské pluhy a sypače opět v akci

fo
to

: M
a

r
ti

n
 t

lu
s

tý

mi vozidly s pluhy v případě krize provádět 
rovněž posyp ledovky či úklid sněhu na klí-
čové části hlavní průjezdní komunikace 
městem, a to mezi světelnou křižovatkou 
Na Františku až po semafor na křižovatce 
ulic Mostní x Třebízského v Lobečku.

Město tyto případné mimořádné posypy 
a úklidy, které mají během možné kala-
mity umožnit vozidlům zejména bezpečné 
překonání Masarykova mostu, pokryje ze 
svých prostředků.

Celou trasu hlavního průtahu městem, 
silnice 2. třídy II/101 (přes most) a II/240 
(směr Velvary, včetně ulic Dobrovského, Pře-
myslova, V Růžovém údolí, G. Klapálka, Hy-
bešova a 28. října) nadále uklízí i opravuje 
SÚS - Správa a údržba silnic, a to v celé 
jejich délce. maRtin tluStý 

nově dodaný Unimog od Mercedesu má mj. pohon na všechna čtyři kola a rovněž umožňuje aplikaci 
tzv. vlhčené soli, u které je nástup účinku podstatně rychlejší než při klasické aplikaci.

obě kralup-
ská variabilní 
vozidla holder 
jsou v zimě 
opatřena jak 
pluhy, tak
i sypači. le-
tos jim přibyly 
nepřehlédnu-
telné výstraž-
né vlajky.
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Aktuality

Jako každý rok v období tříkrálovém vyšli 
do ulic v Kralupech koledníci z řad far-

ních a charitních dětí a společně koledovali 
a vinšovali lidem pokoj a zdraví v novém roce 
2013. Účelem koledování jsou nejen finanční 
prostředky, které se během sbírky vyberou, 
ale také připomenutí poselství Tří králů o zro-
zení Ježíše Krista. 

Letošní sbírka dosáhla výše 56.417,- Kč. 
Všem dárcům za jejich příspěvky děkujeme.

Sbírka bude věnována na projekty Farní 
charity Kralupy nad Vltavou, na projekt Ar-
cidiecézní charity Praha a na projekty v za-
hraničí.

PoDPořENy BuDou:
› přístavba azylového domu v Kralupech, 
› charitní domov pro seniory v Mukařově,
› odstranění podvýživy matek a dětí v africe.

Sbírku zahájil 6. 1. v 16 hod. v kralup-
ském kostele Tříkrálový koncert pořáda-
ný kralupskou Základní uměleckou ško-
lou za účasti Dvořákova komorního sboru 
a Kralupských žesťových sólistů. Během 
koncertu pan farář požehnal koledníkům, 
aby se jejich dílo vydařilo a na cestě je ne-
potkalo nic zlého. 

baRboRa kovářová

Č lověk se někdy ocitá na rozcestí své-
ho žití. Život je pro nás někdy těžký 

a potřebujeme někoho, kdo nás vyslechne 
a přitom neodsoudí. V případě vaší potře-
by jsme k dispozici v naší náboženské obci 
nejen po bohoslužbách, ale i po předchozí 
domluvě k individuálnímu pohovoru během 
týdne. Pastorační pohovory probíhají mimo 
úřední hodiny. Duchovní a další členové 
náboženské obce navštěvují a doprovázejí 
lidi v nejrůznějších životních situacích - 
nemocné, osamělé. Snažíme se pomáhat 
lidem a podívat se na životní situaci i ji-
ným pohledem. 
 
CO JEšTě MŮžEME NABÍdNOuT?

Internet a senioři – nebojte se začít:
Zahájili jsme projekt „Senior Internet“, kam 
mohou docházet senioři, kteří vůbec ne-
umí pracovat s počítačem a s internetem, 
ale i pokročilí uživatelé. Internetová vý-
uka probíhá v prostorách farního úřadu. 

V době provozu internetové výuky je k dis-
pozici asistent, který každému ochotně rád 
poradí a pomůže s případnými problémy. 
Žádné hromadné akce. Po předchozí do-
mluvě jsme připraveni se přizpůsobit vašim 
potřebám a času. Pomalými krůčky, za indi-
viduální výuky se postupně naučíte:
› základní obsluha počítače
› internet a vyhledávání informací 
› elektronická pošta, založení a správa vlast-
ní e-mailové adresy
› práce s textem
› používání programu Skype - telefonová-
ní zdarma
› nakupování přes internet
› ukládání a tisk materiálů a další

Asistenční služba:
› pro osoby žijící samy nebo v určitém časo-
vém období nemající asistenci pokrytu jiný-
mi možnostmi (rodinní příslušníci v práci, 
ve škole atd.)
› individuální práce s klientem

Vítání občánků
Upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem o uvítání svého dítěte, nechť se osobně přihlásí na matrice 
Městského úřadu v Kralupech nad vltavou, ul. U Cukrovaru 1087. 
vítání občánků proběhne v měsíci květnu a bude  určené pro děti  narozené v období od 1. června 2012 
do 31. prosince 2012, které mají trvalý pobyt v Kralupech nad vltavou. rodiče můžou své děti nahlásit 
na matrice nejpozději do 20. 4. 2013. Hana Losová, MěÚ Kralupy n. vlt.

tříkrálová sbírka 2013

církev československá husitská 

› pomoc při jednání s úřady, vyplnění for-
mulářů, pomoc při nákupech, doprovod 
k lékaři

Asistenční služby poskytujeme jako: 
› pravidelné služby v předem stanovený 
den a hodinu
› občasné služby (jednorázová objednáv-
ka)
 
doba poskytování asistenčních služeb:
› každý všední den v době od 8:00 do 14:00 
hod. mimo hlavní a vánoční prázdniny.
Veškeré služby a aktivity jsou poskytova-
né zdarma.
 
Kontakty a další informace: 
Náboženská obec církve československé husitské
Ilona Holcová – zmocněnec diecézní rady
S.K.Neumanna 88
Kralupy nad Vltavou 278 01
Tel.: 777 11 81 41
e-mail: ccshkralupy@seznam.cz

náboženská obec církve československé husitské v Kralupech nad Vltavou  
je a chce být maximálně otevřená všem lidem, nejen svým členům a nejen těm, 
kteří svou cestu k víře a k Bohu již nalezli, ale také těm, kteří sami sebe za věřící 
nepovažují, kteří Boha hledají, i těm, kteří v žádné organizované církvi být 
nechtějí. Proto bychom rádi otevřeli své duchovní i fyzické dveře veřejnosti. 

jsme tu  
mezi vámi
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Městský útulek, Pozvánky

TOužÍTE pO pEJSKOVI? AdOpTuJTE HO Z KRALupSKéHO ÚTuLKu!

AidA ŽemlA

Ze sociálních důvodů majitelky u nás skončila asi čtyřletá fena křížence 
jezevčíka se štěňaty. Štěňata již našla nové domovy. aida měří 36 cm, je 
milá, mazlivá, nekonfliktní, dobře chodí na vodítku, doma čistotná, ale 
v pohodě si zvykla i na kotec.

kříženec německého nebo belgického ovčáka, asi sedmiletý pes, velký 
70 cm. Přivezla ho MP kralupy. Je hodný k lidem, čistotný, nadaný na vý-
cvik, chodí dobře na vodítku. Není uštěkaný, ale není vhodný do smečky, 
ostatní psy moc nemusí.

ZVeme VáS SRdečNě NA jIž 7. ROčNík 
mASOPuSTu V lIbčIcích NAd VlTAVOu, 

který pořádají občanská sdružení, 
školy a Libčická plovárna ve spolupráci 

s Městem Libčice nad vltavou. 
do pochodu - start je na sahaře - bude 
hrát dechovka Kralupského žesťového 

orchestru, v cíli v areálu plovárny nás čekají 
pochoutky z řeznictví i cukrárny, pestrý 
masopustní jarmark, veselý a rozpustilý 

program a na závěr soutěže o ceny. 
přineste si s sebou dobrou náladu, maškarní 

úbor (má „prdelačku“ zdarma) a veselou mysl! 

těšíme se na vaši hojnou účast. 
Podrobný program najdete na 

http://libcickaplovarna.webnode.cz/, 
http://www.libcice.cz/kultura/ 

Za organizátory Evžen Novák

V útulku lesan s kapacitou  
25 psů si ale určitě můžete 

vybrat i jiného psího kamaráda!

Základní 
organizace 

Českého svazu 
chovatelů 

v Kralupech 
nad Vltavou

VÝSTAVu dROBNéHO 
ZVÍŘECTVA 
s expozicí okrasného ptactva a morčat

Místo konání: areál „Dřevák“, ul. Ke Koupališti, 
Kralupy – Lobeček
Otvírací doba pro veřejnost:
sobota 16. 2. – od 8 do 17 hod.
neděle 17. 2. – od 8 do 13 hod. 
Vstupné: 30,- Kč dospělí / děti do 15 let zdarma
I na této výstavě se uskuteční prodej části vystavených čis-
tokrevných zvířat pro další chov. Výstava přiblíží návštěvní-
kům chovatelství jako vhodného koníčka pro volný čas a také 
ukáže, co všechno můžete chovat v městské aglomeraci.
Nebude chybět prodej keramiky,
zeleniny, cukrovinek, medu, 
medoviny a jiné.
  Těšíme se na vaši návštěvu!

pořádá ve dnech 16. – 17. 2. 2013

lESaN - MěStSký ÚtulEk PRo PSy 
kralupy nad Vltavou – Na Hrombabě

 Monika kolková, u  cukrovaru 1075, 278 01 kralupy n. Vlt., 
e-mail: kolkova@seznam.cz, tel.: 775 105 275

www.utulek-kralupy.estranky.cz
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Městská policie

☛ Dne 17. 12. 2012 v 13:51 h. na l. 156 požá-
dalo OO PČR Kralupy o spolupráci při pátrá-
ní po 7leté holčičce, která se měla ztratit své 
12leté sestře poblíž nádraží ČD. Dle uvedené-
ho popisu strážníci MP společně s policisty 
propátrávali okolí s výsledkem negativním. 
V 14:08 h. hlídka MP Kralupy obdržela infor-
maci, že holčička se již nachází v místě svého 
bydliště a je v pořádku.

☛ Dne 19. 12. 2012 ve 21:25 h. na l. 156 po-
žádala o pomoc paní P., která uvedla, že si 
na prst ruky nasadila prstýnek z chirurgické 
oceli, nejde jí sundat a má prst již celý nateklý 
a modrá. Na místo byla ihned vyslána hlídka 
MP, která ženu převezla na nejbližší stanici 
HZS, kde jí byl prstýnek pomocí rozbrušova-
cího kotouče za dlouhých 15 minut sundán. 

☛ Dne 28. 12. 2012 ve 20:13 h. na l. 156 ozná-
mil všímavý občan, že viděl nějakého mu-
že s kárkou, jak odváží kovové rošty od ZŠ 
Gen. Klapálka směrem do centra města. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP Kra-
lupy, která prověřila přilehlé ulice s výsledkem 
negativním. Dále byla kontaktována zástupky-
ně ředitelky, která vyčíslila škodu na 20.000,- 
Kč. Z důvodu podezření ze spáchání trest-
ného činu byla na místo přivolána hlídka OO 

PČR Kralupy, která si na místě celou věc pře-
vzala k dalšímu opatření. 

☛ Dne 1. 1. 2013 v 00:45 h. na l. 156 oznámil 
pan J., že v Lobči se nachází nějaký mladík, 
který má očouzený obličej s krvácejícími ra-
nami. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, 
která se zkontaktovala s mladíkem, který je-
vil známky poranění zábavní pyrotechnikou, 
což později sám potvrdil. Mladík si ale zřejmě 
z důvodu šoku nepamatoval, jakým způso-
bem ke zranění došlo. Na místo byla přivolána 
RZS, která následně mladíka odvezla na chi-
rurgii slánské nemocnice. 

☛ Dne 10. 1. 2013 v 12:10 h. na l. 156 požádala 
o příjezd hlídky MP paní D. do ul. Štefánikova, 
kde si zabouchla dveře od bytu a uvnitř zů-
staly dvě malé roční děti. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která za asistence majitele 
bytu dveře otevřela. Děti byly v pořádku.

☛ Dne 11. 1. 2013 v 17:05 h. na l. 156 požádala 
paní F. o příjezd hlídky MP na sídl. Cukrovar, 
protože u vchodu do jednoho z domů nalezla 
zmateného netopýra. Na místo byla vyslána 
hlídka MP, která si netopýra převzala. Tele-
fonicky byl kontaktován pan S. ze Sdružení 
na ochranu ptactva, který hlídce MP sdělil, jak 

mají s netopýrem zacházet a v odpoledních 
hodinách si netopýra osobně vyzvedl.

☛ Dne 13. 1. 2013 v 8:41 h. na l. 156 oznámi-
la paní P., že viděla v ul. U Jeslí, jak nějaké 
tmavé vozidlo nabouralo do jiného zaparko-
vaného vozidla a z místa nehody ujelo. Regis-
trační značku vozidla si bohužel nepamatuje. 
Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která 
prověřila přilehlé ulice a zjistila zaparkované 
tmavé vozidlo, které vykazovalo známky po-
škození v přední části. U vozidla se nacházeli 
dva muži, z nichž byl jeden dle vzezření v pod-
napilém stavu. Proto byla na místo přivolána 
hlídka OO PČR Kralupy, která si celou věc 
na místě převzala k dalšímu opatření. 

☛ Dne 13. 1. 2013 ve 23:36 h. na l. 156 požá-
dalo operační středisko PČR Mělník o spo-
lupráci s hlídkou OO PČR Kralupy v bývalém 
hotelu Adriana, kde se má nacházet nějaká 
osoba. Na místo byla vyslána hlídka MP, která 
společně s hlídkou OO PČR Kralupy propát-
rala celý objekt uvedeného hotelu. Ve sklep-
ních prostorách byl nalezen zraněný muž, kam 
se dle jeho výpovědi propadl z vyššího pa-
tra. Na místo byla přivolána RZS, která mu-
že ošetřila a následně za asistence jednoho 
z policistů převezla do slánské nemocnice.  

