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K ralupský
Měsíčník města Kralupy nad vltavou

Z pravodaj

Podívejme se trošku do historie. Budova 
byla postavena za druhé světové války 

za účelem umístění Okresního národního 
výboru a Okresního soudu. V roce 1952 
bylo vydáno užívací povolení na věznici. 
V roce 1960 přestaly být Kralupy okresním 
městem a budova byla postupně využívána 
jako nemocnice. Začala přibývat různá od-
dělení a došlo k přístavbám a nástavbám.

V současné době je budova v pronájmu 
společností RHG, s.r.o. Zmíněná firma 
má uzavřenou nájemní smlouvu do roku 
2020.

V brzké době bude tedy vyhlášeno ve-
řejné výběrové řízení na odprodej areálu 
nemocnice s poliklinikou. Budoucím maji-
telem bude ten, kdo nabídne nejvyšší ce-
nu a splní několik podmínek a požadavků, 
které budou uvedeny ve smlouvě o prodeji: 
minimální kupní cena 40 mil. Kč, mini-

10 let od ničivých povodní 
uteklo jako voda, vzpo-

mínky na zaplavené město 
jsou ještě prakticky čerstvé 
a často bolestivé, přesto jsme 
se rozhodli věnovat povodním 
letní přílohu v tomto dvojčísle 
(viz str. 23 - 31).

Najdete zde nejen fotogra-
fie z povodní a po povodních, 
ale i faktické informace, data 
a zážitky přímých účastníků.

Děkuji touto cestou všem 
čtenářům, kteří se na přípra-
vě „povodňové přílohy“ po-
díleli, jmenovitě paní Hyn-
kové, Němcové, Kubálkové, 
Böhmové, Pánkové, Christo-
vé, Ing. Stupkovi a Mgr. Ryn-
tovi.

Přeji všem čtenářům krásné, 
pohodové, ve zdraví prožité 
a zážitky naplněné léto!

Radka Saláková, RedaktoRka kZ

Kralupy pod Vltavou

příští číslo KralupsKého Zpravodaje vyjde 31. srpna 2012 

Prodej nemocnice odsouhlasen
O prodeji budovy nemocnice 
s poliklinikou se mluví již od roku 
2010, ale až v letošním červnu 
kralupští zastupitelé řekli své 
ano a nemocnici Město prodá 
do soukromých rukou.

mální doba provozování lékařského nebo 
sociálního zařízení 20 let, předkupní právo 
Města v případě dalšího prodeje nemovitos-
ti, a to za cenu, za kterou byla zakoupena + 
doložené zhodnocení nemovitosti po dobu 
15 let, vložení investic do provozu a nemo-

vitosti v min. výši 10 mil. Kč do 84 měsí-
ců od vkladu vlastnického práva, kupující 
se zaváže převzít veškeré smlouvy spojené 
s provozem nemocnice s LSPP (Lékařská 
služba první pomoci).

lenka MoRavcová
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Stánkové trhy  
 v Lobečku proběhnou 
 11. a 25. 7. +  
 8. a 22. 8. 2012

Krátké zprávy

Chci vám popřát krásné léto. Dětem a kantorům 
hezké a dlouhé prázdniny. A všem, kteří mají 
dovolenou a těší se na ni, aby jim vyšla podle jejich 
představ. Tak by to mělo být, protože každý z nás 

odpočívá jinak a jinde, s rodinou, 
s kamarády, ale i třeba sám. Někdo 
dokonce i s prací na chatě či chalupě.

Prázdninová a dovolenková doba 
se podepíše i na životě v Kralupech 
n. Vlt. V každém případě naše město 
trošku osiří. Některé děti uprchnou 
k babičkám, na tábory i s rodiči na do-

volenou. Zavřou se školy i některé školky. Zmenší se 
uliční ruch a zmizí – zaplať pánbůh – i hodně aut 
z kralupských přeplněných ulic. Stejně tak ubude 
mnoho cestujících do Prahy a ve vlaku ráno si člověk 
bude moci i sednout. Na řece se objeví více motoro-
vých a výletních člunů, dokonce i z ciziny, a najdou 
se i vodáci splouvající celou Vltavu. Už teď se zaplňují 
hospůdky a bufety podle řeky proti i po proudu naší 
krásné – a již čisté – řeky Vltavy. Po obou březích tu 
totiž jezdí již né jednotlivci, leč  stovky cyklistů a brus-
lařů a je tu opravdu čilý ruch. Podobně na cestách 
k Okoři, k Řípu a k dalším zajímavostem a turistic-
kým cílům v okolí. Všiml jsem si také, že okrajovými 
částmi města dokonce projíždějí koňáci v sedlech, 
a že v místních lesících jsou již vydupané koňské 
stezky. Mimochodem – v těch lesících a hájích začaly 
růst houby, tak houbaři, nemusíte chodit za úrodou 
daleko.

Hodně z nás, Kralupáků, ale i Pražáků, si užívají 
krás a kvalit kralupského koupaliště, bazénů i hřišť  
a notoričtí milovníci volného koupání zase pískoven 
a tůní, kterých je v blízkosti města také několik. Proto-
že koupání a voda k létu prostě patří.

I do zahrádkářských a chatových kolonií po obvo-
du města přijedou někteří majitelé, kteří zde prožijí – 
v klidu a zeleni – své volno či část letního času.
Když se tak nad tím člověk zamyslí, ani v létě není 
v Kralupech vlastně špatně a vy, kteří již máte 
po dovolené, nebo se z různých důvodů nevydáte 
na „cestu z města“, netruchlete a užijte si tento čas 
tak, jak se patří. Je to jenom na nás!

Petr Holeček,
starosta města kralupy nad Vltavou

vážení spoluobčané!

www.mestokralupy.cz
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◆ Město kralupy nad vltavou podalo žádost 
o dotaci z Krajského programu prevence kriminality 
na projekty Paprsek a Pobyt mládeže v Mokrosu-
kách. Oba projekty se věnují problémovým dětem 
a mládeži ze sociálně slabších rodin. 
◆ rada města jmenovala novým ředitelem Zá-
kladní umělecké školy Kralupy nad Vltavou pana 
Luboše Harazina s účinností od 1. 8. 2012. Dále 
Rada města jmenovala novou ředitelku Základní 
a mateřské školy v Třebízského ulici PaedDr. Dag-
maru Kuzníkovou, též s účinností od 1. 8. 2012.
◆ v brzké době bude vyhlášeno výběrové řízení 
na akci „Stavební úpravy bytového domu č.p. 687, 
Chelčického ul., Kralupy nad Vltavou, I. etapa“. 
◆ Farní charita dostala souhlas s pořádáním 

I. ročníku Kralupského vinobraní dne 28. 9. 2012 
v Kaplířově a Sokolské ulici. 
◆ Zastupitelstvo města schválilo záměr pře-
jmenovat základní školu sídlící v Revoluční ulici 
na základní školu s čestným názvem: Základní ško-
la Václava Havla v Kralupech nad Vltavou. Tento 
čestný název musí ještě odsouhlasit Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy po předložení sou-
hlasu zřizovatele, souhlasu žijící osoby (Dagmar 
Havlové) a v souladu s dalšími stanovisky.
◆ Městský úřad kralupy nad vltavou vyhlásil 
výběrové řízení na pozici právníka kanceláře ta-
jemníka MěÚ. Bližší informace naleznete na úřed-
ních deskách a webových stránkách města (rubrika 
„volná pracovní místa“).

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města
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Z tohoto důvodu bude ve dnech konání 
stánkových trhů uzavřeno parkoviště 
naproti Kulturnímu domu Vltava.

Po:  Lobeček - tenisové kurty ....................14:00 -14:50 
 Lobeček - nábř. J. Holuba ...................15:00 -15:50 
Út: Lobeček - Máchova ul.  ......................14:00 -14:50
 Poděbradova ul.  .................................15:00 -15:50
 Hostibejk – KROMĚ - 14. 2., 24. 4., 17. 7., 16. 10.
  ..........................................................16:00 -16:30
 Lobeč, Purkyňovo nám. – KROMĚ - 14. 2., 24. 4.,
 17. 7., 16. 10.  ....................................16:35 -16:50
 Cukrovar – hala - POUZE 14. 2., 24. 4., 17. 7., 
 16. 10. ...............................................16:00 -16:50
St:  U gymnázia ........................................14:00 -14:50 

 Mánesova ul. ......................................15:00 -15:50
Čt: Lidové nám. ........................................14:00 -14:50 
 Mlýnská ul. .........................................15:00 -15:50
Pá: Minice - požární zbrojnice ..................14:00 -14:50
 Zeměchy ............................................15:00 -15:50
ČERVENEC
2. 7. - 6. 7. ...................bioodpad
16. 7. - 20. 7. ...............rozměrný odpad z domácností
SRPEN
6. 8. - 10. 8. .................bioodpad
20. 8. - 24. 8. ...............rozměrný odpad z domácností  
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

rOZpIs sTanOVIŠŤ mObIlníhO Odpadu 

OdbOr dOpravy
MěÚ Kralupy nad Vltavou oznamuje, 

že v týdnu od 2. 7. do 9. 7. 2012 
dojde k odstávce registru vozidel. 

Důvodem je transfer dat do nového 
počítačového programu.

Změna úředních hodin informačního centra MěÚ 
kralupy nad vltavou – prázdninový provoz

Po a St............................................. 8:00 – 18:00
Út a Čt ............................................. 8:00 – 15:00
Pá .................................................... 8:00 – 14:00
tel.: 315 739 818, 315 739 819

iInfOrmační centrum
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Hlasování zastupitelů na veřejném jednání
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Přípravy na adaptaci Od Máj 
na Městský úřad stále pokračují. 
v polovině června 2012 otevřela 
komise pro otevírání obálek došlé 
nabídky. Z deseti vylosovaných firem 
podalo své nabídky 6 společností. Přes 
prázdniny bude hodnotící komise dále 
nabídky posuzovat a následně vybere 
zhotovitele. na podzim tohoto roku 
začnou demoliční práce Od Máj.

 100.000,- Kč Podpora kralupských sportovních oddílů a akcí dle návrhu Sportovní komise MěÚ a České rafinérské, a.s.

 100.000,- Kč Podpora kulturních a společenských akcí organizovaných MěÚ Kralupy n. Vlt.

 20.000,- Kč Podpora provozu městského koupaliště.

 20.000,- Kč Podpora provozu zimního stadionu.

 100.000,- Kč  DDM - podpora akcí pro využití volného času a dokončení výstavby bazénu v rekreačním středisku Mokrosuky.

 10.000,- Kč  Městská policie - aktivity v rámci Prevence kriminality.

 15.000,- Kč Městské muzeum - podpora pořádání krátkodobých výstav a doplňování sbírkového fondu.

 25.000,- Kč Kruh přátel hudby, o.s. - podpora pořádání cyklu koncertů klasické hudby a baletu.

 10.000,- Kč DG a SOŠE - podpora hudebního festivalu Lednový underground. 

 10.000,- Kč DG a SOŠE - reklamní panel.

 10.000,- Kč SOŠ a SOU - reklamní panel.

 20.000,- Kč Středisko sociálních služeb - podpora činnosti azylového domu.

 10.000,- Kč Farní charita - podpora provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Ve středu 13. 6. 2012 podepsal starosta Kralup n. Vlt. Dodatek k dohodě 
o vzájemné spolupráci v roce 2012 se společností Česká rafinérská, a.s. 
Dodatek se týká mimo jiného i finančního daru ve výši 450.000,- Kč, 
který Česká rafinérská, a.s. věnovala Městu a bude rozdělen takto:

Finanční dary  
od české rafinérské, a.s.
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Přinášíme soupis jednotlivých úkonů souvisejících s adaptací OD Máj na MěÚ:
04. 11. 2009 – 05. 01. 2010 ........ vyhlášení architektonické soutěže o návrh. 
12. 05. 2010 ................................ výběr soutěžního návrhu – vybrána firma RH – arch, s.r.o.    
23. 11. 2011 – 03. 01. 2012 ........ vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele - došlo 26 nabídek.
15. 02. 2012 ................................ posuzování kvalifikace dodavatelů – vyřazeno bylo 9 uchazečů, 17 splnilo požadovanou kvalifikaci.
16. 02. 2012 ................................ provedení omezení počtu zájemců losem – vylosováno bylo 10 firem, které postoupily do druhého kola výběrového řízení.
13. 06. 2012 ................................ druhé kolo výběrového řízení – poslední termín podávání nabídek vylosovaných firem.
14. 06. 2012 ................................ otevírání nabídek - došlo 6 nabídek od vylosovaných firem a všechny splnily zadávací podmínky a budou dále posuzovány.

Přestavba  
od Máj

Název firmy Sídlo Cena v Kč bez DPH

SYNER, s.r.o. .................... Liberec ........... 122.886.444,-
OHL ZŠ, a.s. ..................... Brno ............... 127.335.000,-
VCES, a.s. ........................ Praha ............. 129.532.415,-
GEMO Olomouc, s.r.o. ..... Olomouc ........ 129.975.752,-

Název firmy Sídlo Cena v Kč bez DPH

STRABAG, a.s. Praha .............................130.167.060,-
Sdružení firem 
PKS Impos Žďár nad Sázavou
a Profi stav Litomyšl ......... a Litomyš  ......................130.225.233,-
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Otvírání obálek s cenovými nabídkami
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otázka dalšího osudu areálu 
nemocnice s poliklinikou 

zaměstnává kralupskou samo-
správu již od konce devadesátých 
let, kdy byla uzavřena dvacetile-
tá nájemní smlouva se společnos-
tí RHG, která v objektu provozu-
je LDN a lékařské ambulance. 
Téma se opět vrátilo na jednání 
městského zastupitelstva v polo-
vině června s návrhem na prodej 
celé nemovitosti.

Nechci zde dnes hodnotit 
podmínky a důvody, které ved-
ly představitele města k podpi-
su již zmíněné smlouvy, která 
je v mnoha ohledech dnes pro 
Kralupy nevýhodná. Náš sou-

časný úkol spočívá v nalezení 
optimálního řešení tohoto pro-
blému. V potaz musíme vzít pře-
devším směšně nízké nájemné 
a zároveň povinnost města do-
plácet ztrátu vyplývající z pro-
vozu „Lékařské služby první po-
moci“ (LSPP). Obojí vyplývá z již 
zmíněné smlouvy. Dále musíme 
mít na mysli výši investic nut-
ných k dalšímu provozu objek-
tu, přičemž odhady dosahují až 
27 milionů korun, což je částka, 
kterou by měl opět dle smlouvy 
hradit vlastník nemocnice, tedy 
Město Kralupy n. Vlt.

Přestože já sám nejsem stou-
pencem prodeje nemocnice, tak 

uznávám, že se jedná o velmi 
vážné argumenty, které hovo-
ří v prospěch návrhu vedení 
města Kralup. K prodeji mám 
však dva druhy námitek. První 
okruh se týká možných alter-
nativ, neboť i v našem okolí 
známe případy obdobně vel-
kých měst, která jsou schopna 
provozovat vlastní zdravotnic-
ké zařízení, přiznávám však, 
že tato cesta by byla ze všech 
variant nejnáročnější a nejris-
kantnější. Dalším řešením by 
mohlo být pokračování nájmu 
za pro Město výhodnějších 
podmínek. Oba návrhy však 
připadají v úvahu až po vypr-

šení současné smlouvy tedy 
někdy v roce 2020.