Z linky 156:

pejsci, psi a hafani aneb máme rádi zvířata
Město Kralupy se celoročně potýká 

s problémem volného pobíhání psů, 
uklízení exkrementů, neplacení poplatků  
ze psů atd. Nejdříve se zaměříme na ono 
volné pobíhání psů, které je omezeno na vět-
šině území města Kralup platnou obecně 
závaznou vyhláškou č. 2/2001, která říká, že 
psi a jiná zvířata lze venčit pouze na vodít-
ku. Je zde také vysloven zákaz vstupu psů 
a jiných zvířat na dětská hřiště, pískoviště 
a sportoviště. V další části této obecně zá-
vazné vyhlášky najdeme výčet míst, kde je 
volný pohyb psů povolen, avšak za podmín-
ky, že majitel má psa pod neustálým dohle-
dem a přímým vlivem. Jedná se o místa: 
nábř. J. Holuba a Strachov podél řeky, sídl. 
Cukrovar za plaveckým bazénem a podél 
řeky směrem ke Dvořákově stezce, sídl. Zá-
tiší za sportovní halou, na Hostibejku pro-
stor pod restaurací, nad Lidovým náměstím 
od ul. Na Cikánce do Zeměch a za požární 
nádrží v ul. Pražská. Je třeba si uvědomit, 
že vy, jako majitelé psa, sice svého mazlíčka 
znáte a víte, že by nikdy nikomu neublížil, 
ale jsou mezi námi také lidé, kteří se cizích 
psů bojí anebo jiní psi, kteří blízkou přítom-
nost vašeho psa nesnesou. Poté se s hrůzou 
obracíte na městskou policii s tím, že vaše-
ho mazlíčka, který, jak se říká, by neublížil 
ani mouše, ale byl na volno, kousl jiný pes 

o čtyři hlavy vyšší než ten váš, ale 
který byl na vodítku… 

Co se týče jednoho z dalších 
problémů našeho města, uklízení 
exkrementů, jak jste se sami mno-
hokrát jistě přesvědčili, není u na-
šich občanů právě oblíbenou a prová-
děnou činností. Tato povinnost je zakotvena 
v platné obecně závazné vyhlášce města  
č. 6/2001. Je však známo, že psí exkrementy 
mohou šířit různé nemoci a parazity, snad 
už jen proto, že takový psí trus se rozkládá 
jeden měsíc až půl roku, a navíc suchý trus 
se rozsýpá a jeho malé kousky pak za větr-
ného počasí dokonce létají vzduchem. Bo-
hužel Kralupy nemají prostředky na úkli-
dovou firmu, jako má např. hlavní město 
Praha pro úklid exkrementů z ulic města, 
a tak nezbývá, než aby se o to postarali 
sami majitelé pejsků, byť jen pouhým při-
praveným igelitovým pytlíkem od ranních 
rohlíků v kapse každého majitele. 

Porušení povinnosti dle platné obecně zá-
vazné vyhlášky města č. 3/2010, placení po-
platků ze psů, je jedním z dalších nešvarů 
občanů Kralup. Poplatek ze psa má povin-
nost platit osoba, která má pobyt na území 
města Kralup a je držitelem psa a podléhají 
mu psi starší 3 měsíců. Poplatek musí ma-
jitel uhradit do 3 měsíců od doby, kdy se 

stal jeho držitelem. Poplatek je ročně 
stanoven takto: dům min. o 3 bytech 
1.000,- Kč, rodinný dům 200,- Kč 
a poživatelé důchodu 200,- Kč. 
V neposlední řadě se zaměříme 

na povinnou vakcinaci proti vztek-
lině, která je dle veterinárního zákona 

povinná pro každého chovatele zvířete. Vak-
cinace je tedy povinnost a hradí ji majitel, 
avšak porušení této povinnosti může zna-
menat pokutu do výše 10.000,- Kč, za opa-
kované porušení zákona pak až 20.000,- Kč. 
Proti vzteklině se na základě novely zákona 
od roku 2008 však již nemusí očkovat každý 
rok, a sice toto závisí na použité vakcíně.

Strážníci městské policie dohlíží na to, 
aby v našem městě byl pořádek, čistota 
a nebyl porušován zákon. Avšak těmi, kdo 
by měli mít největší zájem na čistotě a po-
řádku v okolí, jsou sami občané. Bohužel 
v minulém roce byli strážníci nuceni udě-
lit pokuty za porušení povinností z obecně 
závazných vyhlášek v celkové výši 10.000,- 
Kč a bylo uděleno celkem 246 domluv. Je 
třeba si uvědomit, že za porušení vyhlášky 
města je strážník oprávněn udělit pokutu 
až do výše 1.000,- Kč. 

StR. teReZa dobRovolná, 

manažeR pRevence kRiminality měStSké 

policie kRalupy nad vltavou
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Knihovna

Jodlova 111, 278 01 Kralupy n. Vlt. – přízemí budovy, ve které sídlí i ZŠ praktická

tel: 315 727 852, 315 727 782; 
http://www.knihovnakralupy.cz/

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

pŮJČOVNÍ dOBA V KNIHOVNě

oddělení pro dospělé:
Pondělí ........8:00 - 11:30 ............12:30 - 18:00
Středa..........8:00 - 11:30 ............12:30 - 18:00
Čtvrtek .........................................12:30 - 18:00
Pátek ...........8:00 - 11:30 ............12:30 - 17:00 
Sobota .........8:00 - 11:00 

oddělení pro děti a mládež:
Pondělí ........................................12:30 - 17:00
Středa..........8:00 - 11:30 ............12:30 - 17:00
Čtvrtek .........................................12:30 - 17:00 
Pátek ...........................................12:30 - 17:00

Z pera současných 
kralupských básníků
ZIMA
Když sevřela jsem ruku v pěst
a hranou do sněhu ji měkce položila,
dál fantazií nechala se vést,
konečky prstů dílko přikrášlila – 
jen oblak páry od mých úst
prozradil údiv nad tou nožkou malou,
co s větší dlaní sama začla růst.
Nejistý krůček pevnou stal se skálou.

milada bínová, kRalupy n. vlt.

Patříte-li také mezi ty, kteří skládají básně jen 
tak do šuplíku, neváhejte a pošlete nám svou 
báseň – nebo básně – k otištění. Nejlépe mailem 
na adresu: zpravodaj@mestokralupy.cz

na anketních lístcích odpovězte na otáz-
ku „Která kniha, vydaná v roce 2012, 

se vám nejvíce líbila?“.
Pokud odpovíte také na otázku „Kterou 

literární postavu máte nejraději?“, budete 
zařazeni do slosování o tři knihy. 

Z došlých odpovědí bude vylosováno pa-
desát výherců, kteří dostanou pěknou kni-

hu. Nakladatelství, které vydalo knihu s nej-
více získanými hlasy, získá cenu dětí.     

Anketní lístky si můžete vyzvednout u va-
ší knihovnice v dětském oddělení. Vyplně-
né anketní lístky odevzdávejte v knihovně 
nejpozději do 14. března 2013.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání 
cen proběhne 10. dubna 2013.

O JAKé TITuLY BYL 
NEJVěTšÍ ZáJEM?

V oddělení pro dospělé vede M. Higgins 
clarková: V náručí nepřítele nebo S. Monyová: 
Poslední extáze, ke konci roku byl velký zájem 
o román Padesát odstínů šedi a detektivní 
román Sněhulák. 
V oddělení pro děti má stále prvenství Deník 
malého poseroutky.  

cílEM PRoJEktu JE SPoJit PotěŠENí ZE ČtENí S RaDoStí Z PoMoci DRuHýM.
Na stránkách projektu www.ctenipomaha.cz naleznete seznam krásných knih ke čtení, které jsou 

rozděleny do tří kategorií podle věku čtenářů. Většinu knih najdete v naší knihovně. až některou 
z knih přečtete a odpovíte na několik otázek vztahujících se ke knize, získáte 50 korun.

Tuto odměnu si nemůžete vyzvednout v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu, kdo čeká 
na vaši pomoc.

Věnujte ji třeba 
na vybavení nové třídy 
pro děti s autismem ne-
bo pomozte rozveselit 
děti, které musí trávit 
čas v nemocnici.  

Registrační formulář 
a odpovědi na otázky 
můžete vyplnit také 
v dětském oddělení 
knihovny.

upozorňujeme žáky základních 
a středních škol na stále probíhající 
charitativní akci Čtení pomáhá.

› v kralupské knihovně se zaregistrovalo 
 2.169 uživatelů
› vypůjčeno bylo 119.260 dokumentů
 - z toho např. 63.474 beletrie pro dospělé
 - 15.825 beletrie pro děti
 - 13.510 periodik
 - 1.980 zvukových dokumentů
› knihovnu navštívilo 37.659 uživatelů
 - z toho bylo 35.079 návštěv půjčoven 
 a studovny

 - nejvíce návštěv čtenáři uskutečnili v říjnu 
 - nejvíce byla knihovna navštěvována 
 v pondělí mezi 15. a 16. hodinou 
› knihovnice vyřídily: - 323 požadavky MVS 
 zaslaných jiným knihovnám
 - 38 požadavků MVS obdržených z jiných knihoven
 - 1.100 rezervací na požadované tituly
› internet využilo přes 2.100 uživatelů
› stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 čítá 
 51.777 knih. jednotek

Vybrané StatiStické ÚDaJE za rok 2012

sUk 2012 – Čteme všichni 
Pedagogická knihovna J. a. Komenského vyhlašuje 21. ročník ankety 
o nejčtenější a nejoblíbenější knížku pro děti vydanou v roce 2012. 
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Muzeum

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

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

program na únor 2013

do 20. 2. - středa
trvá výstava FRANTIŠEK HORA (1913 – 2004) – OBRAZY 

10. 2. - neděle - 15:00 hod.
komentovaná prohlídka výstavy obrazů Františka Hory 
- výstavou provede dr. Jan Racek.

 6. 2. – středa – 18:00 hod. 
ŠUMAVOU S PÍSNIČKOU – projekce fotografií Šumavy 
od Vladislava Hoška v doprovodu písní Antonína Jelínka. 
Vstupné: 50,- Kč

12. 2. – úterý – 17:00 hod.
Koncert žáků ZUŠ

13. 2. – středa – 15:00 hod.
Členská schůze Sdružení rodáků a příznivců 
města Kralupy nad Vltavou

připravujeme na březen:
Vernisáž výstavy: Etnografie a Velikonoce ve spolupráci 
s Klubem lidové tvorby Praha

Čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

SKLENĚNÉ VÁNOCE  - výstava + vánoční dílničky (4.12. – 6.1.2013)

14.12. Školní družina Veltrusy děkuje za krásnou vánoční výstavu, 
povídání o skleněných Vánocích a výrobu malé skleněné ozdoby. 
 ŠD Veltrusy, Iva Bečvářová

22.12. Výstava je krásná!! Vzpomínky na výrobu ozdob v Nelahozevsi 
jsou u mne ještě živé. Výrobu jsem měla možnost poznat a zúčastnit 
se jí jako studentka – brigádnice. Instalování ozdob na stromcích je 
velmi pěkně zvládnuté. Dr. Věra Kulhánková
27.12. Děkujeme za krásnou a originální výstavu…   

Marča, Míla, Žofka
5.1.2013
Milá výstava, která evokuje vzpomínky na dětství. Ani se z ní nechce 
odejít. Dík za ni. Kutilová, Koštejnová

první výstava v novém ro-
ce připomene nedožité sté 

narozeniny malíře – krajináře, 
který na svých dílech zachytil 
i některá působivá místa našeho 
města a jeho okolí.

Pocházel sice z Klatovska, ale 
celý svůj aktivní život prožil 
v Třebenicích pod stráněmi Čes-
kého středohoří. Téměř po celou 
svou tvůrčí kariéru se věnoval 
krajinomalbě, přičemž nejvíce 
byl ovlivněn dílem P. Cézánna 
a V. Beneše. Věnoval se převáž-
ně krajině v okolí svého bydliš-
tě, ale i jiným působivým mís-
tům. Tak také zavítal do našeho 

kraje, kde jej zaujaly především 
scenérie ve veltruském parku, 
nelahozevský zámek a řeka Vl-
tava. V posledních 25 letech 
svého života kvůli potížím se 
zrakem opustil krajinomalbu 
a tvořil akty v kubistickém du-
chu. Jeho doménou byla olejo-
malba, pracoval i s akvarelem 
a zvládal i grafickou techniku 
linořezu. 

Výběr z celé výše popsané 
tvorby představuje tato výsta-
va. Jste srdečně zváni! 

                Jan Racek

Prodej knih Ing. Josefa stupky pokračuje i v roce 2013: 
- velká kronIka kralUPská,

- kralUPY v ProMněnáCh časU  
(nová fotografická publikace).

obě jsou k zakoupení v Městském muzeu v kralupech. 

POZOR! 
NEPŘEHLÉDNĚTE!

František hora - obrAzY 
(1913 - 2004) 
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Baroko v Kralupech a okolí

vKralupech žádnou barok-
ní architekturu ani sochu 

nenajdeme. V 18. století mě-
ly Kralupy jen několik chalup 
v blízkosti soutoku Zákolanské-
ho potoka s Vltavou. Barokní 
sochy se však do dnešního dne 
zachovaly v některých měst-
ských částech Kralup. Nejčas-
těji to jsou sochy mučedníka 
Jana Nepomuckého. Byl pro-
hlášen v roce 1729 za svatého 
a po celých Čechách se zača-
ly stavět kamenné plastiky to-
hoto světce. Nejběžnějším ma-
teriálem tehdejších barokních 
sochařů byl pískovec, kámen 
různé tvrdosti a zabarvení.

Barokní sochu pocházejí-
cí z první poloviny 18. stole-
tí najdeme na konci Růžového 
údolí před křižovatkou Minice 
- Zeměchy. Není však na pů-
vodním místě. Bývala do ro-
ku 1994 umístěna u domu  
č. p. 66, kde se říkalo „Na Hrá-
zi“. Hráz zde kdysi skutečně 
bývala, neboť tu v minulosti 
bývaly rybníky. Dva metry vy-
soká socha sv. Jana Nepomuc-
kého drží v obou rukou kříž 
s ukřižovaným Kristem. Tělo 
sochy kryje rochetka a kolem 
krku má pallium.

Další barokní socha sv. Jana 
Nepomuckého bývala v Miko-
vicích na Lidovém náměstí až 
do roku 1918, kdy byla odstra-
něna.

Jak již bylo v úvodu řeče-
no, byl v roce 1729 Jan Nepo-
mucký prohlášen za svatého. 
Již rok na to, v roce 1730, dal 
minický farář Josef Karaysl 
postavit vlastním nákladem 
sochu tohoto světce a umístil 
ji do rohu hřbitova, který teh-
dy obklopoval minický kostel 
sv. Jakuba Většího. Již za dru-
hé světové války byla socha 
v dezolátním stavu bez obou 

rukou a nakonec i bez hlavy. 
V roce 2003 byly zbytky sochy 
předány do rukou restauráto-
rů. Do jaké míry se podařilo 
obnovit původní vzhled pa-
mátky, se dnes dá jen těžko 
posoudit.

Vysoko nad obcí se vypíná 
socha sv. Jana Nepomuckého 
ve Chvatěrubech. Dal ji posta-
vit ve druhé polovině 18. sto-
letí purkrabí chvatěrubského 
panství Martin Antoni. Na tří-
metrovém podstavci se dívá 
do krajiny světec v životní ve-
likosti. V současné době je ale 
socha ze svého místa snesena 
a je restaurována.

Barokním skvostem je sou-
soší Panny Marie Bolestné 
v Mikovicích. Sousoší je pa-
trně morovým sloupem po-
staveným po odeznění moro-
vé epidemie v prvé čtvrtině  
18. století velkovévodkyní 
Annou Marií Františkou Tos-
kánskou. Kromě sochy Panny 
Marie na vrcholu sloupu by-
ly kolem sloupu ještě vztyče-
ny sochy tří světic: sv. Terezy, 
sv. Anny a sv. Františky. Pro 
špatný stav několikrát opra-
vované památky bylo sousoší 
v roce 1988 zbaveno památko-
vé ochrany a rozebráno.

V roce 2010 byla tato vzác-
ná památka obnovena. Ne však 
na původním místě uprostřed 
rušné mikovické křižovatky, 
ale na nepříliš vzdáleném 
místě od silnice. Původní po-
doba však zachována nebyla. 
Kamenný podstavec pod slou-
pem, který vyrovnával terénní 
nerovnost a navíc gradoval mo-
numentalitu stavby, byl z ne-
známých důvodů vynechán.

Takto bychom mohli po-
kračovat dále návštěvou obcí 
bývalého kralupského okre-
su. Velkou ukázkou barok-

uměleckým směrem, dominujícím hlavně osmnáctému století, bylo baroko. Projevilo 
se nejen v architektuře a sochařství, ale i v malířství a hudbě. Jak se projevil tento 

fenomén v oblasti sochařství v našem kraji, pojednává následující příspěvek.

ního umění jsou blízké Vel-
vary. Barokní sochy najdeme 
i v Kozomíně, ve Starých Ou-
holicích, v areálu zámeckého 
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z tohoto krásného barokního slou-
pu s akanty na vrcholu už dnes té-
měř nic nezbylo. Během posledních 
padesáti let 20. století se rozpadl.

parku ve Veltrusech a dal-
ších obcích. U Zeměch stával 
na křižovatce tří silnic krásný 
barokní sloup s barokní hla-
vicí se čtyřmi akanty v podo-
bě vinných hroznů a kamen-
ným křížem na vrcholu. Byl 
postaven majitelkou panství 
vévodkyní Toskánskou v roce 
1715 a dnes již z něj zůstala 
jen dolní část sloupu. Podle-
hl nepřízni času a pomalu se 
rozpadl.

Smyslem tohoto příspěvku 
je podpořit regionální povědo-
mí o uměleckých dílech, která 
kromě původně náboženského 
obsahu mají dnes především 
hodnotu historickou, výtvar-
nou a etnografickou. Stávají se 
kulturním dědictvím, které je 
třeba chránit.

ing. JoSef Stupka

Barokní socha sv. 
Jana nepomuckého 

v růžovém údolí.
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Jan Vlach, chalupník z Obrataně, měl 
12 dětí. Nejstarší Josef se narodil 4. 8. 

1879. Po škole ho otec poslal do Vídně, aby 
se vyučil krejčovině. Učení mu šlo, závěreč-
né zkoušky zvládl s pochvalou. Po vyučení 
byl však povolán na vojnu, kde si odsloužil 
plné čtyři roky.

Jako krejčovský tovaryš si našel za-
městnání v Kralupech n. Vlt. u Vladislava 
Zelenky, který kromě krejčovské živnosti 
obchodoval se šicími stroji, prodával nitě, 
jehly a olej.

Když Vladislav Zelenka zemřel, zanechal 
vdovu Annu, rozenou Podlískovou z Tur-
ska, která měla dvě děti – dcerku Slávku 
(1900 – 1951), pozdější učitelku řečí a syna 
Vladislava (1902 – 1973), v mužném věku 
pplk. Generálního štábu ČSR. Třebaže byla 
Anna o dva roky starší, krejčovskému to-
varyši se líbila a nic nebránilo tomu, aby 
16. 5. 1906 uzavřeli sňatek. Od té doby 
se domu č.p. 99 v Jungmannově ulici říká 
„U Vlachů“.

Novomanžel rozšířil sortiment o prodej 
látek, veškeré krejčovské potřeby a obleky. 
Když byl obchod dobře zaveden, vypukla  

nová rubrika – od vás – pro vás

Osudy aneb Život není peříčko
Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým osud postavil do cesty přímo nelidské překážky, zasadil velké rány a oni 
přesto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem dokázali si s nimi poradit.
na jejich životních příbězích bychom chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich životní cestu, co vše prožili, zažili 
a na co bychom neměli zapomenout.
rádi bychom každý měsíc otiskli Vaše příběhy o Vašich známých a příbuzných, jejichž osudy jsou zajímavé, 
poučné i obdivuhodné. 

Přispějte, prosím, také Vy se svým příběhem! 
Doručte poštou, mailem nebo osobně do redakce KZ – KD Vltava, nám. J. Seiferta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 
e-mail: zpravodaj@mestokralupy.cz. Každý otištěný příběh bude odměněn dvěma vstupenkami na kulturní akce pořádané KD Vltava.
Těším se na Vaše příběhy a děkuji za spolupráci! Radka Saláková

příběH první Josef vlach (1879 - 1972)

Život není 
peříčko
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1. světová válka a mladý podnikatel ve svých 
třiceti pěti letech byl povolán na frontu. Bě-
hem čtyř let se se svou jednotkou zúčastnil 
bojů v Haliči, Bosně a Itálii. Byly to jistě ve-
lice krušné boje, když do konce svého živo-
ta křičel ze spaní a vyvolával jména svých 
raněných nebo padlých kamarádů. Po skon-
čení válečných útrap, když se vrátil domů, 
jeho sedmiletá dcera Anuška ho nepozna-
la, plakala, protože s cizím pánem nechtě-
la nic mít.

Josef Vlach ihned začíná zvelebovat svůj 
obchod. Jezdí sám na motorce po celých Če-
chách a po Moravě, aby měl to nejlepší zbo-
ží. Motorka byla v Kralupech v té době ne-
vídaná – navíc místo kovového řetězu má 
řemen.

Když má ušetřenou nějakou korunku, posí-
lá na přilepšenou svým sourozencům do již-
ních Čech, kde je těžké najít zaměstnání.

Vyučil mnoho prodavaček, k jejich plné spo-
kojenosti, dostával děkovné dopisy i od těch, 
které po vyučení našly práci v cizině. Napří-
klad od paní Kosanovič ze Sarajeva.

Neštěstí nechodí po horách, ale po li-
dech. Ostřílený frontový bojovník dostává 
ránu za ranou. Ještě během druhé světové 
války je 15. 3. 1940 dům poničen velkou 
vodou a po nápravě škod na sklonku války   
22. března 1945 je obchod zcela rozbořen le-
teckým bombardováním, které poničilo celé 
město. Josef Vlach ve svých 66 letech dům 
a prodejnu opravil, ale další povodeň v roce 
1947 zničila znovu jeho práci. Voda zaplavi-
la prodejnu do výše půldruhého metru.

S vypětím všech sil je i tato živelná po-
hroma napravena, ale přichází to nejhorší 
– pohroma od lidí.

Josef Vlach je nucen se dívat, jak komise, 
která prováděla znárodňování, nadzvedává 

na smrtelné posteli jeho ženu a hledá pod 
matrací poklady, látky. Chtěli najít zámin-
ku k opodstatnění pro své počínání. Paní 
Vlachová druhý den, 5. ledna 1949, umí-
rá. Jak nelidské počínání. Může být něco 
zrůdnějšího? 

Josef Vlach je z obchodu vyhnán, majetek 
bez náhrady zabaven a je mu vyměřen dů-
chod 300,- Kč, a kdyby neměl kdo z rodiny 
se o něho postarat, zemřel by hlady. Nový 
domov našel u své dcery v Lobečku.

Sousedé si pamatují pana Vlacha, jak vo-
zí po nábřeží v kočárku svého pravnoučka 
a vesele mu prozpěvuje. (Tento pravnouček, 
Tomáš Řada, prodává v jeho bývalém obcho-
dě ne látky, ale knihy).

Josef Vlach se dožil 93 let, zemřel 1. břez-
na 1972 a je pochován na kralupském hřbi-
tově mezi svými blízkými.

vlaStimil řada
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Povodeň v Kralupech v roce 1940
Fotografie z 1. světové války  
– Josef Vlach vlevo

zkáza po bombardování  
v roce 1945
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37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy 
 

 na prohlídku slovanské epopeje do veletržního paláce
Kdy? v sobotu 9. 2. 2013

Alfons Mucha (1860 – 1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, 
získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své origi-
nální secesní dekorativní tvorbě. Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném 
díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentál-
ních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912 – 1926. 
Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti 
na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti českoslo-
venského státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního pa-
láce. Do téhož prostoru se nyní vrátil. Současná instalace vychází z Muchova 
původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jed-
notlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu 

a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal 
své nejlepší schopnosti. 

Odjezd z kralupského nádraží v 8:41 hodin do zastávky Praha - Holešovice. 
Odtud půjdeme pěšky k Veletržnímu paláci. Vstupné do galerie na Slovan-
skou epopej je 180,- Kč, snížené vstupné 90,- Kč platí pouze pro seniory 
nad 65 let. KPP bude svým členům na vstupné přispívat (vezměte s sebou 
platnou členskou průkazku a občanský průkaz). Před Veletržním palácem se 
sejdeme v 9:50 hodin. Komentář nám podá profesionální průvodce GHMP.
Tato akce se uskuteční s přispěním MěÚ Kralupy nad Vltavou.

Připravila: Milena Vovsová

sdrUžení rodáků 
a příznivců města

ÚNOR břeZeN

VÝROČNÍ ČLENSKá 
SCHŮZE

letošní sezónu akcí a zájezdů zahájíme ve středu 
13. února v 15 h. výroční členskou schůzí naše-
ho Sdružení v sále Městského muzea.
Na schůzi srdečně zveme všechny členy i zájemce 
o naši činnost bez ohledu na věk. Po referátech 
o stavu Sdružení, pokladní a revizní zprávě apod. 
poprvé zazní ukázky z naší kroniky. Následně 
dojde k předložení plánu činnosti na rok 2013. 
Po všeobecné diskuzi a připomínkách začneme se 
značnou podporou grantu Města Kralupy realizovat 
schválený plán činností. 
Budou-li dostatečně naplněny plánované zájezdy, 
uskutečníme navíc ještě jeden zajímavý zájezd. 
Na naše akce vč. zájezdů zveme i nečleny.

pŘEdNášKA 
A AuTOGRAMIádA 

velvarské spisovatelky
Ve spolupráci s Městským klubem důchodců 
chystáme na úterý 19. března od 14 h. v sále 
DPS přednášku současné velvarské spisovatelky 
M. Bittnerové o její práci, knize „Utajené životy 
slavných Čechů“ i o její vazbě na naše město. Uve-
denou knihu si můžete na místě zakoupit a nechat 
autorkou podepsat. Začátkem března očekáváme 
vydání její nové knihy. 

Veškeré potřebné informace o naší čin-
nosti a podmínkách členství se dozvíte 
na výroční schůzi 13. února nebo každé 
první úterý v měsíci od 13 hodin v salonku 
DPS na Cukrovaru a na tel. č. 315 727 342. 
Plán naší činnosti na rok 2013 v tištěné for-
mě obdržíte od března během našich akcí 
a na výše uvedených místech.

Jan kolátoR

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům,  

kteří se dožívají  

v únoru 2013  
významných životních jubileí.

Přejeme jim 
hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti

94 let  pígl Josef
92 let spěváková Milada 
91 let Millerová Antonie
 poláková Milena
85 let hájek Jaroslav
 novotný zděnek
 habartová květuše
 podzimková eva
 tejčková eva 
80 let hošková libuše
 kříček Josef
 staňková Jiřina
 kříčková estera
 neumannová květuše
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 01. 02. ...MUDr. Mikušová ....Kaučuk
315 718 016

 08. 02. ..MUDr. Nová ...........Nerudova 686
315 725 606 

 15. 02. ...MUDr. Švejdová .....Mostní 818
312 312 919  

 22. 02. ..Mediclinic a.s. ..Dr. E. Beneše 695
315 726 654 

 01. 03. ...MUDr. Tomaier ......Nerudova 686
315 725 603

Milí přátelé,
i když jsme se již přehoupli do měsíce února, 
vraťme se ještě na začátek letošního roku. 
Vstup do něj jsme oslavili velmi vesele s ka-
pelou pana Kozelky a jejími sólisty. Mrzí nás 
však neúčast někoho z představitelů Města, 
ačkoliv jsme ji měli přislíbenu, snad se to 
povede někdy příště. 
Únor je rozhodujícím měsícem pro pláno-
vání a přípravu našich tradičních zájezdů. 
Snažíme se vybírat pro nás seniory méně 
náročné trasy, finančně přijatelné, ale záro-
veň aby byly velmi atraktivní. Po zkušenos-

tech z předchozích let, kdy výlety patřily 
k nejoblíbenějším akcím mezi našimi členy, 
ale i ostatními seniory z našeho města, je 
budeme nadále pořádat a věříme, že se bu-
dou všem líbit.
Pro letošní rok připravujeme dále několik 
zajímavých přednášek se zajímavými hos-
ty, vystoupení dětí ze školek a samozřejmě 
hezká posezení v našem klubu.
Přejeme všem členům hodně zdraví bez na-
chlazení a rýmy, lepší počasí bez deště a plís-
kanic a těšíme se na každé setkání.

S krásným pozdravem členové MKD

Městský klub důchodců

vzpomínky
Dne 9. ledna se kralupská veřejnost rozloučila 
s panem JiříM HuRycHEM starším († 64 let), 
dlouholetým členem FK Čechie Kralupy. Čest 
jeho památce.

Dne 28. 2. 2013 to budou 
4 roky, co nás navždy 
opustil manžel a tatínek, 
pan ZDENěk Měkota, 
zaměstnanec Dvořáko-
va gymnázia Kralupy 
a dlouholetý hasič aera 

Vodochody. S láskou v srdci vzpomíná manželka 
Romana a synové Tomáš a Marek a rodina 
Paráková. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. února je to 7 let, co mě navždy opustil 
můj milovaný a obětavý 
manžel olDřicH kokoŠ-
ka z Kralup nad Vltavou. 
Stále vzpomíná a nikdy 
nezapomene jeho žena 
anna Kokošková se svojí 
rodinou

Dne 15. 1. 2013 to byly 
čtyři roky, co nás navždy 
opustil milovaný manžel, 
tatínek a dědeček pan 
JaRoSlaV HRuBEŠ. 
S láskou vzpomínají man-
želka a rodina Kovářova.