Druhý okruh námitek se tý-
ká okolností samotného prodeje. 
Naším cílem musí být dosažení 
optimálních podmínek pro naše 
město. Prvním kritériem by tedy 
měla být cena, dále pak garan-
ce zajištění dostupnosti stávají-
cí zdravotnické péče a v úvahu 
připadá i garance dalších inves-
tic do budovy. Domnívám se 
však, že z tohoto hlediska není 
vzhledem k váznoucí nájemní 
smlouvě, která je věcným bře-
menem, vhodná doba pro prodej 
nemocnice, neboť tato smlouva 
snižuje hodnotu objektu.

je nutné prodávat kralupskou nemocnici?

obecně závazná vyhláška 
města o zákazu konzuma-
ce alkoholických nápojů 
a žebrání na veřejném pro-
stranství
Tato vyhláška vymezuje lokality, 
na kterých bude platit předmět-
ný zákaz. Jde prakticky o okolí 
všech škol, nádraží a centrum 
města. Přesný soupis lokalit na-
jdete na www.mestokralupy.cz.

obecně závazná 
vyhláška měs-
ta o stanovení 
opatření k omezení 
propagace porno-
grafického zboží
Cílem této vyhlášky je 
omezení propagace por-
nografického a erotické-
ho zboží (včetně tiskovin) 
na veřejně přístupných 
místech, zejména 
s ohledem na mrav-
ní vývoj dětí a mlá-
deže. 

Obě vyhlášky nabývají účin-
nosti 9. 7. 2012. Celé znění vy-
hlášek najdete na webových 
stránkách města www.mesto-
kralupy.cz, v záložce Obecně 
závazné vyhlášky a nařízení 
města. 

Zastupitelstvo města na červnovém zasedání schválilo 
dvě nové Obecně závazné vyhlášky týkající se 

veřejného pořádku. 

náZoR ZaStUPItele antonín Seidel, člen Zastupitelstva města kralupy nad vltavou

sToP lETiŠTi voDoChoDY

Další Ráthova 
kauza?

Ve  světle  součas-
ných odhalení kolem 

bývalého hejtmana se 
začínají vysvětlovat mno-
hé podivnosti spojené 
s hejtmanovým chováním. 
Jednou  z  nich  je  pře-
kvapivé  Ráthovo  loňské 
rozhodnutí  při  schvalo-
vaní mezinárodního letiště 
ve Vodochodech. Poté, co 
Rathův vlastní poradní or-
gán pro životní prostředí při 
středočeském hejtmanství 
doporučil  vydat  k  le-
tišti  negativní  posudek, 
hejtman se rozhodl právě 
opačně.  Zcela  ignoroval 
doporučení o nevhodnosti 
lokality letiště v hustě za-
lidněné  oblasti.  Jak  se 
později ukázalo ve sloven-
ské kauze Gorila, investor, 
společnost Penta, jde při 

prosazování vlastních 
zájmů často na hranu 
zákona. zatímco loni 

se zdálo nepředstavitelné, 
že by hejtmanovo rozho-
dování mohlo  být  nějak 
ovlivněno, nyní o tom lze 
pochybovat. Připomeňme, 
že  zamýšlené  letiště má 
být druhé největší po Ru-
zyňském a několik let čelí 
odporu obyvatel v okolí. 
V deseti obcích proběhla 
referenda, která vždy 90 % 
většinou projekt odmítla.

Ing. Mgr. Petr Hantych

ZákaZ žebrání 
na veřejnosti
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Předem připomínáme, že v současné době je třeba, aby se 
dárci krve na odběr předem objednali. 

Určitě budou rádi, když je odběr krve naplánován na dobu, 
kdy je právě ta jejich krevní skupina žádána. Buď lékaři v Mladé 
Boleslavi vědí, že je na programu nějaká operace s konkrétní 
krevní skupinou, anebo že se v krevním skladu zásoba té kte-
ré skupiny tenčí.  

 Objednávat se můžete na telefonním čísle odběrového stře-
diska Mělník, které do Kralup n. Vlt. se svým zdravotnickým 
personálem vyjíždí - 315 639 163. Pozor - v červenci je pláno-
vána dovolená, volejte nejlépe až v srpnu.

 Letní termíny plánovaných odběrů v odběrovém středisku 
Kralupy nad Vltavou jsou vždy středy:

15. a 22. srpna a 12. a 19. září 2012.

PřEDáNí OCENěNí
Dne 14. května 2012 se konala významná akce ČČK, na které 
obdržela paní Jindra Holeková ocenění za dlouholetou prá-
ci v ČČK. Slavnostní předání tohoto vyznamenání se usku-
tečnilo v reprezentativních prostorách Senátu ČR v Praze 
a ocenění předávali nejvyšší představitelé národní společ-
nosti ČČK prezident Dr. Marek Jukl a ředitel úřadu Dr. Jo-
sef Konečný. 

Paní Holeková je členkou ČČK od roku 1953, je dlouholetou 
předsedkyní Místní skupiny ČČK v Kralupech n. Vlt. Věnova-
la se velmi práci s dětmi a mládeží, v současné době aktivně 
spolupracuje především v oblasti bezpříspěvkového dárcovství 
krve. Děkujeme za její práci.

Za OS ČČK Mělník Alena Herinková

O d 1. 7. 2012 bylo zahájeno vy-
dávání karty sociálních systémů 

– sKarty. Karta má platnost 4 roky.  
Je určena příjemcům nepojistných 
sociálních dávek:
� dávky pomoci v hmotné nouzi; 
� dávky pro osoby se zdravotním 
postižením;  
� dávky státní sociální podpory.

Všichni příjemci sociálních dá-
vek obdrží PIN ke kartě, který za-
šle Česká spořitelna a dále sděle-
ní od úřadu práce a poté se dostaví 
na kontaktní pracoviště Úřadu práce 
České republiky, kde jim bude sKar-
ta předána. 

Prostřednictvím sKarty bude mož-
no platit v obchodech nebo vybírat ho-
tovost z bankomatů České spořitelny 
a jiných bank.

rozlišujeme dva typy karet:
Základní – karta s platební funkcí;
Speciální – pro osoby se zdravotním 
postižením (TP, ZTP, ZTP/P).

karta má následující funkce:
� platební - s kartou lze platit 
v obchodech nebo vybírat hotovost 
z bankomatů České spořitelny a ji-
ných bank.
� identifikační - karta slouží jako 
průkaz osoby se zdravotním posti-
žením.
� autentizační - identifikace při 
činnostech spojených s veřejnou 
správou, např. na internetu nebo 
na terminálech na kontaktních pra-
covištích Úřadu práce ČR (zatím není 
zavedeno).

Primárním kontaktním místem pro 
oprávněné osoby jsou kontaktní 
pracoviště Úřadu práce Čr:
� jsou místem sjednání a předání 
karty;
� přijímají od oprávněných osob veš-
keré změny (např. změny osobních 
údajů oprávněné osoby);
� přijímají požadavky na vydání ná-
hradní karty.

Odpovědi na své konkrétní dota-

Darujte krev! 
Oblastní spolek ČČK Mělník, který spolupracuje s transfuzním oddělením  

v Mladé Boleslavi, by rád upozornil dárce krve na prázdninový provoz odběrového 
střediska Kralupy nad Vltavou.

Úřad práce informuje - sKARTA zy k provozu sKarty (ztráta, zcizení, 
výměna, nefunkčnost apod.) získá-
te na www.skontakt.cz a telefonních 
číslech: 

� 800 752 782 - kontaktní centrum 
pro sKartu;
� 844 844 803 - kontaktní centrum 
pro dávky.

inzerce
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Zajímavosti

Vpátek 15. 6. 2012 se v Měl-
níku uskutečnil 1. ročník 

Akademie tří měst. Města Měl-
ník, Neratovice a Kralupy nad 
Vltavou vytvořila projekt, který 
by měl široké veřejnosti před-
stavit a přiblížit život v jednot-
livých regionech. V prvním roč-
níku předvedla jednotlivá města 
ukázku toho nej z dětských vy-
stoupení, jak pěveckých tak ta-
nečních. 

Kralupy nad Vltavou zdárně 
reprezentovala Základní škola 

Komenského nám. a Dům dětí 
a mládeže. Každé město mělo 
na náměstí Míru, kde vše pro-
bíhalo, svůj reprezentační stá-
nek.

Dále je na řadě město Nerato-
vice, kde se 22. 8. 2012 uskuteč-
ní Den s městskou policií. Půjde 
o ukázku záchranných složek. 
Za naše město navštíví Neratovi-
ce Městská policie Kralupy nad 
Vltavou a Sbor dobrovolných ha-
sičů Kralupy. 

lenka MoRavcová

koncem roku 2011 bylo na levém 
břehu Vltavy, pod lávku pro pě-

ší, umístěno ozubené kolo z elekt-
rárny Miřejovice, jehož instalaci bylo 
nakloněno vedení MěÚ Kralupy nad 
Vltavou a odsouhlasilo všechny sou-
visející práce. 

Tento první krok letos následova-
ly kroky další, a to v podobě osazení 
pastorku a instalace informační zdi. 
Pastorek spolehlivě převezli a umístili 
na kolo a zajistili proti odejmutí pra-
covníci TSM Kralupy nad Vltavou. Pro-
tože při instalaci kola došlo k odření 
vrchního nátěru, firma Varéz jej opě-

tovně natřela a bude pečovat o povr-
chovou úpravu po dobu tří let. 

Aby kolemjdoucí netápali, jaký ob-
jekt je pod lávkou umístěn, byla zadá-
na výroba betonového monolitu, který 
nese informační text. O masivní pocho-
zí plochu okolo objektu se zasloužila 
firma Řehák, která položila čedičové 
bloky a osadila samotné kolo i s hříde-
lí. Na realizaci záměru se dále podíle-
ly firmy: Karol Vydra – výroba betonové 
zdi, Jaroslav Holeček - jeřábové práce, 
Martin Koman - stavba základu pod 
zeď a její osazení, ak. mal. Martin Frind 
– malba informačního textu.

Celou akci, jejíž myšlenka se zro-
dila v roce 2010 na kontrolním dnu 
v miřejovické elektrárně, kde se jed-
nalo o likvidaci čtyř z pěti turbogene-
rátorů, provází Ing. Jaroslav Kaňka 
a Ing. Jana Bendová.

Převodové kolo s pastorkem bylo 
součástí soustrojí Francisovy turbíny 
o výkonu 700 kW ve vodní elektrárně 
Miřejovice. Sloužilo k převodu energie 
od vlastní turbíny ke generátoru vyrá-
bějícímu elektrický proud. Zajímavostí 
je šípové ozubení Citroen, jehož před-
ností je tichý chod a malé opotřebení. 

Grafickým znázorněním tvaru tohoto 
ozubení vzniklo logo firmy, které je 
dodnes užíváno na všech automobi-
lech této značky.

Výrobcem turbíny byla firma Čes-
komoravská Kolben. Celé zařízení by-
lo instalováno v letech 1924 - 1928 
a pracovalo bez problémů až do roku 
2011. V témže roce ho darovala fir-
ma ENERGO-PRO Czech s.r.o. městu 
Kralupy nad Vltavou jako pozoruhod-
nou technickou památku z blízkého 
okolí.

Ing. Jana Bendová, PaMátková 

Péče PřI MěÚ kRalUPy n. vlt.

U příležitosti 110. výročí povýšení Kralup na město budou v listopadu tohoto roku 
tradičně předány Ceny starosty významným občanům našeho města.

Prosíme čtenáře, aby do 30. září 2012 zaslali své návrhy se jmény osob, které by si zasloužili ocenění 
za mimořádný přínos městu. Své nominace pošlete na e-mail: lenka.cislerova@mestokralupy.cz 

nebo poštou na adresu: MěÚ Kralupy nad Vltavou, Lenka Císlerová, U Cukrovaru 1087, 278 01  
Kralupy nad Vltavou. Předmět zprávy či obálku označte heslem „Oceňování občanů“.

Nominujte významné osobnosti Kralup

Miřejovické kolo v Kralupech

akademie tří měst
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Místostarosta Libor Lesák 
děkuje dětem za výborné 
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Osazení pastorku
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Městská policie

☛ 31. 5. v 14:00 h. na l. 156 požádal operační RZS o asis-
tenci v ul. Klicperova, kde se lékař nemůže dostat ke zra-
něnému muži, protože ho chrání jeho pes. Hlídka MP psa 
odchytla a RZS zraněného muže odvezla do nemocnice 
Slaný.

☛ 4. 6. v 14:35 h. na l. 156 zažádalo OO PČR Kpy o sou-
činnost při pátrání po panu V. M., který měl přijet do Kralup 
vlakem z Neratovic, ale k sestře nedorazil. Hlídka MP se 
přesunula na nádraží ČD, kde dle uvedeného popisu v 15:25 
h. muže nalezla a následně převezla na Obvodní oddělení 
PČR Kralupy nad Vltavou.

☛ 9. 6. v 15:07 h. na l. 156 oznámila paní V., že před ubytov-
nou Armabeton leží nějaká žena, zřejmě v podnapilém stavu. 
Hlídka MP zjistila bezvládně ležící ženu, které z nosu teče 
krev a na žádné podněty nereaguje. Dozorčí službou byla 
přivolána RZS, která ženu převezla na internu Mělník.

☛ 18. 6. v 17:55 h. na l. 156 požádalo OO PČR Kpy o asisten-
ci v ubytovně ul. Cesta Brigádníků, kde se má chovat velmi 
agresivně opilý muž, kterého je třeba ošetřit. Bylo zjištěno, 
že muž chtěl skočit ze třetího patra ubytovny. V muži byl 
zjištěn pan V. M., kterému bylo následně naměřeno 3,72 ‰ 
alkoholu v dechu. Muž byl hlídkou OO PČR Kpy převezen 
na záchytnou stanici.

VDen otevřených dveří 7. 6. 2012 si bylo možno prohlédnout pro-
story služebny MP, kamerový dohlížecí systém, výbavu strážníků, 

služební vozidlo a mnoho dalšího. K vidění byla exhibice zákroku proti 
nebezpečnému pachateli a odchyt psa a pro nejmenší byly připraveny 
různé soutěže. Tuto akci si nenechalo ujít cca 110 dětí a 25 dospělých. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali společnosti Tesco Stores ČR a.s., 
která věnovala pro tuto akci dárky pro děti. 

Střelecké závody „O pohár starosty města“ se konaly 8. 6. 2012 
za účasti pozvaných městských policií vč. MP Komárno, OO PČR Kralupy, 
NPC a sponzorů a zaměstnanců MěÚ Kralupy. Závody byly pro sponzory 
a ostatní účastníky pořádány víceméně v duchu vyzkoušet si, co v rukách 
nezkušeného střelce zbraň dokáže. Avšak ve všech závodnících přetrvávalo 
soutěžní nadšení. Pro účastníky ozbrojených složek byly závody spíše ně-
čím jako trénink do služby, kdy mohou za podmínek stanovených zákonem 
služební zbraň použít. Závody po lítém boji skončily takto:
za strážníky: .......................1. místo - NPC
 2. místo - MP Kralupy nad Vltavou
 3. místo - MP Roudnice + MP Česká Lípa

za jednotlivce strážníky: .....1. místo - Strunecký Vladimír - MP Kralupy
 2. místo - člen družstva NPC
 3. místo -  Sedmera Miroslav - MP Roudnice

za sponzory: .......................1. místo - Colsys s.r.o.
 2. místo - Montako s.r.o.
 3. místo - HZS Kralupy nad Vltavou  
  
za jednotlivce sponzory: ....1. místo - Krejza Milan - HZS Kralupy
 2. místo - Čuba Jiří – Colsys s.r.o.
 3. místo - JUDr. Strolený Jaroslav 
 - Česká rafinerská, a.s.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich příspěvky 
a dary do soutěže, zejména: Colsys s.r.o., Česká rafinerská, a.s, Synthos 
Kralupy, a.s., Nowaco Czech republic s.r.o., Montako s.r.o., MaxDrinks 
s.r.o., K-Oil s.r.o., Auto Kralupy a.s., Luxík – Promex s.r.o., Jindřich Hof-
man, Zdeňka Petrovičová.

Zvláštní poděkování směřuje k Jiřímu Lenzovi a zaměstnancům ČBA 
s.r.o., kteří byli organizátory celé akce, dále zajišťovali bezpečnost a již 
několikrát proběhlo pod jejich vedením školení a výcvik strážníků zásahů 
a zákroků MP Kralupy.

PREVENCE KRiMiNAlity
Město v rámci prevence kriminality stále více podporuje činnost dě-
tí a mládeže. V měsíci červnu bylo uskutečněno 21 přednášek na ZŠ 
a MŠ, 3 akce „Den se strážníkem MP“ a 1 asistence při braném dnu. 
Již nyní jsou ohlasy velmi kladné, a proto i do budoucna bude strážníky 
uskutečňováno velké množství těchto přednášek a akcí. 

V průběhu letních prázdnin se uskuteční akce s názvem „Jehla“, kdy 
budou pískoviště a dětská hřiště na území Kralup kontrolována strážníky 
MP, zda se zde nenacházejí použité inj. stříkačky. 

Při akci „Prima radar“ budou mít řidiči motorových vozidel možnost 
zjistit proměřování či shodnost ukazatele tachometru jejich vozidla s la-
serovým měřičem (radarem), používaným MP Kralupy ke kontrole dodr-
žování nejvyšší dovolené rychlosti na území města Kralupy. 

A jak bylo již zmíněno v předchozím čísle zpravodaje, budou v letních 
měsících pokračovat bezpečnostně preventivní akce se zaměřením 
na nalévání alkoholu mladistvým osobám v restauračních zařízeních, 
hraní mladistvých na výherních automatech v non-stop provozovnách 
a barech. 

str. tereza Dobrovolná, 
Manažer prevence kriminality, Městská policie Kralupy n/Vlt. 

černé sKládKy
Není snad obec, kterou by netrápily černé 
skládky. A jen je nějaká skládka uklizena, vy-
budují lidé novou jinde nebo dokonce na tom 
samém místě. Přestože za nelegální uložení 
odpadu hrozí pokuta až 50.000 Kč, hříšníky 
to zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu 
mnohdy i nevšímavost lidí. A přitom při zjiště-
ní, že někdo zakládá černou skládku, není tak 
složité zvednout sluchátko a vytočit linku 156 
nebo 158 a případně si zapsat reg. značku 
vozidla, ze kterého je odpad vykládán. Míst-
ní městská policie nemá tolik strážníků, aby 
mohla průběžně kontrolovat všechna místa, 

kde by případně mohla černá sklád-
ka vzniknout. 

Přitom by stačilo zajet do sběr-
ného dvora TSM a odjet s čis-
tým svědomím, že odpad bude 
uložen bezpečně tak, aby nehyz-
dil a neškodil přírodě ani lidem. Tak-
to ale „odpadkáři“ neuvažují. Ve sběr-
ném dvoře je možnost bezplatného uložení 
odpadu, což zřejmě mnoho lidí ani netuší. 
A tak se setkáváme v ulicích Kralup s od-
padem z domácností, jako je starý náby-
tek, elektrospotřebiče, oděvy, lina, pneu- 
matiky nebo záchodové mísy, které občané 
nelegálně odloží u kontejnerů na směsný ko-

munální odpad. Při troše snahy by se 
zde dalo najít vybavení celého bytu. 
Navíc zbytky barev, olejů, staré au-
tobaterie, azbestová krytina apod. 

jsou klasifikovány jako nebezpečný 
odpad. 
Na těchto skládkách se také obvykle 

vyskytují hlodavci, kteří pak mohou pře-
nášet různá infekční onemocnění. Osoba, či 
osoby odpovědné za navezení odpadů, ne-
jsou známy a je více než obtížné nebo prak-
ticky nemožné je následně zjistit. A proto je 
jen na nás, zda chceme žít v odpadcích nebo 
v pěkném udržovaném městě bez černých 
skládek.

Z činnosti kralupské Městské Policie

Oslavy 20 let od vzniku MP Kralupy 
K oslavám 20 let od vzniku MP Kralupy byly uspořádány střelecké závody a Den otevřených dveří. 
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Městská knihovna

www.mestokralupy.cz

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

Z pera současných 
kralupských básníků

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

SVátEK ČlOVěČí
V této básni na památku
já Ti přeji k Tvému svátku,
abys prožil mnoho chvil,
v nichž bys hodně šťastný byl.

Ať raduješ se z nových rán,
ta otevřou dny dokořán,
a nechť každý boží den
je ti osud nakloněn.

Ať nesídlí v Tvém srdci žal,
ten vždy pošli o dům dál.
A kdyby se tak přece stalo,
věř, že nebude to natrvalo.

A pak Ti přeji z celé duše,
ať láska vedle Tebe kluše
po celičký život Tvůj -
- dobře si ji opatruj!

Renata Bednářová 

PRáZDNiNOVý PROVOZ  
2. červenec – 2. září 2012

ODDělENí PRO DOSPělé
Pondělí ....................8.00 - 11.30 / 12.30 - 18.00
Středa .....................8.00 - 11.30
Čtvrtek .................. 12.30 - 18.00

ODDělENí PRO Děti
Pondělí .....................8.00 - 11.30 / 12.30 - 17.00
Středa ......................8.00 - 11.30

StuDOVNA - 2. 7. – 29. 7. - zavřeno

30. 7. – 2. 9. 
Pondělí .....................8.00 - 11.30 / 12.30 - 18.00
Středa ......................8.00 - 11.00
Čtvrtek .....................8.00 - 11.00

oddělení Pro doSPělé

Sarah Bowerová:  
hříchy rodu Borgiů
Vášnivý příběh z počátku 16. století zasazený 
do velkolepých kulis dvora ferrarských vévodů, kte-
rý byl jedním z nejmocnějších v renesanční Itálii.

Johan theorin: Mlhy Ölandu
Je chladný den na konci léta. Malý chlapec opatr-
ně leze přes kamennou zídku u osamělého domu. 
Rozhlédne se po travnaté krajině Ölandu, vykročí 
do mlhy a beze stopy zmizí. Nikdo, rodina ani poli-
cie, jej už nikdy nespatří…

Mistři thrilleru: strhující povíd-
ky od nejlepších autorů thrillerů
Tato sbírka obsahuje poprvé publikované povídky 
plné napětí, záhad, tajemství i krutosti. Od krimipo-
vídek z bezvýznamných městeček až po špionážní 
příběhy, v nichž je ohrožen celý svět. Představu-
je průřez tvorbou největších současných autorů 
thrillerů.

oddělení Pro děti

Carla Millerová: Purpurová stuha
Opuštěné šlechtické sídlo, dívka s čistým srdcem 
a šlechtic ukrývající děsivé tajemství. Komiks, ne-
bo vyprávění? Oboje! Trochu fantastický a trochu 
pohádkový příběh chudé dívky vypráví o lásce a na-
ději, ale také o zoufalství a zradě.

Markéta Zinnerová:  
kočka linda, poklad rodiny
Linda není kočka ledajaká. Je to kočka přímo po-
hádková! A stejně tak i rodina Jandovic - mamin-
ka, tatínek, Anička a Míša. Spisovatelka Markéta 
Zinnerová je dobře zná, a proto jejímu vyprávění 
můžete věřit.

Pia Pedevilla: tvořit se dá ze všeho
Autorka dokáže vložit krásu do úplně obyčejných 
a nenápadných věcí, z nichž většina by jinak skon-
čila v odpadkovém koši. Používá přitom jak tradič-
ní výtvarné postupy, tak moderní oblíbené trendy 
a techniky.

v květnu a v červnu jsme pro vás  
připravili přes 500 nových 

knih! Přijďte si vybrat čtení 
na prázdninové měsíce.

BAZAR uČEBNiC 
Již podruhé připravujeme pro studen-
ty BAZAR UČEBNIC, který se bude ko-
nat v knihovně od 10. září 2012. Učebni-
ce označené cenami můžete odevzdávat 
v knihovně od 27. srpna do 7. září v pro-
vozních hodinách studovny. Na přilože-
ný seznam nezapomeňte uvést své jméno 
a kontakt.

ZVEME VŠECHNY DĚTI NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
s knihovnou ve čtvrtek 16. 8. 2012, 12:30 – 17:00
na zahradě knihovny, v případě nepříznivého počasí 
v prostorách knihovny.
„Mozečku, probuď se, 
aneb nemračte se na klasiky!“
Nechce se vám do čtení povinné četby? Ukážeme 
vám, že klasika není žádná nuda.

„Měnil, až vyměnil (nebo prodal)“
Odrostli jste dětským knížkám?
Zveme vás na letní bazárek knih. Můžete mezi sebou měnit či 
prodávat své pohádkové knížky, dívčí romány, dobrodružnou 
literaturu, naučnou literaturu, encyklopedie, zpěvníky…
… dále na vás budou čekat …
pohádky k dopsání, zábavné společenské hry, malování 
na kameny podle knih, možnost balení přinesených učebnic 
nebo sešitů, povídání o knížkách, čtení.

Malý prázdninový piknik připraven! 
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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

LETNÍ PRÁZDNINY 2012

KRátKODOBá VýStAVA HRAČKy 
je pro malé i velké návštěvníky otevřena 
až do neděle 19. srpna 2012. 
Přijďte si prohlédnout unikátní 
exponáty a krásné hračky, s kterými 
si hráli nejen naši prarodiče.

Připravujeme na září:
6. 9. – Vernisáž výstavy – Martin 
Patřičný a jeho kouzelná dřevěná tvorba

Čteme z knihy návštěvníků
                                                                                                                                           (Autentický přepis)

7.6. 
Milé čarodějky krajkářky přejí muzeu mnoho dalších krásných akcí a výstav.
 Dana kolovrátka, Hanka polívkářka

Velmi krásné, plné poezie a malého strašení. Havlíková

Kralupy, Kralupy malované chalupy. 
My z Muzea strašidel bez zloby a pravidel,
rádi jsme tu strašili, na sto dětí zabili...
Vrátíme se rádi zas, najděte si vhodný čas.

Divadlo Jitule a Dadule
Lucka čarodějnice , principál Zajíček

13.6. Bylo nám tu s vámi v „PRAVĚKU“ krásně! 
Děkujeme.
 žáci + tř. uč. II. B. – ZŠ Revoluční

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou 
(Proběhnou různé jarní a podzimní víkendové akce, které připomenou historii řemesel na Kralupsku a zároveň umožní aktivně řemesla prozkoušet).

pietní Zastavení
Ve středu 22. 8. 2012 v 10:00 hodin se 
uskuteční pietní zastavení u hrobu malíře 
Josefa Holuba na kralupském městském 
hřbitově. V tento den uplyne 55 let od úmrtí 
tohoto významného akademického malíře, 
který prožil většinu svého života v Kralu-
pech nad Vltavou.

fO
tO

: M
ic

h
a

e
l

a
 P

e
c

h
a

č
O

vá

fO
tO

: l
e

n
k

a
 M

O
r

a
vc

O
vá

Vi. Muzejní noc s překvapením – 7. 6. 2012

Spoustu nadšených návštěvníků přilákala STRAŠIDELNÁ MUZEJNÍ NOC, kterou obohatila výstava 
hraček, pohádky pro děti a plzeňské Muzeum strašidel se svou expozicí.
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Rozhovor

Odkud jste přišel do Kralup a jaká byla Vaše 
adaptace na naše město?
Pocházím z jihovýchodní části Polska. 
Před 18 lety byl jsem vysvěcený na kně-
ze. V okamžiku mého kněžského svěcení 
jsem se dal k dispozici mému biskupovi 
řešovské diecéze, to on rozhoduje o tom, 
kdy a kde budu působit. Od roku 2000, kdy 
jsem přijel do pražské arcidiecéze, jsem 
k dispozici arcibiskupovi pražskému. To 
jeho rozhodnutím jsem působil ve farnos-
ti Český Brod, později ve farnosti v Praze 
Chodov a od 1. července 2011 v Kralupech 
nad Vltavou. Vyžaduje to ode mne velikou 
otevřenost a pohotovost, ale nikdy jsem 
nelitoval, že jsem se vydal na tuto cestu. 
Služba duchovní obnáší hodně starostí, ale 
velké dobrodružství, jsem rád, že můžu být 
s lidmi v jejich osudových okamžicích, po-
máhat jim najít cestu k Bohu a k nim sa-
mým. Jsem rád, že jsem zde a můžu spolu 
s Vámi sdílet život.

Jak jste spokojen s fungováním místní 
farnosti, čeho byste zde chtěl dosáhnout?
Do území farnosti Kralupy nad Vltavou 
- dle sčítání lidu z roku 2001 zde žije 
29 285 obyvatel a k římskokatolické církvi 
se hlásí 4 257 obyvatel – patří obce: Kra-
lupy nad Vltavou, Velvary, Veltrusy, Čer-
nuc, Bratkovice, Dolany, Debrno, Holubice, 
Chržín, Budihostice, Chvatěruby, Kozomín, 
Nelahozeves, Hleďsebe, Nová Ves, Miřejo-
vice, Olovnice, Sazená, Uhy, Úžice, Ješín, 
Vraňany, Mlčechvosty, Všestudy, Zlonči-
ce, Dolánky, Zlosyň. Na území farnosti 
se nachází 16 kostelů, některé z nich jsou 
převedeny do majetku obcí, což je pro nás 
velikou pomocí v zajištění technického sta-
vu těchto budov. Vloni np. farnost předa-
la hřbitovní kostel sv. Jiřího ve Velvarech 
do majetku Města, připravujeme vypůjčení 
kostela obci ve Chvatěrubech. V roce 2004 
v pražské arcidiecézi nastartoval proces 
slučování farností, právě proto nás nemů-
že divit, že na tak rozsáhlém terénu je je-
nom jediná farnost. Dodám, že na celém 
Podřipsku se nachází tak reorganizované 
farnosti v počtu 4.  Je to ta vnější stránka 
farnosti, která přináší mi hodně starostí, 
ale k pomoci mi jdou farníci, veřejní činite-
lé jednotlivých měst a obcí dle aktuálních 

možností a potřeb. Chci tady zdůraznit, že 
ve zdejší farnosti pokračuji v tom, co za-
čali předchůdci, že vzpomenu na ThLic. 
Edwarda Walczyka, kterého působení by-
lo v období ničivých povodní před 10 lety 
a který významně se přičinil k tomu, že 
kostelu po povodních vrátil původní stav 
a krásu, opravil faru a zajistil zázemí pro 
pastorační činnost. Vzpomínám na P. Jose-
fa Ptáčka i jeho spolupráci a podporu při 
zajištění materiálního zázemí pro Farní 
charitu, která je vizitkou nejenom farnosti. 
Každý dle svých možností a schopností se 
snaží přispět k prospěchu té společnosti, 
ve které žijeme.

Jak je to s vírou v Kralupech – upadá nebo 
rozrůstá se počet věřících?
Dovolte, že budu analyzovat tuto problema-
tiku v rámci území celé farnosti, ne jenom 
z úhlu pohledu města Kralupy. V našem 
území se k římskokatolické církvi hlásí 
14,5 % obyvatel, průměr v naší pražské arci-
diecézi je 17 %. Samozřejmě z tohoto počtu 
pravidelně účastní se nedělních bohoslužeb 
3 %. Jaký pohled do budoucna?