Je tomu již dlouhých 
15 let, co jsme se 4. 2. 
rozloučili s paní aNNou 
PRoVaZNíkoVou, roz. 
Jurysovou, naší hodnou 
maminkou a babičkou. 
Byla dlouholetou zaměst-

nankyní společnosti Barvy laky v Kralupech. 
S láskou vzpomíná a nezapomene dcera Jana, 
syn Vladimír s rodinami a manžel Josef. Vy, 
co jste ji také znali, věnujte, prosím, tichou 
vzpomínku.

V hlavě smutná vzpomínka
na den, kdy odešla nám maminka,
2. února jsou tomu tři léta
a bolest ze srdce neodlétá.

Vzpomeňte, prosím, 
s námi na paní VlaStu 
StaRou.
S láskou v srdci dcery 
s rodinami.

Dne 11. 2. jsou to 2 roky, 
co navždy odešel pan 
StaNiSlaV DlouHý. 
S láskou stále vzpomíná 
manželka a synové 
s rodinami.

 21. 12. václav voJtĚchovský  ........... 65 let

 22. 12. Jarmila hAUsdorFová ........... 93 let

 26. 12. libuše sekerová ....................... 82 let

 26. 12. Jiří FUJerA .................................... 77 let

 27. 12. Mgr. Martina Švábová ............ 42 let

 28. 12. lubomír nAvrátil .................... 62 let

 29. 12. václav novák .............................. 75 let

 6. 1.  václav hlAdík ............................. 58 let

 7. 1. libuše svobodová ................. 72 let

 7. 1. oldřiška žlAbová ..................... 66 let

 11. 1.  ing. Milorad ivAnoviČ ............. 89 let

 11. 1. Jaroslav velc ............................... 82 let

 12. 1.  petr novotný ............................ 63 let

 17. 1. helena cinibUlková ............... 82 let

 22. 1. eliška MotlíČková................... 82 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje pohřební ústav 
Jiří cibulka se souhlasem pozůstalých.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit dne 3. ledna 2013 s paní liBuŠí SEkERoVou a projevili 
nám soustrast s jejím odchodem. Rovněž děkujeme Pohřebnímu ústavu pana cibulky za vzorné 
vypravení pohřbu.  Manžel a děti s rodinami 

Poděkování jménem naší maminky
Touto cestou chceme poděkovat za naši maminku 
paní Hanu Němcovou, která je již druhým rokem 
obyvatelkou pensionu pro seniory na cukrova-
ru. S velkými obavami jsme čekali, celá rodina, jak 
se v novém prostředí zabydlí. Obavy byly zbyteč-
né, neboť je velmi spokojená a moc si vše chválí. 
Především práci pečovatelek a jejich milé chování. 
Proto na její přání chceme poděkovat všem, kteří 
pod vedením paní Beritové takto pracují a my si 
jejich práce vážíme.

ivo a Petr Němcovi, synové

Poděkování personálu LDN Kralupy
chtěli bychom touto cestou poděkovat personálu 
lDN Kralupy nad Vltavou za jejich starostlivost, 
péči a obětavost, kterou poskytují lidem v nejtěžší 
chvíli života.  Rodina kubecova 

koMiSE SociálNí, ZDRaVotNí a PREVENcE kRiMiNality RaDy MěSta 
kRaluPy NaD VltaVou ZVE oBČaNy Na BESEDu 

co tRáPí SENioRy NaŠEHo MěSta?
- úroveň sociálních služeb ve městě
- problémy života seniorů ve městě

ve středu 20. 3. 2013 v době od 16 do 18 hodin v jídelně Domu s pečovatelskou službou č.p. 1071, 
sídliště cukrovar - Kralupy nad Vltavou.



K Z

www.mestokralupy.cz16

Program KD 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. 
předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. 
platba kreditní kartou i převodem na účet je možná.

pROGRAM NA ÚNOR

Čtvrtek 7. 2.  19:30 h.

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer 
v rytmu tance!

Vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

Neděle 10. 2. 11:00 – 16:00 h.

Masopust
Podrobná pozvánka na str. 32. Vstup zdarma

Pondělí 11. 2.  19:30 h.

Geraldine Aron

MůJ BáJEČNý 
RoZVoD

kD VltaVa NENí PořaDatEl 
TOTO PŘEDSTaVENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ DIVa-
DElNÍ aBONENTKY. Monodrama Irky aro-
nové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je 
obratně napsaný, zábavný a hodně ironický 
text. Od svého uvedení ve Viole již dosáhlo 
přes stovku repríz a přenesením do Nuslí zís-
kala Fidlovačka parádní kousek - diváckou 
a zároveň kultivovanou inscenaci, v níž Bal-

zerová ohromuje svou proměnlivostí, tempe-
ramentem, smyslem pro humor i nevtíravou 
vroucností. Je až neuvěřitelné, jak jí role an-
gely, ženy ve středních letech, kterou opustí 
manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové 
psala na tělo.

Vstupné: 400,- kč; 350,- kč senioři, studenti

Úterý 12. 2.  16:30 h.

Sváťovo dividlo

Zlatovláska 
Pohádka v kině

Oblíbené Sváťovo dividlo přijede s novou po-
hádkou o krásné Zlatovlásce. Vzhledem k to-
mu, že Sváťa bude hrát pohádku v sále kina 
Vltava, uvidí všechny děti na loutky stejně 
dobře. Vstupné: 60,- kč

Úterý 19. 2.  7:00 – 15:30 h.

Zápis do základních 
tanečních kurzů 
pro mládež
Dne 19. února začíná zápis do taneč-
ních kurzů pro mládež na období září – 
prosinec 2013. Kurz obsahuje 10 lekcí,  
2 prodloužené a 1 věneček.  
cena kurzu je 2.000,- kč / osoba. 

PŘIJÍMÁME POUZE PÁRY. Je také možné za-
koupit si gardenku pro doprovod, která platí 
na všech 10 lekcí i obě prodloužené, NIKOlIV 
VŠaK Na VĚNEČEK. 
cena gardenky je 400,- kč.  
REZERVacE (telefonem, mailem) NENí MoŽNá 
- je třeba rovnou zaplatit kurzovné na místě. 
Odpolední kurz bude probíhat od 18:00 
do 19:45 hodin a večerní kurz od 20:15 
do 22:00 hodin.

Středa 20. 2.  20:00 h.

Šansony a jiné písně
Milovníci krásné hudby, 
sladké Francie a dob-
rého vína, těšte se! 
Studený zimní ve-
čer se díky Viktorii 
Dědečkové (zpěv) 
a Františku to-
máškovi (akorde-
on) promění v ro-
mantickou večerní 
procházku po nos-
talgické Paříži. Zazní 
slavné písně Edith Pi-
af, charlese aznavou-
ra, Jacquese Brela a dal-
ší. Nenechte si ujít tento 
jedinečný hudební zážitek. 
Stolové obsazení - ke krásné hudbě si můžete 
dopřát sklenku dobrého vína nebo kávu. 
Koncert pořádá KD Vltava ve spolupráci 
s Kruhem přátel hudby v Kralupech nad Vl-
tavou. Vstupné: 130,- kč

Čtvrtek 21. 2.  19:00 h.

Pokračovací taneční 
kurz pro mládež

Vstupné pro veřejnost: 50,- kč

kralupský

16:30............ Pokračovací taneční kurz pro mládež
18:30............ Základní taneční kurz pro dospělé
20:30 ........... Pokračovací taneční kurz pro dospělé

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

Taneční kurzy neděle 3., 10. a 17. 2.
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Pozvánky

loutkoVý SouBoR RolNiČka
uvede ve středu  
27. února 2013  
od 16:30 a 17:30 hodin
pohádku: 

                   „BaRaBuŠ“ 
                       režie: I. SlaBÁ

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

plesy  
v únoru 
2013:
8. 2. - 19:00 - Ples Střední školy letecké 
a výpočetní techniky Odolena Voda
9. 2. - 20:00 - Rybářský ples
15. 2. - 19:00 - Maturitní ples oktávy 
Gymnázia Jana Palacha Mělník
22. 2. - 20:00 - Maturitní ples SOŠ 
Velvary

8. Sokolské Šibřinky
9. O pravdomluvné rybce
12. Koncert KODK
13. Karneval
14. Tančírna
15. Šibřinky ASPV
18.-20. Festival Jeden svět v Kině Vltava
20. Divadlo Palace – Miláček Anna
21. Velikonoční pohádka
22. Sportovec roku
24. Velikonoční slavnost

pŘIpRAVuJEME NA BŘEZEN 2013:

VALENTÝNSKÝ KONCERT 
pETRA KOLáŘE JE 

pŘESuNuT NA KVěTEN

Český zpěvák Petr Kolář do svého koncertní-
ho programu pro letošní rok zahrnul i Kra-

lupy nad Vltavou. Plánovaný koncert, který se 
měl uskutečnit na sv. Valentýna, tedy 14. února, 
byl ale přesunut. Petr Kolář do Kralup dorazí 
26. května 2013.

Pořadatelé byli nuceni termín koncertu 
z technických důvodů změnit. Původní mís-
to a čas však zůstávají nezměněny. Petr Kolář 
svůj hlas rozezní ve 21 hodin v kralupském KD 
Vltava. Majitelé již zakoupených vstupenek tak 
nemusí smutnit, že by snad o jeho hity přišli. 
Prodané vstupenky zůstávají platné i pro květ-
nový termín.

Další vstupenky jsou stále ještě v prodeji, 
a to přímo na pokladně KD Vltava a v předpro-
dejní síti Eventim. aktuálně se jejich cena ustáli-
la na 450 korunách ke stání a na 590 korunách 
k sezení na balkóně (vstupenky na balkon se 
prodávají POUZE v síti Eventim).

Vladimír Blažek, 
MusicWeb.cz

Velice se omlouváme, ale Velká párty 
se Čtyřlístkem, která měla vypuknout  
17. února, se z technických důvodů bude 
konat až v březnu. Jak jste mohli zazna-
menat v celostátních médiích, byla pre-
miéra filmu přesunuta na konec února.
Naše párty – film, výstava spojená s ná-
vštěvou čtyřlístkových postaviček a vý-
tvarníka pana Němečka – se uskuteční 
v neděli 17. března 2013 od 15 hodin. 
Děti tak mohou dále kreslit své čtyřlíst-
kové kamarády a své obrázky zasílat 
(doručit) do KD Vltava na plánovanou 
výstavu.
Děkujeme za pochopení 
a těšíme se v březnu 
na párty 
se Čtyřlístkem!

Velká párty  
se ČtyřlístkempřesuNuto

kralupský talent
2013

Všichni mladí zpěváci ve věku  
6 – 20 let, kteří mají zájem 
přihlásit se do pěvecké soutěže 
Kralupský talent 2013, mají 
tuto možnost do konce února 
2013. Přihlášky posílejte 
na e-mail:
j.kulturak@seznam.cz nebo na 

tel. č.: 606 531 657.
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1. 2. PÁ

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč

17:00
GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE
USA, 2013, 113 min., T, 90,- Kč

20:00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Šp. / USA, 2012, 107 min., T, 100,- Kč

Příběh rodiny, která v roce 2004 přežila tsunami. 
Manželé Henry (Ewan McGregor), Maria (Naomi 
Watts) a jejich 3 děti se rozhodli strávit zimní dovo-
lenou v Thajsku. Po několika dnech v tropickém ráji 
se změní jejich dovolená v noční můru. Obrovská 
masa vody se velkou rychlostí blíží k ostrovu a smete 
všechno, co jí stojí v cestě...

22:20
SAW 3 
USA, 2005, 103 min., od 15 let, T, 70,- Kč

Jigsaw díky pomoci své nové učednice Amandy zmi-
zel, ale dál intrikuje proti všem, kteří si neváží živo-
ta. Doktorka Lynn Denlon je další na jeho seznamu 
„vyvolených“. Jednou po noční službě v nemocnici 
ji Amanda unese a odvede do opuštěného skladiště, 
kde je Jigsaw. A toho musí udržet naživu. Jenomže 
Jigsaw nikdy není tak nemocný, aby nemohl dohrát 
svou hru...

2. 2. SO

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Česko, 2012, 85 min., 90,- Kč

17:00
PARALELNÍ SVĚTY 
Kan. / Fr., 2012, 108 min.,  
nevh. do 12 let, T, 130,- Kč

Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Stále 
myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eden však pochází 
ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo 
nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho 
dne zahlédne Adam dospělou Eden v televizi a už ho 
nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 130,- Kč 

3. 2. NE

10:00 
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA
75 min., 40,- Kč

Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrá-
tilo štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, 
Cvrček a housličky a další

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Fr., 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

20:00
PARALELNÍ SVĚTY 
Kan. / Fr., 2012, nevh. do 12 let, 
108 min., T, 130,- Kč

4. - 5. 2. KINO NEHRAJE

6. 2. ST

20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

7. 2. ČT

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

8. 2. PÁ

17:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč

Šerif ospalého městečka u mexických hranic Ray 
Owens (A. Schwarzenegger) má za úkol nepustit přes 
hranice nebezpečného bossa mexické mafie Cortéze. 
Bude městečko Sommerton Cortézova KONEČNÁ?

20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč

Film odhaluje nejen historii natáčení jednoho z nejslav-
nějších filmů všech dob, ale také podmanivý milost-
ný příběh slavného režiséra a jeho ženy Almy. Když 
během natáčení Psycha Alfred Hitchcock náhle one-
mocní, je to právě Alma, kdo místo něj usedne do re-
žisérského křesla a zastoupí svého muže v kritický 

moment, kdy se rozhoduje o zastavení či pokračování 
natáčení...

22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

Anna se svým osmiletým synem Andersem utečou 
od násilnického otce a manžela. Ze strachu, že je 
najde, dá Anna svému synovi do pokoje vysílačku, 
aby si i v noci byla jistá, že je v pořádku. Z malého 
přístroje se však začnou ozývat zvláštní neidentifi-
kovatelné zvuky...

9. 2. SO

15:00
ZVONILKA
USA, 2012, animovaný, 76 min., 80,- Kč

17:00
CARMEN 
Česko, 2012, nevh. do 12 let, 126 min., 130,- Kč

20:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč

10. 2. NE

10:00
JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI

70 min., 40,- Kč

17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

11. - 12. 2. KINO NEHRAJE

13. 2. ST

20:00
PARALELNÍ SVĚTY
Kan. / Fr., 2012, 108 min., nevh. do 12 let, T, 90,- Kč

14. 2. ČT

20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč

◆  @

21. 2. ČT

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slun-
ce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyva-
telům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, 
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se ně-
kteří i najdou. 

22. 2. PÁ

17:00
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA, 2012, 157 min., 100,- Kč

Oscarová Kathryn Bigelow představuje špionážní 
thriller, kroniku desetiročního pátrání po vůdci is-
lamské teroristické organizáce Al-Káidy, Usámu bin 
Ládinovi, který bývá spojován s mnohými krvavými 
útoky. Film diváky v komplexním rozsahu obeznamuje 
s událostmi, které přímo vedly k jeho usmrcení spe-
ciální jednotkou amerického námořnictví SEAL Team 
Six v Pákistánu 2. května 2011.

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

23. 2. SO

15:00
MADAGASKAR 3
USA, 2012, animovaný, 92 min, 80,- Kč

17:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč

Dopravnímu letadlu, které prolétlo bouří, postupně 
začnou vynechávat funkce. Riskantním kouskem ho 
kapitán Whip dostane na zem. Jako zázrakem přežije 
96 lidí. Whip se stane národním hrdinou. Ovšem až do 
doby, než padne otázka, co dělal kapitán před osud-
ným letem? V tu chvíli pro něj začíná nový boj... 

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

24. 2. NE

10:00
PÁSMO POHÁDEK
68 min., 40,- Kč

Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno 
viděla, O Matyldě s náhradní hlavou, Jonáš a vel-
ryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček 
Kolejáček.

15:00
ZVONILKA 
USA, 2012, animovaný, 76 min., 130,- Kč

17:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

20:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč

25. - 26. 2. KINO NEHRAJE

27. 2. ST

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 120,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

28. 2. ČT

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 80,- Kč

17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

20:00
JENÍČEK A MAŘENKA: 
LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, nevh. do 12 let, 83 min., 150,- Kč

Typické středověké městečko sužují obvyklé dobové 
problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají 
na svědomí čarodějnice z okolních lesů. Starosta 
pozve na záchrannou misi legendární lovce čaro-
dějnic - Jeníčka a Mařenku. Sourozenci se pustí 
po stopách únosců s vervou sobě vlastní a jejich 
práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, 
než jaké by si přáli...

Projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

15. 2. PÁ

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 90,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že vaše rodina není 
úplně normální? Co kdyby se z vašich rodičů vy-
klubala monstra? Společnými silami musí dva te-
enageři zjistit, jaké tajemství se skrývá v minulosti 
jejich rodin...

22:20
MANIAC
USA, 2012, od 15 let,  93 min., 90,- Kč

Nové zpracování kultovního filmu, který je mnohými 
označován za nejlepší thriller všech dob - intimní, ob-
razově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce 
děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.

16. 2. SO

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 100,- Kč

17:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

20:00
BÍDNÍCI
Velká Británie, 2012, 157 min., 80,- Kč

17. 2. NE

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB / USA, 2012, 128 min., 90,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

18. - 19. 2. KINO NEHRAJE

20. 2. ST

20:00
MISTR 
USA, 2012, nevh. do 12 let,  
144 min., 65,- Kč FKV / 80,- Kč

Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), svým 
okolím nazývaný „Mistr“, hodlá v New Yorku před-
stavit své nové učení. Setká se s Freddiem (Joaquin 
Phoenix), bývalým vojákem, který bojuje se svými 
traumaty. Lancaster se ujímá jeho „léčby“ podle 
vlastní teorie, která se má již brzy stát impozant-
ní vírou... 
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1. 2. PÁ

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč

17:00
GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE
USA, 2013, 113 min., T, 90,- Kč

20:00
NIC NÁS NEROZDĚLÍ
Šp. / USA, 2012, 107 min., T, 100,- Kč

Příběh rodiny, která v roce 2004 přežila tsunami. 
Manželé Henry (Ewan McGregor), Maria (Naomi 
Watts) a jejich 3 děti se rozhodli strávit zimní dovo-
lenou v Thajsku. Po několika dnech v tropickém ráji 
se změní jejich dovolená v noční můru. Obrovská 
masa vody se velkou rychlostí blíží k ostrovu a smete 
všechno, co jí stojí v cestě...

22:20
SAW 3 
USA, 2005, 103 min., od 15 let, T, 70,- Kč

Jigsaw díky pomoci své nové učednice Amandy zmi-
zel, ale dál intrikuje proti všem, kteří si neváží živo-
ta. Doktorka Lynn Denlon je další na jeho seznamu 
„vyvolených“. Jednou po noční službě v nemocnici 
ji Amanda unese a odvede do opuštěného skladiště, 
kde je Jigsaw. A toho musí udržet naživu. Jenomže 
Jigsaw nikdy není tak nemocný, aby nemohl dohrát 
svou hru...

2. 2. SO

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM
Česko, 2012, 85 min., 90,- Kč

17:00
PARALELNÍ SVĚTY 
Kan. / Fr., 2012, 108 min.,  
nevh. do 12 let, T, 130,- Kč

Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě. Stále 
myslí na dívku, kterou kdysi potkal. Eden však pochází 
ze zcela jiného světa, ze světa naruby, který je přímo 
nad tím Adamovým, ale mimo jeho dosah. Jednoho 
dne zahlédne Adam dospělou Eden v televizi a už ho 
nic nezastaví, aby ji získal zpět. Zákon ani věda!

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 130,- Kč 

3. 2. NE

10:00 
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚŇÁTKA
75 min., 40,- Kč

Jak štěňátko dostalo chuť na med, Jak sluníčko vrá-
tilo štěňátku vodu, Jak štěňátko chtělo malé pejsky, 
Cvrček a housličky a další

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Fr., 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

20:00
PARALELNÍ SVĚTY 
Kan. / Fr., 2012, nevh. do 12 let, 
108 min., T, 130,- Kč

4. - 5. 2. KINO NEHRAJE

6. 2. ST

20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

7. 2. ČT

20:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

8. 2. PÁ

17:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč

Šerif ospalého městečka u mexických hranic Ray 
Owens (A. Schwarzenegger) má za úkol nepustit přes 
hranice nebezpečného bossa mexické mafie Cortéze. 
Bude městečko Sommerton Cortézova KONEČNÁ?

20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč

Film odhaluje nejen historii natáčení jednoho z nejslav-
nějších filmů všech dob, ale také podmanivý milost-
ný příběh slavného režiséra a jeho ženy Almy. Když 
během natáčení Psycha Alfred Hitchcock náhle one-
mocní, je to právě Alma, kdo místo něj usedne do re-
žisérského křesla a zastoupí svého muže v kritický 

moment, kdy se rozhoduje o zastavení či pokračování 
natáčení...

22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

Anna se svým osmiletým synem Andersem utečou 
od násilnického otce a manžela. Ze strachu, že je 
najde, dá Anna svému synovi do pokoje vysílačku, 
aby si i v noci byla jistá, že je v pořádku. Z malého 
přístroje se však začnou ozývat zvláštní neidentifi-
kovatelné zvuky...

9. 2. SO

15:00
ZVONILKA
USA, 2012, animovaný, 76 min., 80,- Kč

17:00
CARMEN 
Česko, 2012, nevh. do 12 let, 126 min., 130,- Kč

20:00
KONEČNÁ
USA, 2013, 107 min., od 15 let, 100,- Kč

10. 2. NE

10:00
JAK ŠEVCI ZVEDLI VOJNU PRO ČERVENOU SUKNI

70 min., 40,- Kč

17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

20:00
LINCOLN
USA / Indie, 2012, 150 min., T, 100,- Kč

11. - 12. 2. KINO NEHRAJE

13. 2. ST

20:00
PARALELNÍ SVĚTY
Kan. / Fr., 2012, 108 min., nevh. do 12 let, T, 90,- Kč

14. 2. ČT

20:00
HITCHCOCK
USA, 2012, 98 min., od 15 let, 100,- Kč

◆  @

21. 2. ČT

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné 
jihočeské vesnice Babovřesky, která s nadhledem 
a komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slun-
ce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry 
náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyva-
telům. V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, 
intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se ně-
kteří i najdou. 

22. 2. PÁ

17:00
30 MINUT PO PŮLNOCI
USA, 2012, 157 min., 100,- Kč

Oscarová Kathryn Bigelow představuje špionážní 
thriller, kroniku desetiročního pátrání po vůdci is-
lamské teroristické organizáce Al-Káidy, Usámu bin 
Ládinovi, který bývá spojován s mnohými krvavými 
útoky. Film diváky v komplexním rozsahu obeznamuje 
s událostmi, které přímo vedly k jeho usmrcení spe-
ciální jednotkou amerického námořnictví SEAL Team 
Six v Pákistánu 2. května 2011.

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

22:20
BABYCALL
Norsko, 2011, 96 min., od 15 let, 90,- Kč

23. 2. SO

15:00
MADAGASKAR 3
USA, 2012, animovaný, 92 min, 80,- Kč

17:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč

Dopravnímu letadlu, které prolétlo bouří, postupně 
začnou vynechávat funkce. Riskantním kouskem ho 
kapitán Whip dostane na zem. Jako zázrakem přežije 
96 lidí. Whip se stane národním hrdinou. Ovšem až do 
doby, než padne otázka, co dělal kapitán před osud-
ným letem? V tu chvíli pro něj začíná nový boj... 

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

24. 2. NE

10:00
PÁSMO POHÁDEK
68 min., 40,- Kč

Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno 
viděla, O Matyldě s náhradní hlavou, Jonáš a vel-
ryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček 
Kolejáček.

15:00
ZVONILKA 
USA, 2012, animovaný, 76 min., 130,- Kč

17:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

20:00
LET
USA, 2012, od 15 let, 138 min., 100,- Kč

25. - 26. 2. KINO NEHRAJE

27. 2. ST

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 120,- Kč

20:00
BABOVŘESKY
Česko, 2013, nevh. do 12 let, 120 min., 130,- Kč

28. 2. ČT

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 80,- Kč

17:00
NESPOUTANÝ DJANGO
USA, 2012, 165 min., od 15 let, T, 120,- Kč 

20:00
JENÍČEK A MAŘENKA: 
LOVCI ČARODĚJNIC  
USA / Něm., 2013, nevh. do 12 let, 83 min., 150,- Kč

Typické středověké městečko sužují obvyklé dobové 
problémy, včetně únosů místních dětí, jež prý mají 
na svědomí čarodějnice z okolních lesů. Starosta 
pozve na záchrannou misi legendární lovce čaro-
dějnic - Jeníčka a Mařenku. Sourozenci se pustí 
po stopách únosců s vervou sobě vlastní a jejich 
práce brzy začne přinášet výsledky. Bohužel jiné, 
než jaké by si přáli...

Projekce podpořil Státní fond ČR  
pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

15. 2. PÁ

17:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / Nový Zéland, 2012, 169 min., 90,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

Co byste dělali, kdybyste zjistili, že vaše rodina není 
úplně normální? Co kdyby se z vašich rodičů vy-
klubala monstra? Společnými silami musí dva te-
enageři zjistit, jaké tajemství se skrývá v minulosti 
jejich rodin...

22:20
MANIAC
USA, 2012, od 15 let,  93 min., 90,- Kč

Nové zpracování kultovního filmu, který je mnohými 
označován za nejlepší thriller všech dob - intimní, ob-
razově odvážný, psychologicky komplexní a hluboce 
děsivý výlet do noční můry vraha a jeho obětí.

16. 2. SO

15:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D, 100,- Kč

17:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

20:00
BÍDNÍCI
Velká Británie, 2012, 157 min., 80,- Kč

17. 2. NE

15:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI 
Francie, 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

17:00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB / USA, 2012, 128 min., 90,- Kč

20:00
NÁDHERNÉ BYTOSTI
USA, 2013, nevh. do 12 let, 123 min., 100,- Kč

18. - 19. 2. KINO NEHRAJE

20. 2. ST

20:00
MISTR 
USA, 2012, nevh. do 12 let,  
144 min., 65,- Kč FKV / 80,- Kč

Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), svým 
okolím nazývaný „Mistr“, hodlá v New Yorku před-
stavit své nové učení. Setká se s Freddiem (Joaquin 
Phoenix), bývalým vojákem, který bojuje se svými 
traumaty. Lancaster se ujímá jeho „léčby“ podle 
vlastní teorie, která se má již brzy stát impozant-
ní vírou... 
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vprosinci přišel i do naší ma-
teřské školy Ježíšek. Přinesl 

dětem opravdovou radost z krás-
ných dárků, nejrůznějších hraček 
pro kluky i holčičky, společen-
ské hry, tiskátka, didaktické hry. 
Největší nadšení bylo z „písko-
viště“, se kterým si děti mohou 
hrát a tvořit přímo ve třídě. 

Překvapením pro celou škol-
ku byla interaktivní tabule, kte-
rou budou využívat nejen děti, 
ale i paní učitelky. Specifická 
pomůcka pro rozvoj dítěte i pe-
dagoga, která přispívá k zefek-
tivnění jejich pracovních i vzdě-
lávacích aktivit. 

Výukový software uzpůsobe-
ný pro děti předškolního věku 
rozvíjí nenásilným způsobem je-

jich myšlení, představivost, kre-
ativitu, tvořivost, logické uvažo-
vání, grafomotoriku, koordinaci 
ruky a oka, poznávání barev, 
cvičení paměti, trpělivost a po-
zornost, což má význam i v pří-
pravě na školu a následné úspěš-
nosti v ní. 

Práce s interaktivní tabu-
lí vychází z nejpřirozenějších 
projevů dětí - hry. Ovládání ta-
bule je tak pro děti zajímavé, 
snadné a zábavné. Přesvědčit 
se o tom mohou i děti, které 
do naší školky přihlásí jejich ro-
diče. Zápis do školky se koná  
4. a 5. 3. 2013. 

Děti, těšíme se na vás. 
Za kolektiv mŠ 

vladimíRa StRunecká

mŠ dR. e. beneŠe

mŠ mikovice

Zprávičky z naší školičky, dnes z budovy na ul. Dr. E. Beneše  
www.msbenese.cz 
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vprůběhu lednových dnů 
naši školu navštívila paní 

Alena Špiritová z Domu dě-
tí a mládeže OSTROV Slaný 
v rámci projektu BESIP, která 
seznamovala děti s dopravní 
výchovou. Tento projekt potrvá 
celý školní rok. Během školní-
ho roku nás navštíví paní Špi-
ritová 4x a žáci absolvují velmi 

zajímavé přednášky s dopravní 
tématikou. 