Počet věřících bude klesat, je to samo-
zřejmostí, desetiletí ateizace přináší plody. 
Na druhé straně způsob fungování farnos-
ti jako vnější organizační struktury pod-
léhá změnám, zanikají tradiční venkovní 
farní společenství, pamatuji si, že v roce 
2000 byly pravidelné bohoslužby v Nela-
hozevsi, Chvatěrubech, Velvary měly fa-
ráře atd. Dnes je větší centralizace, farní 
aktivity většinou konáme v Kralupech nad 
Vltavou. 

Chci také poukázat na vnitřní stránku 
života a poslání farnosti. Je to evangelizace. 
Víra je milost, povoláni k víře jsou všichni, 
záleží na nás a okolnostech, zda na tuto 
výzvu odpovíme. Jsou procesy v duchov-
ním životě, které nedokážeme řídit. Nedo-
kážeme řídit tajemství obrácení, ani nijak 
urychlit, je to na Bohu! Obrácení nezávisí 
na našich schopnostech. Závisí na tajem-
ství Božího zjevení ve skrytém místě srdce 
člověka. Stejně je to tak, jde–li o duchovní 
dokolování - svatost. Ke svatosti směřuje-
me po krůčcích, nikdy ne najednou a taky 
nemáme tento proces tak docela pod kon-
trolou. To Bůh nás formuje, tvaruje a sle-

RoZHovoR s... farářem římskokatolické farnosti v kralupech nad vltavou

rok farářem v Kralupech
dne 10. 7. 2011 byl v kralupech, veltrusech a velvarech představen nový 
kralupský farář thlic. Michal antoni Bator. Po jeho ročním působení v našem 
městě se nabízí příležitost představit pana faráře blíže.

puje útržky našeho života, naším úkolem 
je - krok za krokem uskutečňovat Boží ve-
dení a nemít starost o konečný výsledek. 
Snažíme se tuto skutečnost prožívat během 
slavení liturgií a pravidelných setkání všech 
věkových kategorií.

Narodil jste se v Polsku – jak se Vám učil 
český jazyk?
Jakkoliv se říká, že polská a česká řeč jsou 
si blízké, přiznám se, že začátky v  tomto 
ohledu nebyly jednoduché. Přišel jsem bez 
jakékoliv jazykové znalosti a po dvou měsí-
cích intenzivní přípravy jsem byl pověřen 
vedením českobrodské farnosti. Snažil jsem 
se všemu porozumět a nejlepší školou byla 
každodenní jednání a osobní kontakt. Tak 
se rozšiřovala moje slovní zásoba, i doro-
zumění se zlepšovalo. Vyžadovalo to také 
trpělivost a pochopení ze strany lidí, mne 
to zase moc motivovalo.

Na konec chtěl bych předat požehnání 
všem občanům. Dnes už nepřikládáme slo-
vu takovou váhu, jako lidé předchozích ge-
nerací, a už vůbec ne takovou, jakou mu 
přiznával biblický člověk. Požehnání je 
pro biblického člověka něčím podstatným, 
na čem závisí jeho život.

Moc požehnání vychází z moci Boží. Člo-
věk nemůže ho však použít pro sebe, mů-
že ho však darovat tomu, kterého má rád, 
který si jeho lásku zasloužil. Toto přání 
chci říci:
„Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář 
a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář  
a obdaří tě pokojem.“ ■
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Hudba

Komorní orchestr Dvořákova kraje slavil již v roce 
2001 dvacáté páté výročí svojí existence. Tato 

doba představila vývoj KODK od amatérského sdružení 
až k poloprofesionálnímu orchestru s profesionálními 
výkony. V našem kraji je v mnoha ohledech bezkonku-
renčně nejlepším. Pracoval celých 25 let pod vedením 
jednoho uměleckého vedoucího, dramaturga a přede-
vším výtečného dirigenta Václava Mazáčka. 

Je zajímavé, že v materiálech, které se mi dostaly 
do ruky, je velmi chválen, ale našel jsem málo in-
formací o cestě k jeho současné vynikající pověsti. 
Pokusím se to tedy částečně a stručně napravit.

Václav Mazáček je absolventem pražské kon-
zervatoře v oboru bicí nástroje u profesora Vla-
dimíra Vlasáka a v dirigování u prof. Dr. Václava 
Smetáčka. Už během studií byl spoluzakladate-
lem a členem Pražského souboru bicích nástro-

jů, který významně ovlivnil cestu bicích nástrojů 
na koncertní pódia. Od roku 1968 byl členem 

Symfonického orchestru hl. m. 
Prahy FOK a v roce 1971 se 

stal členem orchestru 
České filharmo-

nie, kde působil jako sólotympanista (od roku1980 
do roku 2007). 

Nemohu si odpustit uvést na tomto místě příběh, 
který se stal na zájezdu ČF do Japonska. Na mís-
to koncertu dorazil orchestr bez dirigenta, který 
měl přiletět později. Pro špatné počasí (tajfun) se 
ukázalo, že to nestihne. Umělecká rada ČF vybrala  
V. Mazáčka, aby koncert dirigoval. Na přípravu měl 
pouze několik minut a krátkou zkoušku s orches-
trem. Na druhou polovinu už dirigent Zdeněk Ko-
šler dorazil, ale i kdyby ne, mohl Václav oddirigovat 
i Novosvětskou symfonii. 

Od roku1976 tedy řídí KODK. Nyní se píše rok 
2012. Je to tedy dlouhých 36 let systematické práce, 
která je asi v našich zemích naprosto ojedinělá. Mys-
lím, že život tohoto orchestru nemá u nás obdobu. 
Spočívá to nejen ve vztahu k hudbě, výtečné atmo-
sféře a tradici, ale také v neoficiální spolupráci mezi 
hudebníky orchestru ČF a členy orchestru KODK. 

Poslední koncert 18. 4. 2012 v Kralupech uká-
zal orchestr v plné kráse a potvrdil neustále 
stoupající kvalitu. 

 vladIMíR vlaSák

HUDEBNÍ: vyučujeme hře na klavír, keyboard, akor-
deon, housle, violoncello, zobcovou a příčnou flétnu, 
klarinet, saxofon, lesní roh, trubku, baskřídlovku, po-
zoun, bicí nástroje, klasickou kytaru; dále vzdělává-
me žáky v sólovém zpěvu a skladbě. Pro předškoláky 
opět otevíráme přípravnou hudební výchovu s násled-
nou volbou hudebního nástroje v pololetí.
Chceme nově otevřít výuku hry na elektrickou kytaru, 
baskytaru a výuku populárního zpěvu!

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR: zde se žák učí pro-
střednictvím nejrůznějších her a cvičení, ale i pří-
pravou vlastních divadelních inscenací, být nejen 
hercem, ale hlavně sám sebou!
VÝTVARNÝ OBOR: nabízí výuku v malířském ateliéru 
a keramické dílně.
TANEČNÍ OBOR: nabízí výuku klasického, výrazového 
i lidového tance.

Václav Mazáček diriguje už 36 let

Vážení rodiče!
Chcete, aby vaše dítě bylo o krok dále před svými vrstevníky? Máte zájem na tom, aby se prostřednictvím 
výuky uměleckých oborů naučilo pracovitosti, cílevědomosti, odpovědnosti, vhodnému vystupování a všem 
dalším dovednostem, které mu v budoucnu umožní větší možnost úspěchu v pracovním i osobním životě?

Potom jej přiveďte k nám do 

Základní umělecké školy v kralupech nad vltavou,

která od září 2012 přijímá nové žáky 
 ke studiu těchto oborů:

INFORMACE: tel. 315 727 843 nebo osobně v našich budovách 
riegrova 181 a ZŠ třebízského, kde vás během prvních 
dvou zářijových týdnů rádi přivítáme 
a podáme konkrétní informace 
ohledně studia.

Farnost
Kralupy n. Vlt. spolu 

s MěÚ Veltrusy vás zvou

v neděli 16. září 2012
od 17 hod. 

na koncert do kostela  
sv. Jana Křtitele 

ve Veltrusech. 
Koncert je věnován 
100. výročí úmrtí 

Jaroslava Vrchlického.
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Pozvánky

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

vŠeM PŘeJeMe kráSné léto,  
ve ZdrAví ProŽité PráZdniny A dovolené

kromě letní AZ školky na léto nabízíme: 

divoŠkA - neděle 15. 7. 2012 od 11.00 do 18.00 h.
� prožitkový seminář pro ženy. Poznejte „divošku“ ve vás!

od hUdBy otrokŮ k hiP hoPU - neděle 22. 7. 2012 od 9.00 do 16.00 hod. 
� prožitkový seminář - průřez historií, kde se nejen dozvíte něco nového, 
ale hlavně si vyzkoušíte různé rytmy, styly hudby, a to od 15. století 
po současnost a vyzkoušíte si hru na krásné nástroje, jako jsou konga, 
bongo, timbales, pandeiro, surdo, cajon, maracas, guiro….

letní BUBnování s manželi Dášou a Vráťou Kratochvílovými - pátek 10. 8.  
– skupina rodiče a děti + děti samostatně od 10.00 do 11.30  
(indiánská tématika), dospělí od 19.30 do 21.30 hodin

nabízíme poslední volná místa na příměstských táborech:
turnus 23. 7. – 27. 7. 2012 novináŘSkÝ Svět - poodkryjeme práci 
novinářů, navštívíme muzeum i tiskárnu, vytvoříme časopis. Tento turnus je 
vhodný pro děti od 8 let.

turnus 6. 8. – 10. 8. 2012 ZvíŘAtA A indiáni - vydáme se indiánským 
způsobem po stopách divoké zvěře, naučíme se indiánské tance a v závěru 
turnusu nás čeká velké bubnování s manželi Dášou a Vráťou Kratochvílovými, 
které si mohou vychutnat rodiče s námi.

PoZor, v polovině prázdnin naleznete na webu již aktuální rozpis 
všech kurzů na další pololetí! 

charitativní bazárek byl 
po předchozích výbor-

ných zkušenostech uspořá-
dán opět v kralupské čajovně. 
A protože byl máj, bylo mož-
né využít i venkovních prostor, 
což atmosféru akce obohatilo. 
K prodeji byly věci rozmanité – 
oblečení, módní doplňky, knihy, 
bižuterie a nově také gastrono-
mické výtvory, které šly rychle 
na odbyt.

Hřebem celého odpoledne 
bylo vystoupení Sboru Dvořá-
kova gymnázia a poté i dražba 
neotřelých kousků ze šatníku 
a botníku zpěvačky Lucie Bílé, 

vše s jejím autogramem. Přítom-
né ženy se utkaly v boji o let-
ní botičky, šaty nebo kabelku 
a značnou měrou tak přispěly 
do kasičky bazárku.

Celkový výtěžek předčil naše 
očekávání, činil 24.056,-  Kč! Fi-
nance putují do Klubu nemoc-
ných cystickou fibrózou a po-
slouží k nákupu tří speciálních 
inhalátorů Pari Sinus. 

Děkujeme tímto všem, kte-
ří nám s bazárkem jakkoli po-
mohli či přispěli - ať už done-
seným zbožím nebo samotnou 
koupí. 

Hanka BoZděcHová

neočekáVaný Výtěžek 
Charitativního májového bazárku

Přijďte na filmy promítané pod 
širým nebem – začátky před-
stavení do konce července jsou 
vždy ve 21:30 hodin, v srpnu 
ve 21:00 hodin. Promítacími dny 
jsou středa, pátek a sobota. 

Návštěvníci se mohou těšit 
na filmové novinky, jako je Do-
ba ledová 4, Madagaskar 3, 
Čtyři slunce, Líbáš jako ďábel, 
ale i na starší filmy - Kurz ne-
gativního myšlení nebo švéd-

ský romantický horor Ať vejde 
ten pravý. 

Při zájmu diváků hrajeme 
za každého počasí. V areálu 
kina je každý den od odpoled-
ních hodin otevřeno občerst-
vení. 

Vstupné na filmovou projekci 
činí 80,- Kč, parkování je zdarma 
na parkovišti u letního kina. 
těšíme se na Vaši návštěvu!

Martin Slouka

VELTRUSY

Státní zámek veltrusy srdečně zve širokou veřejnost na doŽínky, 
které se uskuteční v zahradnictví zámku

v sobotu 11. srpna 2012 od 10 do 17 hodin. 
Po celý den budou připraveny stánky s rozličným zbožím, hry a soutěže pro 
děti i dospělé: 
� kosení, mlácení a mletí obilí – mísení těsta – pečení placek;
� poznávání druhů obilí;
� tvorba z vizovického těsta;
� výtvarné dílničky – z papíru, slámy, sena;
� aranžérské dílny – vazba ze sušiny a slámy;
� ukázka starých zemědělských strojů. 

Akci zpestří divadelní představení pro děti (vystoupí divadlo Vysmáto 
v 10:30 a 14:00 hod.) a dále hudební vystoupení a dožínkový průvod  

– příchod ženců je plánován na 15. hod. Změna programu vyhrazena!

odstartovalo sezónu 2012

aktuální program letního kina najdete 
na webových stránkách www.kinoveltrusy.cz, 

www.facebook.com/kinoveltrusy a na plakátech.
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deska  se  symbolickým  názvem  „X“ 
(2012) je druhým studiovým počinem 

kapely SPUPS, která debutovala nahrávkou 
„Ten dort nám někdo zblaf…“  (2008). Křest 
novinky proběhl na červnovém hudebním 
festivalu milovníků motorek – MAXXLOVÁNÍ 
v Mírovicích u Prahy.  

Kapela  se  na  albu  prezentuje  deseti 
zbrusu novými songy, které mají až mra-
zivě zneklidňující syrový sound. Hudebním 
producentem desky je Zdeněk Tvrdík, který 
je i autorem skladby kralupských sportov-
ců „Píseň o Kralupákovi“, kterou nazpíval 
frontman SPUPS Roman Pánek, těsně před 
započetím studiové práce na „X“. 

Kralupský rodák se pokusil lakonicky vy-
jádřit rozdíl mezi dvěma regulérními na-
hrávkami SPUPS: „Rozdíl je hlavně v se-
hranosti. Předešlé CD bylo takové naše 
best-ofko toho, co jsme vytvořili za osm 
let hraní, kdežto na tohle album jsme se 
připravovali opravdu důkladně. Velký rozdíl 
je ve zvuku, který má na svědomí náš ex-
klávesák Zdenda Tvrdík. ‚X’ je kytarovější 
a syrovější,“ říká Roman Pánek. 

Tři nové písně si můžete již nyní poslech-
nout na profilu kapely na www.bandzone.
cz/spups. 

JIndRa koHM

XIII. Století a BRatRStvo lUny na Jedné Scéně!

BRATRSTVO LUNY LIVE 20124. 8. WROCLAW, POLSKO10. 11. KRALUPY N. VLT.

K ulturní akce s podtitulem „Musica – Ma-
gia – theatrum“ se uskuteční v městě 
nad vltavou v komplexu kulturního 

a společenského střediska vltava o podzim-
ní magické datum 10. 11. 2012. Bude se jed-
nat o dark indie happening s dramaturgií, 
ke které lze těžko hledat ekvivalent nějakého 
„všedního festivalového setkávání“. Milovníci 
temné romantiky a sympatizanti „alternativ 
a iracionálna“ si přijdou určitě na své! 

velkým tahákem sobotního dne se stane 
vystoupení české gothic rockové legendy – 

kapely XIII. STOLETÍ. kralupské publikum 
jistě potěší první příležitost vidět na prk-
nech domácího jeviště na české i polské 
scéně úspěšné hudebně-divadelní těleso 
BRATRSTVO LUNY. Z norska dorazí kapela 
atmosférického kytarového virtuosa Petera 
gutheho – PlUto and tHe PlanetS a také 
již víme. že zde vystoupí mostečtí caRPatIa 
caStle. 

o dalších účastnících festivalu se ještě jed-
ná. Již nyní je však jisté, že průvodcem Magic-
ké noci bude renomovaný hudební publicista 

PETR KORÁL, uměleckými patrony akce jsou: 
spisovatelka upířích románů JENNY NOWAK 
a vlčí guru JAROSLAV MONTE KVASNICA. 
dalšími lákadly a nositeli nevšednosti bude 
speciální středověký jarmark, besedy s umě-
leckými patrony, vystoupení skupiny historic-
kého šermu a jiná překvapení. 