Přednášky se týkají I. i II. stup-
ně. Děti z I. stupně se hravou 
formou seznamovaly s doprav-
ními značkami. Učily se pozná-
vat, která značka je zákazová, 
výstražná, příkazová a informa-
tivní. Také se dozvěděly, jak se 
mají chovat cyklisté na silnici. 

ZŠ pRaktická

Učíme se s besipeM
Na závěr dvouhodinového bloku 
děti malovaly dopravní značky. 
Žáci II. stupně měli již nároč-
nější přednášku. Ti se dozvídali 
o správném chování na silnici, 
povinné výbavě kola, rozlišování 
dopravních značek, řazení před 
křižovatkou a jízdě na kruho-
vém objezdu. Na závěr měli žá-
ci popsat a namalovat co nejvíce 
dopravních značek. Ti nejšikov-
nější byli odměněni pexesem 
s dopravními značkami. Tento 

projekt vyvrcholí testem ze zna-
lostí dopravní výchovy.

Dne 16. 1. 2013 navštívili ně-
kteří žáci v rámci klubu mla-
dého diváka „DIVADLO POD 
PALMOVKOU“ s představením 
„RAIN MAN“. Toto komediální 
drama žáky velice zaujalo a při-
spělo k tomu, aby děti lépe po-
chopily chování svých autistic-
kých spolužáků. Myslím, že toto 
představení bylo velmi přínosné.
 mgR. veRonika balonová

JaKý By Měl Být čeSKý Prezident? 
Podle dětí by měl být hlavně moudrý, chudý, šikovný a chytrý a taky 
hlasitý, aby byl slyšet. Měl by být poctivý, spravedlivý, zdravý, vtipný,  
ne smutný. a ještě něco - hodný na děti, ale přísný na táty.  
děti z mikovické školky malovaly prezidenty a věřte nebo ne – na to, s čím 
si dospělí voliči už dlouho lámou hlavy, stačí dětem jejich úžasná fantazie...

Jarmila růžková

interaktivní tabule v mateřské školce
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Co nabízí naše mateřská školka?
Charakteristika
Â nové vybavení včetně využívání zázemí 
 (herna, klidová část, hygienické zázemí).
Â samostatný vchod.
Â Jednotřídní mš s věkově smíšeným oddělením
 (3 – 6 let).
Â Individuální přístup, respektování potřeb dětí
 vycházející z požadavků rodičů.
Â kontakt s rodiči na akcích školky i školy.
Â spolupráce s třídními učitelkami 1. stupně.
Â kontinuita mezi školními vzdělávacími 
 programy mš a zš.

lokalizace:
Â klidné prostředí.
Â Rozsáhlá zahrada s dětským hřištěm.

Â zázemí zš – hřiště, aula, tělocvična, zahrada.
Â Procházky po nábřeží, využívání cyklostezky.

 Pravidelné aktivity:
Â 1x týdně tělesná výchova v tělocvičně.
Â Plavání ve 2. pololetí.
Â Hra na zobcovou flétnu.
Â keramická dílna pro děti společně s rodiči.
Â Výtvarné a pracovní činnosti (prezentace
 výrobků na společných akcích se zš).
Â Účast v různých soutěžích – výtvarné, recitační,
 rukodělné.
Â Webové stránky s aktuálním děním v mš,
 elektronická forma omluv dětí, jídelníček.
Â Divadelní a hudební představení pro děti 
 v prostorách školky, aule školy i kass.

ZŠ a mŠ třebíZSkéHo

ZŠ gen. klapálka

třebízského ul. 523, tel.: 315 727 811, e-mail: skola@skola.trebizskeho.cz, 
http://skola.trebizskeho.cz

tento školní rok se podaři-
lo rozšířit školní družinu 

o další oddělení. V současné 
době máme sedm oddělení 
s kapacitou 205 dětí, a proto 
jsme mohli vyhovět všem, kteří 
měli o družinu opravdu velký 
zájem. Na žádost rodičů ranní 

družina začíná již v 5:45 hod., 
odpolední končí v 17:00 hod. 
Z prostředků Sdružení rodičů 
jsme také zakoupili monitorova-
cí zařízení do každého oddělení, 
která zajišťují bezpečnost dětí 
při předávání jejich zákonnému 
zástupci.

Vprvních lednových dnech jsme si 
s dětmi zpestřili vyučování výu-

kovým projektem na aktuální téma 
Tří králů. Tematicky jsme propojili 
4 vyučovací předměty (Čj, M, HV 
a VV). V hudební a výtvarné výcho-
vě jsme si samozřejmě připomněli 
známou písničku a z papíru vyrobili 
královské koruny. V matematice jsme 
společně vytvářeli a řešili slovní úlohy 
o tom, kolik která obec vybrala peněz 
v tříkrálové sbírce. V českém jazyce děti 
psaly úvahu na téma, jak využít peníze 
z této sbírky. Jako ukázku zde uvádíme 
úvahu žákyně Martiny Stenzlové: 

Štědrostí uděláme radost jak so-
bě, tak tomu, kdo to vážně potře-
buje. Peníze by se mohly využít tře-
ba na obvazy a lékárničky do afriky. 
Ročně tam na různé nemoci umírá 
mnoho tisíc lidí. Peníze by se také 
daly využít na útulky pro psy. Kou-
pilo by se jim krmivo a hračky. Ne-
bylo by špatné podpořit také dětský 
domov, kde jsou děti bez rodiny. Je 
dobré přispívat, protože nikdy neví-
me, kdy se nám může stát něco po-
dobného...

pHdR. Renáta němečková

a žáci 5. a

Ve školní družině Děti mají v ŠD pestrou a za-
jímavou činnost, dále pak vel-
ký výběr zájmových kroužků - 
výtvarný, taneční, dramatický, 
šikovné ruce, anglický jazyk pro 
1. a 2. třídu, sportovní hry a ma-
lého hudebníčka. Umístění žáků 
na předních místech různých 
soutěží je dokladem kvalitní čin-
nosti kroužků.

Prostředí ŠD je vybaveno no-

vým nábytkem. V loňském škol-
ním roce proběhla rekonstrukce 
oken a výměna podlahové kry-
tiny v prostorách ŠD. Pro různá 
vystoupení dětí, ale i umělců, 
máme nové pódium. 

Na jaro plánujeme celoden-
ní výlet do Veltrus, pálení ča-
rodějnic, slavnosti Slabikáře, 
Den dětí.

Romana HRbková, vedoucí Šd
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„Tříkrálové vyučování“
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sotázkou, jestli se i my, jakož-
to 8.A., přidáme do projektu 

zvaného postcrossing, přišla pa-
ní učitelka Čiperová z ničeho 
nic. Vlastně to nevzbudilo moc 
zájem a trošku zmatené tváře 
žáků se ptaly, co že to vlast-
ně je. 

Cílem bylo se zaregistrovat 
a dostávat adresy, na něž bude-
me psát a posílat dopisy. Nikoho 
nápad psát jen tak neznámým 
lidem příliš nenadchl do doby, 
než jsme se dozvěděli, že dopisy 

budeme nejenom psát, ale my je 
budeme i dostávat. A tak jsme se 
teď už docela s nadšením pustili 
do psaní prvního dopisu. 

Pomalu, ale jistě, jsme dali 
dohromady pár vět, na kterých 
jsme se shodli a dopis odeslali. 
Naše zapálení rostlo s každým 
novým dopisem, ať už byl z Čí-
ny, Thajska, Mongolska nebo tře-
ba sousedního Německa či Pol-
ska. A tak se postcrossing stal 
naší oblíbenou částí angličtiny.

andRea lHotSká, 8.a

ZŠ václava Havla

ZŠ  komenSkéHo

Víte, co je postcrossing?
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Proč si vybrat právě 

TuTO šKOLu?
› má školní poradenské pracoviště
› zapojuje se do mnoha sportovních, výtvarných 
 i vědomostních soutěží
› pedagogové se neustále vzdělávají a ve své práci 
 využívají nové, moderní metody učení
› je vybavena několika interaktivními tabulemi
› má dvě počítačové učebny
› má informační centrum s knihovnou
› má keramickou dílnu
› má zoologický koutek přístupný žákům 
› nabízí mnoho zájmových kroužků
› v rámci prevence rizikového chování se zapojuje
 do těchto programů:
 - městské projekty (Negativní jevy očima dětí,
 Městský úřad očima dětí...)
 - spolupráce s Městskou policií v Kralupech
 - spolupráce s Národní protidrogovou centrálou
 v Praze (projekt Malá policejní akademie)
› spolupráce s pedagogicko-psychologickou 
 poradnou v Mělníku
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Smetanova 168, Kralupy nad Vltavou 278 01, Tel.: 315 722 430, fax: 315 722 236, e-mail: ddmkralupy@seznam.cz 

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

Pá 9.00 - 15.00

www.ddmkralupy.webz.cz

MASOpuST
Připomínáme, že ve čtvrtek 14. února po-
řádáme od 9 hodin před DDM Masopust 
společně s Řeznictvím „Kohout a syno-
vé“.

pŘÍMěSTSKÝ TáBOR
Pobyt v Mokrosukách byl z důvodu malého 
počtu přihlášených dětí zrušen. Dětem na-
bízíme v týdnu od 25. února do 1. března 
příměstský tábor.

V pondělí, úterý, ve čtvrtek a pátek bu-
dou připraveny výtvarné činnosti, pohybo-
vé hry v sálku a v tělocvičně, vycházky, 
stolní hry atd. Cena na 1 den je 280,- Kč. 
V ceně je zahrnuta 2x svačina, teplý oběd, 
pitný režim, odborný pedagogický dozor, 
materiál na činnosti a zajištění programu 
na celý den.

Příchod dětí do DDM v 8:00 hod., odchod 
v 16:00 hod.

Ve středu se uskuteční výlet do Prahy. 
Po procházce Prahou děti navštíví Muze-
um hraček a Zlatou uličku. Cena 300,- Kč. 
V ceně je zahrnuto jízdné, vstupné a peda-
gogický dozor.

Přihlášku na tábor si můžete vyzvednout 
v DDM nebo stáhnout na www.ddmkralu-
py.webz.cz. Závazné přihlášky odevzdávej-
te do 19. 2. 2013. Tábor bude uskutečněn 
při minimálním počtu 10 dětí.

VYHLášENÍ VELIKONOČNÍ 
SOuTěžE
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž „Motýlí kříd-
la“, která bude v DDM součástí velikonoční 
výstavy. Soutěže se mohou zúčastnit mateř-
ské školy, základní školy a školní družiny, 
jednotlivci, děti, dospělí i celé rodiny, zkrát-
ka každý. Malujte, lepte, modelujte, šijte, pa-
ličkujte, použitá technika je libovolná.

Výrobky označené jménem můžete ode-
vzdávat v kanceláři DDM do 15. 3. 2013.

pOZVáNKA dO MOKROSuK
Rodiče s dětmi, ale i ostatní zájemci 
mohou týden jarních prázdnin nebo ji-
ný vybraný termín během jarních měsí-
ců strávit v příjemném prostředí areálu 
v Mokrosukách. 

Blízkost Šumavy nabízí kopcovitou kra-
jinu vhodnou na zimní sporty pro ma-
lé děti. Dostupná jsou lyžařská středis-
ka Hartmanice, Kašperské hory, Špičák 
a Zadov.

Podrobné informace podá paní Jitka Špi-
narová osobně nebo na tel.: 315 722 236.

pOděKOVáNÍ 
Dům dětí a mládeže Kralupy nad Vlta-
vou děkuje všem sponzorům, kteří přispě-
li do tomboly na 13. Reprezentační ples 
DDM.

ZuŠ

vážení rodiče a příznivci ško-
ly, úvodem bych rád kon-

statoval, že naše škola dosáhla 
počátkem školního roku 2012 / 
2013 historicky největšího počtu 
žáků, kterých je v současné do-
bě přes 660. Nejnavštěvovaněj-
ším oborem je obor hudební, do-
statečně jsou zastoupeny i obory 
zbývající, které sídlí v našem 
novém odloučeném pracovišti 
v ZŠ Třebízského.

Naše škola se v 1. pololetí šk. 
roku zúčastnila mnoha kultur-
ních akcí. Začala rozvíjet užší 
spolupráci s okolními školami, 
DDM, KaSS, Městským muzeem 
i dalšími kralupskými organiza-
cemi a institucemi.

Vzdělávací nabídka byla rozší-
řena o výuku populárního zpě-
vu a hru na baskytaru. Ve výu-
ce hudební nauky škola nabídla 
novou formu výuky těm žákům, 

Aktivity v ZUŠ kteří ji z vážných důvodů nemo-
hou pravidelně navštěvovat.

Vedení školy pracovalo na no-
vé verzi školního vzdělávacího 
programu, který bude s platnos-
tí od 1. září 2013 mnohem více 
vyhovovat potřebám a požadav-
kům našich žáků.

V současné době finišují pří-
pravy na založení občanského 
sdružení pro podporu ZUŠ.

A naše nejbližší plány? Nej-
pravděpodobněji na konec 
hlavních prázdnin plánujeme 
ve spolupráci se ZŠ Třebízského 
konání prvního ročníku letních 

dílen. V případě dostatečného 
zájmu bychom rádi otevřeli díl-
nu výtvarnou a kytarovou. Záro-
veň se pokusíme založit formou 
týdenního soustředění žákovský 
komorní orchestr.

Závěrem bych rád poděkoval 
všem výše uvedeným organi-
zacím za vstřícnou spolupráci 
a rodičům i zřizovateli školy 
za jejich podporu.

Podrobnější informace o dění 
v naší škole naleznete na www.
zuskralupy.cz.

na SHledanou Se těŠí 

luboŠ HaRaZin, ředitel Školy
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NáŠ oDDíl NEZaHálí, NEJEN Na kRaluPSkou kliČku JSME SE PilNě PřiPRaVoVali:
Â v srpnu proběhlo desetidenní soustředění v Mělníce, kde se pomalu připravovaly nové volné jízdy ne-
bo se dopilovávaly nové prvky. Také noví adepti se poprvé zúčastnili soustředění (poprvé se zúčastní 
Kralupské kličky v kategoriích přípravka a nováčci mladší).

Â sezonu v Kralupech jsme započali hned po najetí ledové plochy a od té doby intenzivně trénujeme  
5x týdně na ledě a dále pokračuje příprava na suchu.

Každá z děvčat dosahuje významných úspěchů, s ohledem na prostor, který zde ve Zpravodaji máme, 
uveřejňujeme pouze některé:

V žebříčku a v poháru ČkS 2012/2013 zatím 1. místo ze 73 dětí.
Sofie Palečková: 2x 1. místo (Roudnice 24.11.́ 12, Slaný 10.11.́ 12)
nováčci mladší a (6 – 7 let) 2. místo (Mělník 7.12.́ 12)
 3. místo (Ústí nad labem 27.10.́ 12)
V žebříčku a v poháru ČkS 2012/2013 zatím 5. místo ze 101 dětí.
Zdena Palečková: 1. místo (Mělník 7.12.́ 12)
žačky nejmladší a (8 - 10 let) 2x 3. místo (Pardubice 20.10.́ 12, Roudnice 24.11.́ 12)
 5. místo (Slaný 10.11.́ 12)   
 8. místo (Ústí nad labem 27.10.́ 12)
V žebříčku a v poháru ČkS 2012/2013 zatím 3. místo z 59 dětí.
tereza knězů: 2x 1. místo (lovosice 5.1.́ 13, louny 12.1.́ 13) 
žačky mladší a (10 - 12 let) 2. místo (Roudnice 24.11.́ 12)
 4. místo (Mělník 7.12.́ 12)
  8. místo (Česká lípa 17.11.́ 12)     
V žebříčku a v poháru ČkS 2012/2013 zatím 4. místo z 59 dětí. 
kristýna Pokorná:   2. místo (louny 12.1.́ 13)
žačky mladší a (10 - 12 let) 3. místo (lovosice 5.1.́ 13)
 4. místo (Roudnice 24.11.́ 12)
 5. místo (Česká lípa 17.11.́ 12)
 6. místo (Mělník 7.12.́ 12) 

Za oddíl krasobruslení Simona Majrychová

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

Na měsíc ÚNoR z jednorázových akcí nabízíme:

kurz PRaktické aStRoloGiE – pondělí 4. 2. od 18:30 do 21:30 h.

SRDíČkoVáNí NEJEN ValENtýNSké – sobota 9. 2. od 15 do 17 h.
- pletení z papíru na téma srdíčka a věnečky. cena: 250,- kč

NaJít SVou cEStu – pondělí 11. 2. od 19 do 21 h.
- meditační večer z cyklu Jak žít s radostí. cena: 180,- kč

FiMo – téma Pruhy, proužky, propletence - sobota 16. 2. od 13 do 17 h.  

VESMíRNé ZákoNy a Jak S NiMi PRacoVat - pátek 22. 2. od 18:30 do 21 h.

VýklaD taRotoVýcH kaREt - sobota 23. 2. - individuální časy

SMaltoVaNý PříVěSEk - sobota 23. 2. od 14:30 do 17 h.  
- praktický kurz, kde si vyrobíme originální smaltovaný přívěsek. cena: 390,- kč

Být ŠŤaStNý – pondělí 25. 2. od 19 do 21 h.
- meditační večer z cyklu Jak žít s radostí. cena: 180,- kč

VEČER PRo SluNcE 2 - středa 27. 2. od 18:30 do 21:30 h.

JaRNí PříMěStSký táBoR - pondělí 25. 2. – pátek 1. 3., denně od 8 do 16 h. 
 - téma DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓlU. Výprava bude složena z dobrodruhů, 
odvážlivců a otužilců ve věku od 6 do 12 let. Konání pouze v případě naplnění 
kapacity min 10 dětí. cena: 1.700,- kč

Nenechte si ujít jedinečný 
kralupský galavečer

Sportovec Kralup 2012  
22. března 2013  
od 19:00 hodin

KD Vltava 
Vstupenky v předprodeji 

od 1. března 2013 
v KD Vltava

Vsobotu 16. 2. 2013 pořádá oddíl krasobrus-
lení v Kralupech nad Vltavou již 37. ročník 

„Nowaco - Kralupské kličky“ - tento závod je 
pořádán pod záštitou ČKS v rámci Poháru ČKS. 
Opět se zde setkají krasobruslaři a krasobrus-
lařky z celé České republiky. 

Závod se uskuteční na zimním stadionu v Kra-
lupech nad Vltavou od 7:30 do cca 19 hodin. 
Přijďte podpořit naše závodnice. Vstup zdarma!

KRALUPSKÁ 
KLIČKA 2013

fo
to

: P
. K

n
ě

Zů

závod v lovosicích 5. 1. 2013 - 
na 1. místě tereza Knězů,  
na 3. místě Kristýna Pokorná.
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s lavnostní vyhlášení ankety o nejlepšího 
pětibojaře České republiky roku 2012 

proběhlo 14. 12. 2012 v Žižkovském diva-
dle Járy Cimrmana. V anketě zvítězil pod-
le očekávání David Svoboda – olympijský 
vítěz z Londýna, nejlepším juniorem se stal 
Jan Kuf. V rámci slavnostního večera byli 
oceněni také medailisté Českého poháru 
mládeže - Memoriálu Karla Bártů v pěti 
mládežnických kategoriích. 

Kateřina Berková (ročník 1999) byla vy-
hodnocena jako třetí nejúspěšnější dívka 
v kategorii U15 (do 15 let). Marie Martín-
ková (ročník 2000) zopakovala vynikající 
úspěch z roku 2010, tehdy jako jedenác-
tiletá, a zvítězila v kategorii dívek U13 
(do 13 let). Úspěchem bylo také 5. místo 
Moniky Mackové (U15), 6. místo Honzy 
Dvořáka (U15) a 10. místo Míši Svobodo-
vé (U13). Hodnota všech výsledků je dá-
na také konkurencí – v těchto kategoriích 
závodilo přes 70 sportovců z 13 oddílů 
České republiky. 

Co se povedlo v roce 2012 celému kra-
lupskému oddílu? Je to celkem radostný 
pohled:

Nejmladší závodníci (ročníky 2004, 2005) 
se k nám přidali už v lednu 2012 a ve dvou 
až třech závodech ukázali, že mají chuť se 
poprat o umístění. Tréninky je baví, závo-
dy ještě víc. 

Zkušení závodníci potvrdili úspěchy 
z předchozích let, poctivě trénují a přestáli 

dne 7. ledna 2013 odstarto-
vala soutěžní sezona 2013 

i pro kralupské děti ze sportov-
ního klubu FITFORYOU, o.s. 
Děti zápolily na soutěži typu 
Master class a dále vystupovaly 
se svými sestavami sportovního 
a komerčního aerobiku. V kon-
kurenci sportovních klubů z ce-
lé České republiky dosáhly dě-
ti fantastických úspěchů. Tyto 
úspěchy jsou zásluhou nejenom 
dětí, ale i kladného přístupu je-
jich rodičů a především trenérek 
dětského aerobiku Mgr. Blanky 
Bělíkové, Pavly Slavíčkové, Mo-
niky Slavíčkové a Evy Radou-
šové.

 Na stránkách www.fitfor-
you.cz můžete nalézt podrobné 
informace o aktivitách našeho 
sportovního klubu včetně kon-
taktu pro přihlášení vašich dě-
tí do oddílů různých věkových 
a výkonnostních forem aerobi-
ku. Můžete si také zvolit, zda se 
dítě bude zabývat vystoupeními 
jako jednotlivec nebo v minitý-
mu anebo bude součástí větších 
pódiových skladeb. 

Sezona 2013 je zatím na za-
čátku, proto přejeme dětem 
mnoho sil do dalších úspěšných 
závodů.

pHdR. václav bělík, pH.d., 

fitfoRyou, o.S.

adélka Buncová ....................................... 1. místo Master class
anežka Netíková ..................................... 1. místo Master class kategorie B
lenka Dlouhá ........................................... 3. místo Master class kategorie B
anežka Netíková ..................................... sólo Kovbojka Áňa 1. místo
Síma Plášilová ......................................... sólo Zpívání v dešti 1. místo
lenka Dlouhá ........................................... sólo Střihoruký Edward 4. místo
tereza Gleichová ..................................... sólo Kill Bill 2. místo
Síma Plášilová, anežka Netíková, lenka Dlouhá .......Mobilmánie 1. místo

Úspěšné vykročení našich soutěžících dětí do sezony 2013

vyhlášení pětibojaře roku aneb „V obětí Davida Svobody“
galavečer „Pětibojař roku 2012“: zleva - 
Kateřina Berková (3.místo, dívky  
do 15 let), david Svoboda (olympijský 
vítěz v moderním pětiboji), Marie 
Martínková (1.místo, dívky do 13 let)

Závodnice oddílu moderního pětiboje 
tJ Kralupy – Kateřina Berková a Marie 
Martínková na slavnostním galavečeru 
Pětibojař roku! 

i drobné zdravotní potíže. Také se k nám 
přidalo několik sportovců ve věku okolo 
13 let a už můžeme zodpovědně říct, že 
nikdy není pozdě začít sportovat! Zejména 
s plaváním – čím dříve, tím lépe, hlavně 
vytrvale.

Svépomocí jsme vybudovali malou střelni-
ci pro vzduchové pistole v prostorách ved-
lejší haly zimního stadionu. Dík patří rodi-
čům, kteří pomohli!

S podporou Města Kralupy, Kralupské 
sportovní spol. s r. o. a Českého svazu mo-
derního pětiboje postupně rozvíjíme oddíl, 
nabíráme nové členy, pořizujeme vybavení 
pro střelbu.

Skupina trenérů se rozrostla o Libora Ca-
paliniho – olympijského medailistu z Atén 
2004. Trénuje závodníky hlavně ve střelbě 
a běhu. Za jeho přínos upřímně děkuje-
me!

Pro rok 2013 plánujeme další rozvoj oddí-
lu, přijímáme členy (moderni.petiboj@kralu-
py.cz) a pro veřejnost bude určitě zajímavý 
první závod v moderním pětiboji v Kralu-
pech, který proběhne v sobotu 15. 6. 2013 
na plaveckém bazénu a v areálu nového 
atletického hřiště u zimního stadionu. 

Všem sportovcům a příznivcům přejeme 
úspěšný rok 2013!

petR maRtínek
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Bike team kralupy
děkuje městu 

kralupy nad Vltavou 
za podporu v roce 2012

vsobotu 12. ledna se kralupští 
hokejisté - mladší žáci - vydali 

do Benátek nad Jizerou, kde zvítě-
zili suverénně 11:1 a po celou dobu 
zápasu prakticky nepustili soupeře 
z obranného pásma.

O den později měli kluci možnost 
zahrát si proti největšímu soupe-
ři z tabulky, pražské Spartě, přímo 
v Tesla aréně a zažít tak atmosféru 
velkého stadionu. Po ospalém začátku 
zápasu, kdy Kralupy inkasovaly hned 
třikrát během prvních minut a pak 
ještě počtvrté na konci první třetiny, 
to vypadalo na jednoznačný zápas. 
Kralupským se ale během druhé tře-
tiny podařilo skóre snížit a v infarkto-
vém závěru zápasu nakonec vyrovnat 
na konečných 5:5. 

Nutno dodat, že kralupští nepromě-
nili dva samostatné nájezdy a takové 

množství gólových šancí, jako snad 
v žádném jiném zápase. 

O týden později 19. ledna se kra-
lupští mladší žáci vydali do letňan, 
kde je čekal velmi těžký ligový soupeř. 
Úvod zápasu se hostům vůbec nevy-
dařil a po zbytečných chybách obra-
ny se domácí tým jevil v daleko lepší 
formě, kralupští jakoby zapomněli zá-
kladní pokyny a k vidění bylo hlavně 
odpalování puků do rohu, častá hra 
za vlastní nebo soupeřovou brankou 
a nepřesné přihrávky. 

Ve druhé třetině ale následovala vy-
rovnaná hra a zlepšení kralupského 
týmu. Konec zápasu už byl v převaze 
hostů a kralupští fanoušci si po ne-
vydařeném začátku zápasu spravili 
chuť pohledem na dva nádherné góly 
v samém závěru. Konečné skóre let-
ňany - Kralupy 3:6. Zdeňka HeSová

F lorbalová liga starších žáků 
se v této sezoně nově ode-

hrává systémem divizí, v kaž-
dém kraji jsou divize A - H. 
V každé divizi hraje 6 týmů tur-
najově a postupuje nebo padá 
do další divize. Zatím posled-
ní turnaj kralupských starších 
žáků v divizi E dopadl na vý-
bornou. Díky třem výhrám vy-
bojovali kluci postup do vyšší-
ho koše. Trenér Daniel Knopp 
k zápasům uvedl:

„Je vidět, že se kluci začínají 
více sehrávat a začínají pracovat 
více jako tým. Musím pochvá-
lit zejména oba dva gólmany 
(Ptáčka i Tajčmana), u kterých 
je vidět velký pokrok a růst vý-
konnosti. Začíná se zlepšovat 
i obrana, o čemž svědčí fakt, 
že jsme inkasovali za tři zápasy 

pouze tři góly. V útoku máme co 
dohánět. Máme strašně moc gó-
lových příležitostí, ale nepromě-
ňujeme ani 50 % z nich. V ná-
sledujících týdnech se budeme 
soustředit zejména na tento pro-
blém, neboť nás čekají lepší sou-
peři a naším cílem je rozhodně 
se udržet v novém koši“. 

S novým rokem zároveň od-
startovala nadstavbová část RFL 
- Regionální florbalové ligy. Celá 
liga byla rozdělena na Nadstav-
bu A (nejlepší 4 celky základní 
části) a Nadstavbu B (zbývají-
cích pět týmů). V rámci nad-
staveb se utká každý s každým 
ještě dvakrát a bude následovat 
play-off. Všechny týmy z A mají 
již účast v něm jistou, z B budou 
postupovat pouze nejlepší dva 
celky. Jiří cimleR  

2. 2.  ....................*/ juniorky ...........Červený Kostelec .................10:00,14:00

16. 2. ...................muži ....................Dobřichovice ..........................9:00,13:00
 ženy ....................Dobřichovice ........................ 11:00,15:00
 **/ juniorky ..........Hradec Králové „B“ .............10:00,14:00

17. 2. ...................starší žákyně ......Benešov, Kladno, .............................9:00
  Hořovice, Benátky

*/ oficiální termín Volejbalového svazu – může dojít ke změně
**/ oficiální termín Volejbalového svazu – určitě se bude měnit

 Pořadatelství nadstavbové části ligy kadetek není v době 
uzávěrky Zpravodaje k dispozici. Minimálně jeden domácí 

dvojzápas kadetek v únoru v Kralupech určitě bude.

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor, kadetky a juniorky 1. ligu. 
Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka, druhé zápasy mohou po dohodě začínat dříve.