Zdrojem nejaktuálnějších informací  
o přípravě Magické noci trubadúrů se v nej-
bližší době stanou webové stránky kapely 
 www.bratrstvoluny.com a  facebook profil 
Bratrstvo luny.

rockeři sPuPs slaví 10 let na scéně novou deskou
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Pozvánky

český granát (pyropos) je be-
zesporu nejznámějším čes-

kým drahým kamenem. Ve sta-
robylém městečku Třebenice, 
ležícím na úpatí překrásné 
krajiny Českého středohoří, se 
nachází v bývalém německém 
luteránském kostele Muzeum 
českého granátu. Jeho expo-
zice se od roku 1959 zaměřu-
je na historii kraje, na těžbu 
a zpracování českých granátů, 
historické i současné granátové 
šperky. 

Základem se stala sbírka zdej-
šího lékaře a vlastence Václava 
Paříka. V kolekcích muzea jsou 
vystaveny mnohé klenoty, kte-
ré dokumentují zručnost našich 
šperkařů. Mezi nejkrásnější gra-
nátové šperky patří šestidílná 
souprava šlechtičny Ulriky von 
Levetzow, poslední lásky J. W. 
Goethea. Dnes se však díváme 
na dokonalou repliku. Originál-
ní šperky se nachází v mostec-
kém muzeu. 

Dalším skvostem expozi-
ce je největší granát nalezený 
na našem území. Byl vybrou-
šen do tvaru routy sytě červe-
né barvy o spodním průmě-
ru 12,3  mm a výšky 8,6  mm. 
V dalších vitrínách nalézáme 
bezpočet krásných ukázek gra-
nátových šperků. 

K největším mineralogickým 

vzácnostem Třebenicka patří 
bezpochyby diamanty. Jedná se 
o dva ojedinělé nálezy drobných 
krystalků. První nález je z roku 
1869, druhý z roku 1927. Dia-
manty jsou uloženy ve sbírkách 
Národního muzea v Praze. 

Těžba granátů na svazích Čes-
kého středohoří v posledních le-
tech produkuje oproti minulým 

rokům většinou drobné graná-
ty. Velká zrna jsou ojedinělá 
a nad 6  mm vzácná. Vybrouše-
ný granát není zpravidla větší 
než 5  mm. Tudíž můžeme ro-
zeznat granáty dovezené z cizi-
ny od pravých českých granátů, 
a to podle velikosti a krásné čer-
vené barvy, která nemá fialový 
nebo nahnědlý odstín. 

Pro dobré turisty doporučuji 
výšlap na nedaleký vrch Košťá-
lov se stejnojmennou zříceninou 
hradu, neboť odtud je okouzlují-
cí výhled na západní část Stře-
dohoří. Třebenice se nachází asi 
6  km jihozápadně od Lovosic 
(směrem na Most). Do města 
granátového kostela se může-
te pohodlně dopravit vlakem. 
Před lovosickým nádražím pře-
sednete do autobusu jedoucího 
do Třebenic.

Ať již tomu věříte nebo ne, mů-
žete strávit v muzeu a přilehlém 
parku pár hezkých chvilek.

StanISlav něMec

ČSAD Střední Čechy, a.s. oznamuje všem cestu-
jícím, že v červnu 2012 došlo k rozšíření činnosti 
informační kanceláře, která je umístěna v budo-
vě Českých drah na nádraží v Kralupech nad Vl-
tavou.

Kromě podávání informací o jízdních řádech, pro-
deje jízdenek pro MHD Kralupy nad Vltavou a pro-
deje jízdenek a časových kupónů pro PID, je nově 
v provozu i prodej místenek na dálkové  autobuso-
vé linky v rámci automatizovaného místenkového 
systému AMS. 

Přejeme šťastnou cestu!

Obec Máslovice 
vás zve

14. 7. 2012
na závod lodí  

z Bohnic do Máslovic.
Bližší info - www.maslovice.cz, 
tel.: 724 191 246, 603 431 148.

TIP NA VýLET – ZA čESKýM gRANÁTEM

otevírací doba muzea:
IV. + X. .... So a Ne .....10 – 16 h.
V. + XI ..... mimo Po ...10 – 16 h.
VI. – VII. ... mimo Po .....9 – 17 h.

Místenky lze koupit  
rovnou v kralupech

v sobotu 8. září budou oslavy probíhat 
na Palackého náměstí a pravém břehu Vltavy pod mostem T. G. M.

prOGram 
Palackého náměstí
8:00 – 9:30 PŘÍJEZD VYSTAVOVANÉ TECHNIKY
10:00 SLAVNOSTNÍ NÁSTUP, PŘIVÍTÁNÍ HOSTů, PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ, 
 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PRAPORU
11:00 VYSVĚCENÍ NOVÉHO PRAPORU SDH
12:00 POLOŽENÍ VĚNCE K PAMÁTNÍKU
13:00 – 14:00 PANSKÁ JÍZDA (Z NÁMĚSTÍ PŘES ULICI GEN. KLAPÁLKA 
 NA KRUHOVý OBJEZD DO VELTRUS A POD MOST T.G.M.)

Pod mostem t.G.M.
14:00 – 14:30 STATICKÉ UKÁZKY TECHNIKY
14:30 – 15:30 PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI MH,
 UKÁZKA LEZECKýCH TECHNIK
15:30 – 17:00 UKÁZKY ZÁSAHU HASIČů, 
 VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB PŘI 
 AUTONEHODÁCH, IFEX,
 POUŽITÍ VYSOKOTLAKU
 vs. POUŽITÍ LAFETY,
 SPOLUPRÁCE S RZS, UKÁZKA
 ZADRŽENÍ PACHATELE psem /PČR/

Zveme vAs na oslavy spojenE s vYroCIm 
130 LET SDH KRALUPY NAD VLTAVOU

' ' ' '-
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Zajímavosti

Mučeníčko pro volné chvíle
Jak si poradíte s řešením dnes? Správné výsledky najdete níže.

1. Britský matematik Augustus de Morgan pro-
hlásil, že mu v roce x2 bylo x let (x je přirozené 
číslo). Víme, že zemřel v roce 1871. Ve kterém 
roce se narodil? 

2. Pomocí 11 shodných úseček narýsujte 11 
čtverců.

3. Určete slovo, které dostanete, jestliže vyškr-
táte všechna středově souměrná písmena.
H T I A S B N H O U S L E Z

4. V nádrži bylo ráno 10 hl nafty. Při dopolední 
směně se spotřebovala 1/4 objemu nafty a při 
odpolední směně 2/5 zbytku. Kolik litrů nafty 
bylo v nádrži na konci odpolední směny? 

5. Nahraďte písmena číslicemi tak, aby součet 
byl správný. Stejná písmena znamenají stejné 
číslice, různá písmena různé číslice.
    A A B A B 
    D C B A B 
C C D C B B   

Ekologické centrum Kralupy n. Vlt.
Palackého nám. 6, 
278 01 Kralupy nad Vltavou
http://www.eckralupy.cz

eko-semináře pro veřejnost
První semináře z letošního cyklu vzdělá-

vacích akcí pro veřejnost, pořádané za pod-
pory MERO ČR, a.s., uspořádalo Ekologic-
ké centrum Kralupy nad Vltavou 19. a 26. 
června 2012. 

Cyklus 6 dalších seminářů proběhne 
po letních prázdninách. Předběžně byly 
dohodnuty tyto termíny: 11. září, 13. září, 
25. září a 8. listopadu 2012. O zbývajících 

termínech zatím jednáme. V podzimních se-
minářích se chtějí ekoporadkyně zaměřit 
na další zajímavá témata, jako je nakládá-
ní s odpady, kvalita ovzduší na kralupsku, 
Příroda kralupska, ekospotřebitelství 
a připravují se také kreativní dílny v duchu 
opětovného využití odpadů. 

Sledujte stránky ekocentra www.eckra-
lupy.cz, kde budou termíny upřesněny ne-

bo volejte na Zelenou linku 800 100 584, 
pište na ekoporadna@eckralupy.cz nebo 
nás přijďte osobně navštívit do kanceláře 
ekocentra na Palackého náměstí 6 v budo-
vě městského úřadu, ve dvoře vpravo nad  
úřadem práce v 1. patře. Těšíme se na Vaši 
návštěvu. 

Jana krátká, 
ec kralupy nad vltavou 

Školákům začaly zasloužené dva měsíce 
volna, které budou chtít určitě plně vyu-

žít k zapomenutí na školní knihy a sešity.
Způsobů, jakými školou povinná dítka 

tráví volný čas, je mnoho. Někteří na prázd-
niny vyrazí s rodiči na dovolenou, jiní strá-
ví léto u prarodičů nebo zůstanou doma či 
vyrazí na dětské tábory.  Jedno však tyto 
aktivity mají společné. 

Úrazy. Rok od roku v České republice 
přibývá dětí různých věkových kategorií, 
které si v průběhu letních prázdnin přivo-
dily úraz, a to v důsledku zábavy či sportu. 
Příčinou úrazů bývá mnohdy špatná orga-
nizace jejich volného času, nedostatečný 
dohled ze strany dospělých, ale i zbrklé 
neuvážené jednání dětí, doplněné mnohdy 

hazardováním a experimenty.
Někteří školáci konec roku 

a jeho „přežití“ oslavují ve vel-
kém stylu. Důsledkem pak bý-
vají otravy kouřem, alkoholem, 
prášky či jinými léky. Mezi úra-
zy, které děti nejčastěji postihnou, 
patří např. opaření horkou vodou, de-
hydratace, karambol při jízdě na kolečko-
vých bruslích či jízdním kole, pády z výšek, 
nebezpečí při koupání, při sjíždění vodních 
toků na loďkách, hraní si na stozích slámy, 
kde hrozí zapadnutí mezi balíky a udušení, 
či manipulace s jakýmkoliv ohněm a další. 
Takto bychom mohli pokračovat dál. 

Školáci si prostě dva měsíce chtějí užít 
naplno a mnohdy si vůbec nepřipouští ta 

rizika, která s sebou jejich „zábava“ 
nese. Že za jakékoliv jejich kro-
ky nesou zodpovědnost rodiče, 
a s tím spojené starosti, si už 
vůbec neuvědomují. 
Policisté z Územního odbo-

ru Policie ČR proto apelují nejen 
na dospělé osoby, aby poučily své děti, 

jak předcházet zbytečným zraněním, ško-
dám na majetku, ale aby dbaly vzájemné 
opatrnosti, nepouštěly se do zbytečných ex-
perimentů či tajuplných výletů. Je důležité, 
aby děti věděly, na jaká telefonní čísla se 
v případě nouze mohou obrátit a byla jim 
poskytnuta odborná pomoc.

PolIcIe čR,

 PReventIvně InfoRMační SkUPIna Mělník

Prázdniny s sebou přinášejí i mnoho dětských úrazů

Správné znění: 1) 1806; 3) tabule; 4) 4,5 hl = 
450 l, 5) A = 5, B = 0, C = 1, D = 6 
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Společnost

36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

občanské sdružení kruh přátel Prahy přeje svým členům  
a čtenářům Zpravodaje příjemné prožití letní dovolené

a doporučuje navštívit v červenci výstavu, která se koná
v rámci projektu „Pernštejnský rok 2012“ v Salmovském paláci v Praze.

Výstava je koncipována jako prezentace každodenního života šlechty v období 
pozdního středověku a raného novověku postavená na konkrétních příbězích 
slavných Pernštejnů. Výstavními prostředky a prostředky známými z hradních 
a zámeckých interiérových instalací jsou přiblíženy významné milníky v životě 
šlechticů a šlechtičen: narození (křest) – sňatek – smrt (pohřeb). Důležitým 

aspektem výstavy je představení 
pernštejnské architektury, především šlechtických sídel. Návštěvníci výstavy 
by měli poznat bohatství pernštejnského dědictví a získat motivaci k návštěvě 
zpřístupněných památek spojených s Pernštejny a kulturních akcí zde pořádaných.
Krásnou letní dovolenou přeje Organizační výbor Kruhu přátel Prahy.

æ

99 let  ..............nová anna  
85 let ...............Matějová daniela
 barešová božena
 spejchalová růžena
 svobodová růžena
  kaňková jarmila
80 let ...............Pavlisová jiřina
 břicháčová Marta
 broulíková Miluše
 dobiášová Marta
 brožková olga

93 let ...............schorová anežka 
91 let ...............boudníková Věra
90 let ...............Špičáková jaroslava
85 let ............... ing. broulík drahoslav
 rezlerová Pavla
 Zoubek ladislav
80 let ...............Švambera jindřich
 košťálová ludmila
 loužecká Miluše
 schleifer Viktor
 Pospíšilová Zděnka
 Panochová Věra

Přejeme jim hodně zdraví, radosti a spokojenosti do dalších let!

Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří se dožívají 
v červenci a srpnu významných životních jubileí.

Dodatečně gratulujeme k narozeninám paní KVĚTUŠI VACULÍNOVÉ, 
která v červnu tohoto roku oslavila své 80. narozeniny.

ZÁŘÍ
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD

po stopách antonína 
dvořáKa + jaKuBa 

jana ryBy

během dovolených dokončíme přípravy 
posledního autobusového zájezdu s pod-

porou MěÚ Kralupy n. Vlt. Účastníky zájezdu 
zavede do zámečku ve Vysoké u Příbrami 
po stopách A. Dvořáka, autora opery Rusal-
ka, a do Rožmitálu pod Třemšínem, místa 
pobytu J. J. Ryby, autora známé České mše 
vánoční. Malá překvapení, která připravuje-
me, sdělíme účastníkům až v autobusu. 

Předběžné přihlášky a potřebné informa-
ce na tel. č. 315 727 342 nebo 720 139 445.

Při velkém zájmu jsme schopni snížit 
cenu pro členy i veřejnost. Jsme schopni 
zorganizovat i další zájezd ve víkendovém 
termínu. Poslední termín přihlášek je 4. září 
ve 13 h. v salónku DPS na sídlišti Cukrovar. 
O výši ceny zájezdu rozhodne Váš zájem.

Další podrobnosti získáte na uvedených 
číslech či v zářijovém čísle Zpravodaje. Zá-
jezd se uskuteční ve středu 12. září 2012.

Všem našim členům, příznivcům a sympa-
tizantům přejeme příjemnou dovolenou, pře-
míru sluníčka, hodně spokojenosti a spoustu 
zdraví k účasti na našich akcích.

výBoR SdRUžení Rodáků a PříZnIvců MěSta

sdružení rodáků 
a příznivců města

V Rožmitálu pod Třemšínem půjdeme po stopách 
učitele a mimořádně nadaného skladatele J. J. 
Ryby. Přihlaste se na zájezd a pojďte s námi.
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 26. 5. božena FidleroVá ................... 85 let

 28. 5.  Zdeněk roZMajZl  .................. 64 let

 28. 5. Václav stanislaV ...................... 78 let

 3. 6. josef sPálenský ....................... 63 let

 4. 6. Zdeněk kačírek ........................ 82 let

 5. 6. Marie ŠlajeroVá ...................... 87 let

 10. 6. jiřina ŠMídloVá ......................... 98 let

 15. 6. bohuslav dundr ....................... 59 let

 20. 6. Zdenka cikánoVá .................... 77 let

 20. 6. irena Podrabská ..................... 88 let

Opustili nás
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

vzpomínky
Dne 1. 7. uplynulo již třetí smutné výročí 
úmrtí mého vzácného, milovaného tatínka, 
pana ZdeŇkA MAtoUŠkA z Kralup nad 
Vltavou. Stále vzpomíná, za vše děkuje 
a nikdy nezapomene dcera Jana. Kdo jste 
ho znali, vzpomeňte, prosím, se mnou.

Dne 30. 7. 2012 
tomu budou 3 roky, 
co nás opustila paní 
JiŘinA kreJŽíková. 
Vzpomíná syn 
s rodinou.

Dne 3. 8. 2012 to 
bude 10 let, co 
nás opustil pan 
JAroSlAv Pánek. 
Stále vzpomíná 
manželka, dcera Jarka 
s manželem, vnoučata 
a pravnoučata.

Dne 10. 8. 2012 tomu 
bude 15 let, co zemřel 
pan ing. otAkAr 
GABerle. S láskou 
a úctou vzpomínají 
dcera Simona a syn 
Martin s rodinami.

„Neplačte, že odešel,
ten klid a mír mu 
přejte
a vzpomínky jen 
v srdci svém
mu stále zachovejte“.
Dne 28. 6. uplynuly 

2 roky, co nás nečekaně opustil MArtin 
doBrovodSkÝ ve věku nedožitých 30 let.
S láskou nezapomeneme. Bratr a rodiče

Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

Vážení přátelé,
přestože jsme vstoupili již do prázdni-
nových měsíců, ještě si zavzpomínáme 
na červen, kdy se nám podařilo uskuteč-
nit vše, co jsme si předem připravili, ale 
ještě mnohem více. 

S úspěchem jsme se zúčastnili výsta-
vy v Lysé nad Labem a zajímavé byly 
přednášky o ekologii přesunuté z břez-
na. V rámci Dnů Kralup vystoupil Senior 
minichor 7. června a velmi nás potěšil, ale 
nejen nás. Vystoupení bylo pořádáno pro 
oba městské kluby důchodců a oba Domy 
s pečovatelskou službou.

Protože v červenci a srpnu probíhají do-
volené, kromě pravidelných schůzek a zá-
jezdů nepřipravujeme žádná vystoupení 
a další setkání s milými hosty si nechá-
me až na září. Výlety ale pořádáme stále,  
21. července pojedeme do Chrudimi, Slati-
ňan a Košumberku, v srpnu 25. do Chebu 
a Františkových Lázní. I tyto zájezdy mů-
žeme uskutečnit jen díky přispění Měst-
ského úřadu, za což velmi děkujeme. 

Přejeme dětem hezké prázdniny a ostat-
ním pěknou dovolenou, v září se opět tě-
šíme na nová setkání v klubu.

S PoZdRaveM členové Mkd

Městský klub důchodců

Zimu jsme šťastně překlenuli, jarní měsí-
ce nám dodaly chuť být aktivní. V úno-

ru jsme navštívili muzeum v Roztokách, kde 
byla výstava odívání a životního stylu 
manželek našich prezidentů. Tam 
jsme si uvědomili, jak jsme sta-
ří, co všechno už pamatujeme. 
Rádi jsme zavzpomínali.

V březnu jsme uskutečnili vý-
let do Prahy, podívali jsme se, jak 
vypadá život v moři – mořský svět. 
Bylo to nádherné a poučné. Při 
té příležitosti jsme byli v hole-
šovické hvězdárně, na si-
mulátorech se podívali 
na hvězdy a ostatní ne-
beská tělesa. V dubnu 
se konala výstava Pra-
ha a její dcery v Muzeu 
hlavního města Prahy, 
někteří z nás výstavu 
absolvovali. Boj proti 
rakovině jsme podpoři-
li zakoupením kytiček. 
V městském muzeu byl 
uveden do pamětní síně 
obraz „Kytice z Tossy“ ma-

líře G. Karse, a těší nás, že tento malíř svě-
tového formátu je náš. 

Potěšily nás děti z MŠ Mikovice, které 
nám přednesly básničky a namalovaly přá-

níčka. Jsme rádi, že nás navštívily i dě-
ti z MŠ Třebízského. Pomáháme jim 

sbírat víčka od plastových 
lahví. Je to milá spolupráce. 
Hezké odpoledne nám připra-
vil p. Rynt se svými děvčaty, 

zahráli a zazpívali písnič-
ky našeho mládí. Z pl-
ných sil jsme jim pomá-
hali. Paní Dr. Winterová 
nám poradila, jak zvládat 

životní situace. Domluvili 
jsme se, že nás ještě navštíví 
na podzim. 

Závěrem chceme poděková-
ní MěÚ za finanční příspěvek 
na činnost, bez této pomoci 
bychom nemohli uskutečňo-
vat naše kulturní a poznávací 
záměry.

Stáří není nemoc, ale musí 
se s ním bojovat. 

Za klUB č. 2 Staňková

klub důchodců číslo 2 

 13. 7. .....MUDr. Málková ...... Prokopova ul.
 315 725 210
 20. 7. .....MUDr. Švejdová ..... Mostní 818
 312 312 919
 27. 7. .....MUDr. Horák .......... Lobeček
 315 726 221
 3. 8. .....MUDr. Hájková ....... Veltrusy
 315 781 156
 10. 8. .....MUDr. Horák .......... Lobeček
 315 726 221
 17. 8. .....MUDr. Herber ........ Nerudova 686
 315 721 771
 24. 8. .....MUDr. Hettychová.. Vrchlického ul.
 315 726 160
 31. 8. .....MUDr. Mikušová .... Kaučuk
 315 718 016 
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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. 
ReZeRvace a prodej vstupenek – tel.: 315 726 101. Pokladna otevřena pouze ve dnech, 

kdy se bude promítat v kině, a to 1,5 hodiny před začátkem promítání.

PROGRAM NA ČERVENEC – SRPEN

Čtvrtek 12. 7. 16:30 h.

Sváťovo  
dividlo
PErNíKOVá ChaLOUPKa
A je tu opět vaše oblíbené Sváťovo dividlo, 
tentokráte s příběhem o Jeníčkovi a Mařen-
ce. Dopadne to v Perníkové chaloupce tak, jak 
jsme zvyklí, nebo si pro nás Sváťa přichystal 
překvapení? Přijďte to zjistit se svými rato-
lestmi. Představení se koná na zahradě KD Vl-
tava (při nepříznivém počasí v Kině Vltava).

vstupné: 60,- kč
14. – 15. 9. Za Vodou - divadelní 
	 festival	nejen		
 amatérského divadla –
 ve spolupráci s DS Scéna
 Kralupy

15. 9. Slavnosti	burčáku

21. 9.	 Hudební	festival	
 NextFest: Eddie Stoilow,
 Kofe – In a další 
 (KD Vltava není  
	 pořadatel)

21. – 22. 9. Seifertovy Kralupy 
	 (koncert	herců	
 divadla Sklep Lemura 
 a Ti3 – KAMDEŠ 
	 a	představení	divadla	
 Viola – Malý princ, 
	 účinkují	Daniela	Kolářová	
	 a	Tomáš	Pavelka)

25. 9.	 Rozloučení	broučků
	 s	létem	–	podvečerní
	 výprava	broučků	lesem.

12. 10. Z pohádky do pohádky –
	 O	pejskovi	a	kočičce

20. 10. Petr Spálený a Apollo 
 Band – koncert 
 (KD	Vltava	není	pořadatel)

25. 10. Bohemia Big Band –
	 koncert	vážné	hudby

27. 10. Z pohádky do pohádky –
	 Vodník	Mařenka

30. 10.	 Halloween	pro	děti

3. 11. Ples KD Vltava

10. 11. Magická noc 
	 –	hudební	festival

17. 11.	 Svatomartinská	slavnost

18. 11. Z pohádky do pohádky 
	 –	Kouzelná	hůlka

24. 11.	 Městský	ples

27. 11. Z pohádky do pohádky 
	 –	Paleček

29. 11.	 Kruh	přátel	hudby	
 – koncert

2. 12.	 Oslavy	adventů

8. 12. Ochutnávka vín
	 s	vinotékou	Pagáč

10. 12. Rangers Band

12. 12.	 Vánoční	koncert	
 Evy Pilarové

13. 12.  Koncert kapely Mandrage

15. 12. Z pohádky do pohádky 
	 –	Uloupená	vánoční	
	 hvězda

přIpraVujeme 
na pOdZImní seZónu

ve dnech 2. – 8. 7. a 23. 7. – 5. 8. 2012 bude uzavřena kancelář kd vltava z důvodu dovolené.

PODĚKOVÁNÍ: KD	Vltava	děkuje	za	poskytnutí	sponzorských	darů:	CK	Alexandria,	Strube	-	Dieckmann,	 
RK	Century	21,	Nowaco,	Elmep,	Global	a	časopis	Hurá.	Dále	děkujeme	TSM,	zejména	pana	Hejdukovi,	 
za	obrovskou	pomoc	při	realizování	akcí	KD	Vltava.

Abonentky – podzim 2012

Představení:

www.mestokralupy.cz18

Středa 29. 8. 
16:00 – 19:00 h.

Loučení 
s prázdninaMi
Zahrada Kd VltaVa/Vstupné: 35,- Kč

Užijme si závěr prázdnin tak, jako by nikdy 
neskončily! Těšit se můžete na loutkový 
soubor Rolnička, na projížďky na velblou-
dech, prezentaci kočičího útulku Devět živo-
tů a nebudou chybět ani soutěže a dobroty, 
navíc pro každé dítě nanuk zdarma.



Cena: 900,- Kč

V prodeji od 12. 7. do 31. 8.

Abonentky – podzim 2012

y budete mít rezervovaná sedadla na stále stejná vámi vybraná místa;
y káva, či voda na divadelním baru ZdArMA;
y abonentka je přenosná.

výhody 
abonentky:ušetříte 200,- kč

Představení:
Středa 19. 9. v 19:30 h. 

Černé divadlo Jiřího Srnce
 – malé divadlo velkých zázraků
To nejlepší z černého divadla

Vstupné: běžná cena 250,- Kč; studenti a senioři 
180,- Kč; abonentka 200,- Kč.

Černé divadlo Jiřího Srnce patří od svého vzniku me-
zi nejznámější reprezentanty českého divadelnictví 
ve světě. Princip, který dal zakladatel a umělecký ře-
ditel souboru Jiří Srnec divadlu do vínku, se zakládá 
na tvůrčím využití jednoduchého triku, takzvaného 
„černého kabinetu“, v němž černě oblečení herci 
s rekvizitami nejsou z pohledu diváka vidět proti čer-
nému pozadí. rekvizity, předměty nebo objekty se 
tím stávají schopné pohybu a tedy i vlastního osobité-
ho života. Jiří Srnec je držitelem několika prestižních 
mezinárodních ocenění diváků i kritiky. V současné 
době je nejznámějším představením Černého divadla 
Jiřího Srnce inscenace „Legendy Magické Prahy“, 
uváděné na scéně Laterny Magiky.  

Úterý 9. 10. v 19:30 h.

David Šír – Včera, dnes a zítra aneb 
Vzpomínka na Felixe Holzmanna

Vstupné: běžná cena 250,- Kč; studenti a senioři 
180,- Kč; abonentka 200,- Kč.

Divadelní představení Včera, dnes a zítra nabízí to 
nejlepší z holzmannova celoživotního díla. Jedná 
se o unikátní zcela profesionální znovuztvárnění 
legendárních scének a jejich uvedení v souvislém 
celovečerním zábavném programu. Představení je 
rozděleno do dvou padesátiminutových částí s pat-
náctiminutovou přestávkou. V první části uvidí divá-
ci scénky Kvíz, Náhodné setkání, hřbitovní rozho-
vor a V restauraci. Po přestávce následují Ukulele, 
Statistika, rozvod a Svačina v přesném provedení, 
jak jsou důvěrně známé z originálních nahrávek. 
Jako bonus je zařazena legendární scénka Včera, 
dnes a zítra ve zvláštní a nečekané kombinované 
dvojroli. 

Pátek 23. 11. v 19:30 h.

Divadlo a. Dvořáka Příbram
Hrdý Budžes

Vstupné: běžná cena 300,- Kč; studenti a senioři 
230,- Kč; abonentka 250,- Kč.
autor: Irena Dousková / režie: J. Schmiedt 
hrají: helenka Součková: Bára hrzánová 
Žena: Jarmila Vlčková / Marcela Šiková 
Muž: Libor Jeník

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spiso-
vatelky Ireny Douskové. hrdinka příběhu, žákyně 

druhé třídy základní devítileté školy helenka Sou-
čková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmi-
letého dítěte sugestivně provází tragikomickými 
roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 
70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na po-
zadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmeno-
vaném“ okresním městě se odvíjí sled komických 
příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěs-
tí, které malá helenka nejen prožívá, ale zároveň 
je s bezprostředností svému věku vlastní hodno-
tí a komentuje. Barbora hrzánová – cena TháLIE 
2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za roli 
helenky Součkové.

Pondělí 17. 12. v 19:30 h.

Divadelní společnost háta
Tři bratři v nesnázích

Vstupné: běžná cena 300,- Kč; studenti a senioři 
230,- Kč; abonentka 250,- Kč.
režie: Lumír Olšovský 
hrají: adéla Gondíková, Ivana andrlová, Vlasta 
Žehrová, Olga Želenská, Jana Birgusová, Jana 
Zenáhlíková, Lucie Svobodová, Martin Zounar, 
Filip Tomsa, Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček, 
Marcel Vašinka, Petr Pospíchal, Jan Přeučil, 
Petr Gelnar, Lukáš Pečenka, Lumír Olšovský.

Fraška plná humorných záměn i dramatických zvra-
tů s nečekanou pointou. Mladí manželé Tom a Linda 
s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci 
dětí. Jenže velké komplikace způsobí dva Tomovi 
bratři se svými „geniálními nápady“.
Je to vůbec poprvé, kdy ray Coony a jeho syn Mi-
chael napsali společně hru. Oba Coonyové patří 
nesporně k nejlepším a nejhranějším anglickým 
komediografům.
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ČERVENEC
5. 7. ČT

17:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

20:00
TADY HLÍDÁM JÁ 
PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
Česko 2012, 110 min., 90,- Kč

6. 7. PÁ

17:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., T, 15, 100,- Kč

20:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

Adam pracuje po absolvování základní vojenské služ-
by jako dispečer na sportovním letišti poblíž někdejší 
západní hranice Československa, kde prožívá i vojen-
skou invazi v srpnu 1968. Stane se profesionálním 
agentem, jehož prací je odposlouchávat lidi a shro-
mažďovat kompromitující materiály. Brzy zjistí, že i on 
je sledován. Když se pokouší najít odpověď na otázku 
proč, vrací ho pátrání do doby, kdy se stal na vojně 
svědkem vražedného rozkazu...

7. 7. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3
USA 2012, 104 min., D, 110,- Kč

8. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 90,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC
USA 2012, 127 min., D, 90,- Kč

12. 7. ČT

20:00
POLSKI FILM 
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

Hrají: Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek, 
Marek Daniel a Jan Budař – vzpomínky na bezsta-
rostná léta studií na JAMU - kultovní scénky, same-
tová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, ab-
surdita mládí, laskavost kamarádství, které pomáhá 
překonat i to nejtěžší zkouškové období... 