Změny vyhrazeny, aktuální informace na:

domÁCÍ  
VoleJBAl 
V úNoru

www.kralupskevolejbalistky.org

Florbal -
starší žáci postupují 

kralupští mladší žáci zažili 
atmosféru velkého hokeje
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BaSkEtBal
Dorostenky u19
BK Kralupy Junior - Bc Benešov .......................82 : 58
Tigres Budějovice - BK Kralupy Junior ..............65 : 77
BK Kralupy Junior - Sokol Kladno .....................79 : 50

1. liga žen
BKJ Kralupy – SKUP Olomouc ...........77 : 92 (36 : 54)
BKJ Kralupy – Pardubice B................82 : 69 (39 – 36)
Informace a fotky na www.bkkralupyjunior.cz

FloRBal
Muži a – PH + SČ přebor mužů 
FBc Kralupy n/V - Sokol Benátky B .................... 3 : 12
J.B.M. Praha - FBc Kralupy n/V ............................4 : 8

Muži B – PH + SČ soutěž mužů 
FBc Kralupy n/V B - SK lators ..............................7 : 4
FBc Jeleni Unhošť- FBc Kralupy n/V B .................8 : 1
FBc Kralupy n/V B - FK Spartak Praha .................6 : 5
las Plantas - FBc Kralupy n/V B ...........................6 : 8

Muži c – PH + SČ třída mužů
FBc cavalinho Rampante - FBc Kralupy c ......... 11 : 2

Starší žáci – PH + SČ liga starších žáků 
13.1. FBc Kralupy n/V - ORKa Stará Boleslav ......3 : 1
13.1. SSK Future Praha B - FBc Kralupy ...............2 : 3
13.1. FBc Kralupy - BIllY BOY Ml. BoleslavB .......2 : 0

Ženy – PH + SČ liga žen
6.1. FBc Kralupy - TJ Sokol K. Vinohrady B ..........1 : 7
6.1. FBc Panthers B - FBc Kralupy .......................5 : 1

Juniorky - 1. liga
12.1. FBc Panthers - Vosy  - FBc Kralupy.............9 : 2
12.1. FBc Kralupy - 1. FBK Tábor ........................3 : 10

RFl (Regionální florbalová liga) 
18.12. Pink Guys - lujs Vytón ................................4 : 4
18.12. FBc Rapid Hands - Sokol Kančí Hřbet .......4 : 9
8.1. Pink Guys - FBc Rapid Hands ........................8 : 6
10.1. aSPV Veltrusy - Kralupy 90210 .................. 6 : 11
10.1. all Stars Kralupy - FBc Sokol Kralupy ..........9 : 8
15.1. FBc Sokol Kralupy - Kralupy 90210 ...........6 : 16

Výsledkový servis kolektivních sportů
15.1. Pink Guys - FBc Rapid Hands..................... 13 : 7
17.1. aSPV Veltrusy - Zuřivé Karety .......................8 : 1
17.1. Kralupy 90210 - FBc Sokol Kralupy .............4 : 6

FutSal - aFc kRaluPy
Divize a mužů
6.1. aFc - combix Ústí n. l. ...................................5 : 0
13.1. aFc - Relax Ústí n. l. ....................................9 : 3
Podrobnější informace na www.afckralupy.cz

VolEJBal 
Mladší žákyně „a“, krajský přebor
Kralupy „a“ - Benátky n. J. ...........0 : 2 (24:26, 14:25)
Mladá Boleslav - Kralupy „a“ ................................1 : 2 
 (22:25, 25:22, 15:13)
Kralupy „a“ - Kolín ......................... 2 : 0 (25:14, 25:17)

Mladší žákyně „B“, krajský přebor
Kladno - Kralupy „B“ ..................... 2 : 0 (25:21, 25:12)
Brandýs n. l. - Kralupy „B“ ...........0 : 2 (14:25, 20:25)
Kralupy „B“ - Komárov .........1 : 2 (25:19, 20:25, 6:15)

Starší žákyně, krajský přebor
Benešov - Kralupy .........................2 : 0 (25:23, 25:18)
Příbram - Kralupy ...............1 : 2 (20:25, 25:20, 16:18)
Kralupy - Benátky nad Jizerou ...... 2 : 0 (25:20, 25:11)
Kladno - Kralupy ............................ 0 : 2 (15:25, 14:25)

kadetky, 1. liga
liberec - Kralupy.................0 : 3 (17:25, 23:25, 21:25)
liberec - Kralupy....................................................3 : 2 
 (20:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:13)
Kralupy - chodov ...............3 : 0 (25:20, 26:24, 25:22)
Kralupy - chodov ...................................................3 : 2 
 (25:22, 25:23, 16:25, 23:25, 15:11)

Juniorky, 1. liga
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy .................................3 : 1
 (25:20, 25:21, 25:27, 31:29)
Bedřichov (Jihlava) - Kralupy .................................3 : 0
 (25:18, 25:15, 25:22)
Kralupy - Řepy .......................................................3 : 2
 (25:16, 28:26, 14:25, 24:26, 15:12)

kralupští sjezdoví lyžaři zahájili v lednu 
svou další závodní sezónu. Družstvo 

předžáků (9 -11 let) se zúčastnilo závodů 
v Černém Dole v Krkonoších. Víkendové 
závody byly součástí prestižního seriálu 
závodů AmerFunCup (obdoba Českého po-
háru). Naše děti se v těžké konkurenci 
rozhodně neztratily. Šimon Šindelář ob-
sadil v sobotu ve své kategorii výborné  
8. místo (ze 68 startujících), aby ho v neděli 
vylepšil na fantastické 3. místo! Neztrati-
ly se ani dívky, Juliana Šindelářová byla  
v sobotu na 7. místě a v neděli na 9., Míša 
Šindelářová své sobotní 11. místo vylepši-

la v neděli na 10. pozici. Závodní sezónu 
zahájil též český juniorský reprezentant 
Martin Štěpán (17 let). Po sérii závodů 
v zahraničí (Itálie, Německo, Slovinsko), 
kde dosáhl obstojných výsledků v porov-
nání se zahraniční konkurencí, se účast-
nil prvních závodů Českého pohárů 2013 
v kategorii dospělých. Ve dvou závodech 
disciplíny super-G ve Špindlerově Mlýně, 
které se jely na červené sjezdovce ve Sv. 
Petru, obsadil shodně dvakrát 9. místo  
a umístil se tak nejlépe ze všech závodní-
ků v kategorii mladších juniorů. Následo-
valy dva obří slalomy v Peci pod Sněžkou. 

Zde Martin v konkurenci 92 závodníků  
z 6 zemí po sobotním výpadku (nedokončil 
1. kolo) obsadil v neděli skvělé 10. místo. 
Opět byl nejlepší ve své kategorii a zlepšil 
si své FIS body.

Dosaženými výsledky si Martin opět zajis-
til místo v reprezentačním družstvu, které se 
zúčastní Evropského olympijského festivalu 
2013, jež se letos bude konat v rumunském 
Brašově. Na této obdobě zimních olympij-
ských her, které se účastní mladí sportovci  
z celé Evropy, tak bude Martin reprezento-
vat Českou republiku již podruhé. 

maRtin Štěpán St., Ski klub kRalupy

Úspěšný vstup do lyžařské sezóny

inzerce

Kralupy - Řepy .......................................................3 : 1
 (25:13, 25:23, 19:25, 25:20)

Ženy, krajský přebor
Rakovník - Kralupy ..............0 : 3 (17:25, 17:25, 24:26)
Rakovník - Kralupy ..............0 : 3 (23:25, 24:26, 17:25)
Zdice - Kralupy .......................................................2 : 3
 (16:25, 25:23, 17:25, 25:23, 13:15)
Zdice - Kralupy ................... 0 : 3 (18:25, 20:25, 18:25)
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vstupné: 40,- Kč, doprovod: 10,- Kč Děti do 6 let (včetně) zdarma 

půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), broušení: 40,- / 50,- Kč

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

Veřejné bruslení
rozvrh hodin platný pro rok 2013:

Pondělí - Pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

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

NoVě 
v kralupech!

› ÚPRaVa ODĚVŮ – množstevní slevy, služba 
„ÚPRaVa DOMŮ“ 

› Originální ruční tvorba pro děti i dospělé
WWW.ADELAI.CZ

Iveta Saibertová, Kralupy n. Vlt.-lobeček
Tel.: 724 705 775,  

e-mail: adelai.tvorba@gmail.com
IČO: 01316796

platnost slevy 
do 28. 2. 2013

15 %
sleva
na střih

KAdEŘNICTVÍMarilyn
- stříhání, prodlužování, zhušťování
- aplikace brazilského Keratinu
s. k. neumanna 164, kralupy nad vltavou
Po – Pá: 10:00 – 18:00, tel.: 605 50 46 50

› přímé i postupné stromolezeckou technikou
› bezpečnostní a redukční řezy stromů včetně úklidu větví
› likvidace křovin a náletů, práce s křovinořezem
VýŠkoVé PRácE - horolezeckou technikou
koNtEJNERy avia 3 - 4 -  9 - 11 m3

› nakládání s odpady – sutě, hlína, bio,  
   komunální odpad, železný šrot
› dovoz písku, štěrku, betonu
› vyklízení bytů, domů a sklepů

DŘEVOSS - KÁCENÍ STROMŮ

Tel.: 775 223 756 – Čermák Petr
www.drevoss.cz

Přemyslova 1040 tel.: 602 276 602
278 01 kralupy n. Vlt. e-mail: bartosmal@seznam.cz

miroslav 
B A r t o Š

MALÍŘSKÉ  
A LAKÝRNICKÉ 

PRÁCE

!! vyklidíme
Váš byt, pozůstalosti,  

sklep a jiné.
Odvoz starého nábytku 

k likvidaci !!

Tel.: 777 227 840

inzerce

inzerci objednávejte na e-mailu
zpravodaj@mestokalupy.cz
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Firma malpex  s.r.o.
výrobce stavebních hmot

hledÁ
na poloviční úvazek aktivního důchodce  

do administrativy v kralupech nad Vltavou.
Práce s Pc podmínkou. 

informace na tel. č. 602 354 772

ladislav Míka, ul. Vodárenská 724, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Tel.: 601 581 646, e-mail: mika@yssen.cz, www.dvere-mika.cz

Parkování před restaurací „U adama“

5. 2. 2013 bude otevřena 
NoVá VZoRkoVNa 
interiérových dveří ›

Kralupy nad Vltavou - mobil: 603 246 037

� celoroční údržba zeleně
� pořez dřeva, prodej
 palivového dříví
� prořezávky, kácení, pořezy
 všech druhů stromů a dřevin

� práce s vysokozdvižnou 
 plošinou do výšky 40 m
� drobné zemní práce 
 – minibagr, mininakladač
� odvoz odpadu, suti a písku

firma Procházka
RIZIKOVé KáCENÍ STROMŮ A dŘEVIN

Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – Ne 7:30 – 19:00, telefon: 315 723 705
E-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy 
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky 
na dorty, chlebíčky a obložené mísy.

 +420 724 580 368 nebo +420 602 616 122.

účetní firma
Clt import s.r.o.

nabízí občanům, podnikatelům, firmám, 
školským zařízením, společenstvím vlastníků 
nemovitostí, spolkům a organizacím:

› vedení podvojného účetnictví a daňové evidence
› zpracování mezd a vedení mzdové agendy
› pomoc při zpracování daňových přiznání
› rekonstrukce účetnictví
› sekretářské a administrativní práce
› daňové a účetní poradenství.
Rádi Vás uvítáme na adrese Žižkova 141,  
Kralupy nad Vltavou, domluvíme na telefonních číslech

Adresa  V Pískovně 2060, 
provozovny  Kralupy nad Vltavou

Požadujeme dobrou znalost práce na PC a komunikační schopnosti.
Praxe v oboru textil – metráž výhodou.

V případě zájmu zašlete, prosím, Váš životopis na e-mail mraz@latky.cz.

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovnici do

e-shopu
na přípravu látek  

a komunikaci se zákazníky.

www.latky.cz www.dumlatek.cz

KrALUpY n. vLt.
nerUdovA UL. 801
(vedle pošty)

klimatizovaný cvičební sál

Tel.: 774 509 013
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz
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ÚnoRová nabídka: PetrKlÍČe, ciBuloViny 
(begónie, lilie, gladioly, jiřiny aj.), osiva zeleniny 
a květin, substráty, minipařeniště, hrabla, nářadí, 
postřiky, štěpařské vosky, krmítka …

Zimní proVoZ 
po - pá 8 - 16,  

So 8 - 12

☎ 315 781 019 
www.zahradnictvi-jelinek.cz

Pro naši pobočku Dumrealit.cz - Kralupy n. Vlt., Nerudova ulice – (vedle lékařského 
centra), hledáme obchodního zástupce (makléře): volná pracovní doba, práce na Žl. 

Požadujeme: příjemné vystupování, základní znalost práce na Pc,  
spolehlivost, časovou flexibilitu. 

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, zaškolení zdarma, možnost kariérního růstu atd.

kontaktní osoba: Jiří Müller - tel.: 739 345 511, e-mail: muller@dumrealit.cz

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

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

Soukromá směnárna v centru kralup
Nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

beZ POPlATku

Máte-li zájem o naše služby, 
můžete nás kontaktovat v naší 

kanceláři na adrese:
Palackého nám. 90, Kralupy 

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

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

Těšíme se na naši spolupráci.

Mgr. Martin štěPán
daňov� poradce, auditor

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

Oční optika
› 21 let poskytujeme odbornou péči 
našim zákazníkům
› rozšířili jsme služby o měření zraku 
a aplikaci a prodej kontaktních čoček
› široký sortiment brýlí a brýlových 
čoček mnoha světových značek

› výhradní prodej brýlí Drive 
wear pro řidiče a nejen pro ně 
a brýlí Switch – revoluce v nošení 

brýlí – individuelně obměnitelné 
komponenty
› servis od měření zraku po zhotovení 
a vydání brýlí
› opravy a čištění brýlí
› prodej doplňkového sortimentu: 
pouzdra, čističe, utěráky atd.
› slevové akce po celý rok

Na Vaši návštěvu se těší 
V. řEZNíČkoVá a kolEktiV oČNí oPtiky 

u NáDRaŽí
Husova ulice 495, Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 727 895
otEVřENo Pondělí – Pátek 8:00 – 17:00 hodin

úČEtnICtVí A DAnĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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

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

kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (od Říp)
kralupy nad vltavou

S námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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Adresa  V Pískovně 2060, 
provozovny  Kralupy nad Vltavou

pro zásobování našich prodejen v Praze a skladové práce  
v Kralupech nad Vltavou.

Požadujeme řidičský průkaz sk. B, dobrou fyzickou kondici  
a příjemné vystupování.

V případě zájmu pošlete, prosím, Váš životopis na e-mail: mraz@latky.cz

Firma LÁTKY MRÁZ s.r.o. 
přijme pracovníka na pozici

ŘIDIČ – SKLADNÍK
www.latky.cz

www.dumlatek.cz