13. 7. PÁ

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
FAUST
Rusko 2011, 140 min., T, 90,- Kč

Neopětovaná láska a bezbřehá vášeň. Film, který 
vás vtáhne do světa dávno minulých dob, je strhu-
jící poutí plnou poetických i drsných záběrů. Faust 
je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním 
člověkem z masa a kostí, kterého ovládají vnitřní 
popudy chamtivosti a chtivosti. 

14. 7. SO

15:00
MADAGASKAR 3 
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

17:00
SNĚHURKA A LOVEC
USA 2012, 127 min., D, 90,- Kč

20:00
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA 2012, 94 min, T, 100,- Kč

Je léto 1965. Na ostrůvku, ležícím nedaleko po-
břeží Nové Anglie, naruší poklidný život obyvatel 
skandální událost: dva dvanáctiletí školáci, sirotek 
Sam a dobře vychovaná Suzy, spolu tajně utekli 
neznámo kam. Zatímco po nich rozčilení dospělí 
pátrají, rozpoutá se strašlivá bouřka, jíž se všechno 
ještě víc zamotá... 

15. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA 2012, 94 min, T, 100,- Kč

20:00
IRON SKY
Finsko / Německo / Austrálie 2012,  

93 min., T, 90,- Kč

Ke konci druhé světové války byl tajný nacistický 
program ukryt na odvrácené straně Měsíce. Během 
70 let přísného utajení Nacisté zkonstruovali gigan-
tickou vesmírnou pevnost. Když americký astronaut 
James Washington přistane se svým lunárním mo-
dulem příliš blízko tajné nacistické základny, čtvrtá 
říše musí reagovat!

19. 7. ČT

17:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN:  
LOVEC UPÍRŮ  
USA 2012, 105 min., T, 15, 100,- Kč

Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna, poznejte 
jeho skutečný příběh, který je plný krve, upířích 
zubů a nabroušených seker. Ve filmu, natočeném 
podle stejnojmenné knihy Setha Grahame-Smithe, 
odkrýváme dvě tváře jedné z největších postav 
amerických dějin, uznávaného prezidenta Spo-
jených států amerických a zároveň neústupného 
lovce upírů... 

20. 7. PÁ

17:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 130,- Kč

Středoškolák Peter objeví tajemný kufřík, který ná-
ležel jeho otci a pustí se do pátrání po důvodech 
zmizení svých rodičů – to ho zavede přímo do labo-
ratoře dr. Curta Connorse. Zatímco je Spider-Manovi 
předurčeno, aby se střetl s Lizardem, je Peter nucen 
učinit zásadní rozhodnutí o způsobu využití svých 
schopností, která navždy změní jeho život a definují 
povahu jeho cesty k hrdinství... 

20:00
DO ŘÍMA S LÁSKOU
USA / Itálie / Španělsko 2012, 102 min., T, 90,- Kč

◆  @

Film W. Allena je složen ze čtyř povídek. V prvním 
příběhu přijíždí postarší manželský pár do Říma, 
aby poznal nastávajícího své dcery, z kterého ne-
ní neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh je 
o prostitutce (P. Cruz), která má za úkol splnit jaké-
koliv přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta 
podivná žena chce. V následující části si italský dav 
splete muže (R. Benigni) s filmovou hvězdou a jeho 
život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme 
mladý americký pár, jehož životem zamíchají dvě 
nenadálé návštěvy...

21. 7. SO

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

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 165,- Kč

22. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 
USA 2012, 105 min., T, 15, 150,- Kč

26. 7. ČT

17:00
BEZ KALHOT
USA 2012, 110 min., T, 12, 90,- Kč

Film nám otevírá dveře do světa mužských striptérů. 
Je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, 
kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře 
pouze snil. Tatum ztvárnil svého staršího rádce Mika. 
Jeho postavu hraje Alex Pettyfer...

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

Nedůvěru v Batmana a to, co představuje, nahradi-
la u většiny nenávist a pohrdání. Lov na netopýřího 
muže je v plném proudu a policejní složky pod ve-
dením komisaře Jima Gordona (Gary Oldman) jdou 
miliardáři Bruce Waynovi (Christian Bale) po krku. 
Zdánlivě odnikud se vynořuje jakýsi Bane (Tom Har-
dy) a nocí se jako stín plíží tajemná kočičí žena Selina 
Kyle (Anne Hathaway).  

27. 7. PÁ

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

28. 7. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 140,- Kč

17:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 155,- Kč

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

29. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 90,- Kč

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
ANDĚLSKÝ PODÍL
Velká Británie / Francie 2012, 
106 min., T, 12, 90,- Kč

Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. 
Robbiemu je něco málo přes dvacet, nemá práci, 
s přítelkyní Leonie čeká syna, za napadení mladíka 
je odsouzen k veřejným pracím. A k tomu všemu ho 
rodina jeho přítelkyně vůbec nemá v lásce... 

SRPEN
2. 8. ČT

17:00
METEORA
Německo / Řecko / Francie 2012, 82 min., T, 90,- Kč

Na horkých pláních středního Řecka se tyčí maje-
státní pískovcové skály, na jejich vrcholcích stojí or-
todoxní kláštery Meteora. Mladý mnich Theodoros 
a jeptiška Urania zasvětili své životy přísným rituálům 
a praktikám jejich vlastní komunity. Jejich život je 
však podroben těžké zkoušce, když začnou pociťovat 
silnou vzájemnou náklonnost. Musí se rozhodnout 
mezi duchovní oddaností a svými lidskými touhami. 
Musí se rozhodnout, jakou cestou se vydají...  

20:00
MÉĎA
USA 2012, T, 12, 100,- Kč

Příběh obyčejného muže, který si jako dítě přál, aby 
jeho plyšový medvídek ožil, což se mu k velkému 
překvapení vyplnilo. Zatímco on dospěje, medvídek 
zůstane nezodpovědným prostořekým lenochem, 
který mu ze života dělá peklo...  

3. 8. PÁ

17:00
BEZ KALHOT
USA 2012, 110 min., T, 12, 90,- Kč

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

4. 8. SO

15:00
MADAGASKAR 3 
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 100,- Kč

5. 8. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 140,- Kč

17:00
DO ŘÍMA S LÁSKOU
USA / Itálie / Španělsko 2012, 102 min., T, 90,- Kč

20:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

9. 8. ČT

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
BOURNEŮV ODKAZ
USA 2012, T, 12, 120,- Kč

Bourneův odkaz navazuje na závěr Bourneova ultimá-
ta. Veřejnost se dozvěděla o projektu Threadstone, 
a tak se ho příslušná vládní organizace rozhodne 
komplet zlikvidovat – nájemní zabijáci vraždí všech-
ny agenty, jednoho po druhém. Aaron Cross (Jeremy 
Renner) je jedním z cílů, ale nehodlá se vzdát bez 
boje. Vydá se na útěk společně s doktorkou gene-
tiky (Rachel Weisz), jež se podílela na vylepšování 
jednotlivých agentů... 

10. 8. PÁ

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
COSMOPOLIS
Kanada / Francie / Portugalsko / Itálie 2012,  
108 min., T, 90,- Kč

Město New York, blízká budoucnost: Eric Packer 
(Robert Pattinson) je osmadvacetiletý nekorunovaný 
král Wall Street. Během jeho vyjížďky po městě dojde 
v ulicích Manhattanu k záhadné explozi a propukne 
peklo. V průběhu čtyřiadvacetihodinové odysey začí-
ná k smrti vyděšenému Ericovi docházet, že se jeho 
život blíží ke konci... 

11. 8. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 90,- Kč

17:00
COSMOPOLIS
Kanada / Francie / Portugalsko / Itálie 2012,  
108 min., T, 90,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 
USA 2012, 105 min., T, 15, 150,- Kč
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ČERVENEC
5. 7. ČT

17:00
MADAGASKAR 3  
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

20:00
TADY HLÍDÁM JÁ 
PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
Česko 2012, 110 min., 90,- Kč

6. 7. PÁ

17:00
PROMETHEUS  
USA 2012, 124 min., T, 15, 100,- Kč

20:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

Adam pracuje po absolvování základní vojenské služ-
by jako dispečer na sportovním letišti poblíž někdejší 
západní hranice Československa, kde prožívá i vojen-
skou invazi v srpnu 1968. Stane se profesionálním 
agentem, jehož prací je odposlouchávat lidi a shro-
mažďovat kompromitující materiály. Brzy zjistí, že i on 
je sledován. Když se pokouší najít odpověď na otázku 
proč, vrací ho pátrání do doby, kdy se stal na vojně 
svědkem vražedného rozkazu...

7. 7. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
MUŽI V ČERNÉM 3
USA 2012, 104 min., D, 110,- Kč

8. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
ČR 2012, 113 min., 90,- Kč

20:00
SNĚHURKA A LOVEC
USA 2012, 127 min., D, 90,- Kč

12. 7. ČT

20:00
POLSKI FILM 
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

Hrají: Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek, 
Marek Daniel a Jan Budař – vzpomínky na bezsta-
rostná léta studií na JAMU - kultovní scénky, same-
tová euforie, totální svoboda, hudba okamžiku, ab-
surdita mládí, laskavost kamarádství, které pomáhá 
překonat i to nejtěžší zkouškové období... 

13. 7. PÁ

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
FAUST
Rusko 2011, 140 min., T, 90,- Kč

Neopětovaná láska a bezbřehá vášeň. Film, který 
vás vtáhne do světa dávno minulých dob, je strhu-
jící poutí plnou poetických i drsných záběrů. Faust 
je myslitelem a rebelem, avšak zároveň anonymním 
člověkem z masa a kostí, kterého ovládají vnitřní 
popudy chamtivosti a chtivosti. 

14. 7. SO

15:00
MADAGASKAR 3 
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

17:00
SNĚHURKA A LOVEC
USA 2012, 127 min., D, 90,- Kč

20:00
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA 2012, 94 min, T, 100,- Kč

Je léto 1965. Na ostrůvku, ležícím nedaleko po-
břeží Nové Anglie, naruší poklidný život obyvatel 
skandální událost: dva dvanáctiletí školáci, sirotek 
Sam a dobře vychovaná Suzy, spolu tajně utekli 
neznámo kam. Zatímco po nich rozčilení dospělí 
pátrají, rozpoutá se strašlivá bouřka, jíž se všechno 
ještě víc zamotá... 

15. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

17:00
AŽ VYJDE MĚSÍC
USA 2012, 94 min, T, 100,- Kč

20:00
IRON SKY
Finsko / Německo / Austrálie 2012,  

93 min., T, 90,- Kč

Ke konci druhé světové války byl tajný nacistický 
program ukryt na odvrácené straně Měsíce. Během 
70 let přísného utajení Nacisté zkonstruovali gigan-
tickou vesmírnou pevnost. Když americký astronaut 
James Washington přistane se svým lunárním mo-
dulem příliš blízko tajné nacistické základny, čtvrtá 
říše musí reagovat!

19. 7. ČT

17:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 150,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN:  
LOVEC UPÍRŮ  
USA 2012, 105 min., T, 15, 100,- Kč

Odhalte skrytý život Abrahama Lincolna, poznejte 
jeho skutečný příběh, který je plný krve, upířích 
zubů a nabroušených seker. Ve filmu, natočeném 
podle stejnojmenné knihy Setha Grahame-Smithe, 
odkrýváme dvě tváře jedné z největších postav 
amerických dějin, uznávaného prezidenta Spo-
jených států amerických a zároveň neústupného 
lovce upírů... 

20. 7. PÁ

17:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 130,- Kč

Středoškolák Peter objeví tajemný kufřík, který ná-
ležel jeho otci a pustí se do pátrání po důvodech 
zmizení svých rodičů – to ho zavede přímo do labo-
ratoře dr. Curta Connorse. Zatímco je Spider-Manovi 
předurčeno, aby se střetl s Lizardem, je Peter nucen 
učinit zásadní rozhodnutí o způsobu využití svých 
schopností, která navždy změní jeho život a definují 
povahu jeho cesty k hrdinství... 

20:00
DO ŘÍMA S LÁSKOU
USA / Itálie / Španělsko 2012, 102 min., T, 90,- Kč

◆  @

Film W. Allena je složen ze čtyř povídek. V prvním 
příběhu přijíždí postarší manželský pár do Říma, 
aby poznal nastávajícího své dcery, z kterého ne-
ní neurotický otec zrovna nadšený. Další příběh je 
o prostitutce (P. Cruz), která má za úkol splnit jaké-
koliv přání klientovi, jenž moc netuší, co po něm ta 
podivná žena chce. V následující části si italský dav 
splete muže (R. Benigni) s filmovou hvězdou a jeho 
život se otočí o 180°. V poslední povídce navštívíme 
mladý americký pár, jehož životem zamíchají dvě 
nenadálé návštěvy...

21. 7. SO

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

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 165,- Kč

22. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 100,- Kč

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 
USA 2012, 105 min., T, 15, 150,- Kč

26. 7. ČT

17:00
BEZ KALHOT
USA 2012, 110 min., T, 12, 90,- Kč

Film nám otevírá dveře do světa mužských striptérů. 
Je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, 
kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře 
pouze snil. Tatum ztvárnil svého staršího rádce Mika. 
Jeho postavu hraje Alex Pettyfer...

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL 
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

Nedůvěru v Batmana a to, co představuje, nahradi-
la u většiny nenávist a pohrdání. Lov na netopýřího 
muže je v plném proudu a policejní složky pod ve-
dením komisaře Jima Gordona (Gary Oldman) jdou 
miliardáři Bruce Waynovi (Christian Bale) po krku. 
Zdánlivě odnikud se vynořuje jakýsi Bane (Tom Har-
dy) a nocí se jako stín plíží tajemná kočičí žena Selina 
Kyle (Anne Hathaway).  

27. 7. PÁ

17:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

20:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

28. 7. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU
USA 2012, 94 min., D, 140,- Kč

17:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 155,- Kč

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

29. 7. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 90,- Kč

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
ANDĚLSKÝ PODÍL
Velká Británie / Francie 2012, 
106 min., T, 12, 90,- Kč

Hořkosladká komedie nasáklá skotskou whisky. 
Robbiemu je něco málo přes dvacet, nemá práci, 
s přítelkyní Leonie čeká syna, za napadení mladíka 
je odsouzen k veřejným pracím. A k tomu všemu ho 
rodina jeho přítelkyně vůbec nemá v lásce... 

SRPEN
2. 8. ČT

17:00
METEORA
Německo / Řecko / Francie 2012, 82 min., T, 90,- Kč

Na horkých pláních středního Řecka se tyčí maje-
státní pískovcové skály, na jejich vrcholcích stojí or-
todoxní kláštery Meteora. Mladý mnich Theodoros 
a jeptiška Urania zasvětili své životy přísným rituálům 
a praktikám jejich vlastní komunity. Jejich život je 
však podroben těžké zkoušce, když začnou pociťovat 
silnou vzájemnou náklonnost. Musí se rozhodnout 
mezi duchovní oddaností a svými lidskými touhami. 
Musí se rozhodnout, jakou cestou se vydají...  

20:00
MÉĎA
USA 2012, T, 12, 100,- Kč

Příběh obyčejného muže, který si jako dítě přál, aby 
jeho plyšový medvídek ožil, což se mu k velkému 
překvapení vyplnilo. Zatímco on dospěje, medvídek 
zůstane nezodpovědným prostořekým lenochem, 
který mu ze života dělá peklo...  

3. 8. PÁ

17:00
BEZ KALHOT
USA 2012, 110 min., T, 12, 90,- Kč

20:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

4. 8. SO

15:00
MADAGASKAR 3 
USA 2012, 92 min., D, 140,- Kč

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 100,- Kč

5. 8. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 140,- Kč

17:00
DO ŘÍMA S LÁSKOU
USA / Itálie / Španělsko 2012, 102 min., T, 90,- Kč

20:00
KONFIDENT
Slovensko / Polsko / ČR 2012, 108 min., 12, 100,- Kč

9. 8. ČT

17:00
POLSKI FILM
ČR / Polsko 2012, 113 min., 15, 90,- Kč

20:00
BOURNEŮV ODKAZ
USA 2012, T, 12, 120,- Kč

Bourneův odkaz navazuje na závěr Bourneova ultimá-
ta. Veřejnost se dozvěděla o projektu Threadstone, 
a tak se ho příslušná vládní organizace rozhodne 
komplet zlikvidovat – nájemní zabijáci vraždí všech-
ny agenty, jednoho po druhém. Aaron Cross (Jeremy 
Renner) je jedním z cílů, ale nehodlá se vzdát bez 
boje. Vydá se na útěk společně s doktorkou gene-
tiky (Rachel Weisz), jež se podílela na vylepšování 
jednotlivých agentů... 

10. 8. PÁ

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
COSMOPOLIS
Kanada / Francie / Portugalsko / Itálie 2012,  
108 min., T, 90,- Kč

Město New York, blízká budoucnost: Eric Packer 
(Robert Pattinson) je osmadvacetiletý nekorunovaný 
král Wall Street. Během jeho vyjížďky po městě dojde 
v ulicích Manhattanu k záhadné explozi a propukne 
peklo. V průběhu čtyřiadvacetihodinové odysey začí-
ná k smrti vyděšenému Ericovi docházet, že se jeho 
život blíží ke konci... 

11. 8. SO

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 90,- Kč

17:00
COSMOPOLIS
Kanada / Francie / Portugalsko / Itálie 2012,  
108 min., T, 90,- Kč

20:00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 
USA 2012, 105 min., T, 15, 150,- Kč

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

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

12. 8. NE

15:00
SNĚHURKA
USA 2012, 106 min., D, 80,- Kč

Zlé královně (Julia Roberts) se podařilo získat vládu 
nad královstvím. Uprchlá princezna (Lily Collins) se 
však svého výsostního práva jen tak snadno nevzdá 
a rozhodne se jednat. Za pomoci sedmi vynalézavých 
trpaslíků začíná plánovat odvetu. Sněhurka ožívá 
v novém dobrodružném příběhu plném lásky, ale 
i žárlivosti a zrady... 

17:00
MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC
USA 2012, 114 min., T, 12, 100,- Kč

Jako student se Donny zamiloval do své učitelky Mary 
McGarricleové, která mu lásku opětovala a skončila 
za to ve vězení. Donny byl nucen vychovávat sám jejich 
syna Todda. Snažil se být dobrým otcem, ale na ro-
dičovství nebyl připraven. Nyní, o třicet let později, je 
Todd dospělý a je z něj úspěšný podnikatel na Wall 
Street. Se svým otcem se už roky neviděl. Donny se 
ocitá v problémech – dluží na daních desítky tisíc dola-
rů – jedinou možností, jak se vyhnout vězení a sehnat 
potřebné peníze, je navázat znovu kontakt se svým 
synem. K Toddovi dorazí přesně ve chvíli, kdy vrcholí 
přípravy na jeho svatbu s Jamie... 

20:00
BOURNEŮV ODKAZ
USA 2012, T, 12, 120,- Kč

14. 8. ÚT – SPECIÁLNÍ PROJEKCE

17:15 a 19:00
POVODNĚ 2002
70 min., vstupné dobrovolné

16. 8. ČT

20:00
AMERICAN TRANSLATION
Francie 2011, 109 min., T,  
vstupné – info v srpnu na webu 

Po náhodném setkání Chrise a Aurory vzkvete jejich 
láska. Je jim dvacet let a žijí výhradně vášní. A pak 
Aurora objeví, co Chris tajil. Zabil člověka. Bude si 
i nadále užívat bezstarostného života plného vášně 
a stane se spoluviníkem nebo navzdory všemu od-
soudí muže, kterého miluje?  

17. 8. PÁ

17:00
ABRAHAM LINCOLN: LOVEC UPÍRŮ 
USA 2012, 105 min., T, 15, 150,- Kč

20:00
THE AMAZING SPIDER-MAN 
USA 2012, 137 min., D, 155,- Kč

18. 8. SO

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

17:00
COSMOPOLIS
Kanada / Francie / Portugalsko / Itálie 2012,  
108 min., T, 90,- Kč

20:00
BOURNEŮV ODKAZ
USA 2012, T, 12, 120,- Kč

19. 8. NE

15:00
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ V POHYBU 
USA 2012, 94 min., D, 140,- Kč

17:00
TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL
USA / Velká Británie 2012, 165 min., T, 100,- Kč

20:00
PARADE
Srbsko / Německo / Maďarsko / Slovinsko 2011,  
115 min., T, 90,- Kč

Radmilo a Mirko jsou mladý a úspěšný homosexu-
ální pár a byli by šťastným párem kdekoliv – kromě 
Srbska. Snaží se žít diskrétně, ale každý den jsou 
neustále uráženi homofobní většinou. Mirko je ak-
tivistou za práva gayů a jeho snem je zorganizovat 
první úspěšný pochod Pride v Bělehradě. 

23. 8. ČT

17:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 12, 100,- Kč

Romantická komedie Jana Hřebejka podle původ-
ního scénáře Michala Viewegha s Jiřím Langma-
jerem, Hynkem Čermákem, Marikou Procházkovou 
a dalšími...

20:00
ČERVENÁ SVĚTLA
Španělsko / USA 2012, 119 min., T, 15, 90,- Kč

Dva vyšetřovatelé paranormálních jevů, zkušená 
doktorka Margaret (S. Weaver) a její mladý asistent 
Tom (C. Murphy) zkoumají nejrůznější metafyzické 
fenomény, aby prokázali jejich nepravost. Náhle se 
objeví legendární slepý senzibil (De Niro), který před 
třiceti lety záhadně zmizel a jeho případ se pro sou-
časnou vědu stane velkým oříškem...

24. 8. PÁ

17:00
TOTAL RECALL
USA / Kanada 2012, 121 min., T, 15, 120,- Kč

Ačkoli má tovární dělník Quaid (Colin Farrell) krás-
nou manželku, kterou miluje, výlet do mysli mu 
připadá jako perfektní dovolená od frustrujícího ži-
vota – skutečné vzpomínky na život super špióna 
mohou být přesně to, co potřebuje. Ale když se 
proces zvrtne, Quaid se stane hledaným mužem. 
Linie mezi fantazií a realitou se začne smazávat 
a osud jeho světa visí na vlásku, když Quaid objeví 
svou skutečnou identitu, svoji pravou lásku a svůj 
skutečný osud... 

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 12, 100,- Kč

25. 8. SO

15:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 155,- Kč

Odvážná Merida, zkušená lučištnice a impulzivní 
dcera krále Ferguse a královny Elinor, stane tváří 
v tvář tradici, osudu a nejkrutější bestii. Vzepře se 
starému zvyku zasvěcení pánům země. Meridiny či-
ny nechtěně rozpoutají v království chaos a běsnění. 
Když se obrátí o pomoc k podivínské staré čaroděj-
nici, dostane prokleté přání. Merida, která následuje 
nebezpečné síly, objeví význam skutečné odvahy, aby 
zlomila příšernou kletbu, než bude příliš pozdě... 

17:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 12, 100,- Kč

20:00
ČERVENÁ SVĚTLA
Španělsko / USA 2012, 119 min., T, 15, 90,- Kč

26. 8. NE

15:00
REBELKA 
USA 2012, 100 min., D, 120,- Kč 

17:00
TOTAL RECALL
USA / Kanada 2012, 121 min., T, 15, 120,- Kč

20:00
SVATÁ ČTVEŘICE
ČR 2012, 12, 100,- Kč

30. 8. ČT

17:00
LETS DANCE: REVOLUTION 
USA 2012, D, 12, 160,- Kč

Emily je dcerou bohatého tanečníka a stěhuje se 
do Miami, aby se mohla stát tanečnicí. Pozná však 
Seana, vedoucího taneční skupiny pouličních gangů, 
která se snaží vyhrát soutěž. Emily se k Seanově sku-
pině přidá a bude se ji snažit dovést k vítězství... 

20:00
KLIP
Srbsko 2012, 100 min., T, 15, 100,- Kč

Debut srbské režisérky Maji Miloš, za který letos 
získala hlavní cenu na MFF v Rotterdamu. Radikální 
film chladnokrevně zachycující život dospívající dív-
ky v současném Srbsku provokuje nejen explicitními 
sexuálními záběry, ale především pokládá otázku, jak 
moc ovlivňují nastupující generaci digitální revoluce 
a proměny tradičních hodnot...  

31. 8. PÁ

17:00
MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC
USA 2012, 114 min., T, 12, 100,- Kč

20:00
LETS DANCE: REVOLUTION
USA 2012, D, 12, 120,- Kč
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PoVoDEŇ 2002
Vzpomínka po 10 letech

Uplynulo 10 let od ničivé srpnové povodně roku 
2002. Pro většinu obyvatel srpen 2002 znamenal 
nový začátek, nový život. některé z nás ještě bolí 
vzpomínky na tuto povodeň, přesto je vhodné 
si tyto události připomenout. Město Kralupy 
nad Vltavou ve spolupráci s několika dalšími 
organizacemi připravilo tři vzpomínkové akce,  
na které vás touto cestou zveme.

Úterý 14. srpna 2012 - Vzpomínka 
V 17:00 hodin se městem rozezní siréna k připomenutí povodní 
před 10 lety.

17:00 hod. - zahájení putovní výstavy fotografií Povodně 2002. 
Místo konání: KD Vltava.

17:15 a 19:00 hod. - promítání filmu Povodně 2002 (smutné 
vzpomínky na povodňové události v srpnu 2002), který natočilo 
Videostudio Krátký. Místo konání: Kino Vltava. Vstup dobrovolný.

Sobota 8. září 2012 – Beseda s koncertem
Místo konání: loděnice Kotva, nábřeží  J. Rysa

Od 15:00 hod. bude zpřístupněna putovní výstava fotografií 
Povodně 2002.

17:00 hod. – vzpomínková beseda na povodně 2002. Vzpomínat 
budou Ti, co zasahovali, pomáhali či byli přímými účastníky. 
Hostem besedy je Vendula Svobodová a nadace  
Kapka naděje. 
Besedu zakončí koncert písničkáře Miroslava Palečka.

10. – 14. září 2012 – týden otevřených  
dveří do vzpomínek
Během tohoto týdne vám otevřou dveře a představí se vám „před“ 
a „po“ povodni: ZŠ Komenského, Dům dětí a mládeže, Městské 
muzeum, Plavecký bazén / koupaliště, Městská knihovna a další.
K tomuto výročí bude vydána vzpomínková pohlednice Povodně 
2002 v Kralupech nad Vltavou.

Podrobný program plánovaných akcí najdete na webových stránkách 
města: www.mestokralupy.cz a v čísle 9/2012 Kralupského Zpravodaje.

touto cestou děkujeme všem, kteří nám poskytli 
fotografie a další materiály z povodní.

Hennigsdorfská ulice na Hůrce

Komenského náměstí

Kralupská nádražní hala



www.mestokralupy.cz24

K Z povodeň 2002

N a události před deseti lety se 
většinou vzpomíná už po- 

dle síly zážitku z té doby. Z titu-
lu své funkce starosty jsem v této 
době řídil práci krizového štábu 
města, a proto těchto silných zá-
žitků mám mnoho. Jako příklad 
z nich vybírám událost z úterý 
13. srpna 2002, která byla velmi 
diskutována a konečné rozhod-
nutí si vyhradila Policie ČR se 
souhlasem hejtmana Středočes-
kého kraje. Průběh této události 
popsal Mělnický deník dne 14. 8. 
2002 takto: 

Kralupský titanic šel včera 
večer konečně ke dnu.
Tlačný remorkér s vanou nalo-
ženou tisícem tun písku uvězni-
la na kotvišti pod Masarykovým 
mostem už páteční velká voda. 
„Kdyby se vana utrhla, smetla by 
most, lávku i horkovod a řeka by ji 
nesla na miřejovickou elektrárnu. 
Musíme ji poslat ke dnu,“ řekl ráno 
kralupský starosta Pavel Rynt.

Loď dlouhou přes 70 metrů měl 
potopit výbuch, který by prorazil 

vzduchové komory vany. Člun 
s hasiči a pyrotechnikem se ale ne-
mohl dostat kvůli silnému proudu 
nejen k lodi, ale ani zpět, na břeh. 
Zachránil je až vrtulník. Později 
přiletěl další, vojenský, se speci-
ální slaňovací jednotkou.

Před odstřelem varovaly tlam-
pače zbývající obyvatele evaku-
ovaného města. Žádaly, aby lidé 
otevřeli okna. Po výbuchu létaly 
plechy z lodi a písek desítky metrů 
nad řekou. Krátce po výbuchu pro-
hlásila mělnická policejní mluvčí, 
že záchranná akce skončila bez 
škod na zdraví a majetku. 

Potopená vana proplula pod 
mostem a zmizela pod hladinou. 
Most byl zachráněn. Ale je mož-
né, že remorkér pluje pod hladinou 
a může během noci ohrozit miře-
jovickou elektrárnu. (pe)

Pravda je taková, že jsme 
všichni měli tenkrát více štěstí 
než rozumu. Pyrotechnici to-
tiž nemohli získat plány tohoto 
typu remorkéru, takže uložení 
trhavin nebylo ideální. Po vý-
buchu se sice remorkér začal po-

tápět, ale silou proudu mírně 
zavadil o pilíř mostu. Naštěstí 
jej nepoškodil. Dále „doničil“ 
hráz přilehlé tůně a „doklouzal“ 
až k Miřejovicím, kde nezpůso-
bil žádnou škodu.

Jakou sílu měl tehdejší proud 
vody, jsem měl možnost vidět 
ze železničního mostu. Zaměst-
nanci ČD krizový štáb města vza-
li „na vyjížďku“ na trať Kralupy 
– Neratovice. Dojeli jsme pouze 
před most a někteří z nás se „od-
vážili“ dál už jen pěšky. Most 
se celý chvěl, otřásal, po hladi-
ně plavalo všechno možné i ne-
možné – dodnes mám před očima 
např. plující celou a nepoškoze-
nou chatu, stojící na ostrůvku 
trávy, keřů a stromků. Své teh-
dejší zážitky jsem se také pokusil 
shrnout v 1. vydání povodňového 
Zpravodaje, z něhož cituji:

„Poučením z této události pro 
současné i budoucí generace je 
zjištění skutečné míry lidských 
schopností, obětavosti, solida-
rity, které jsem osobně pozná-
val. V nejhorších dnech srpnové 

povodně jsem musel trávit vět-
šinu času na pracovišti krizové-
ho štábu města a nemohl jsem 
sledovat ohromné úsilí a oběta-
vost desítek místních i „cizích“ 
lidí typu předsedy rybářů Jirky 
Vachalce. V mém okolí se pohy-
bovalo v denních i nočních ho-
dinách několik desítek unave-
ných a vyčerpaných lidí, jejichž 
výbavou byl mobilní telefon, 
papír, tužka a podle možností 
i auto. Moje poděkování nemů-
že být nikdy úplné, protože ne-
mám již v paměti a zatím ani 
na papíře seznamy všech, kteří 
by si poděkovat zasloužili. Stej-
ně zůstanou v mnoha případech 
zapomenuti, nebo dle vlastního 
přání v anonymitě.“

Kralupská srpnová povodeň v roce 2002
Mgr. Pavel rynt, starosta města v letech 1990 - 2006

Remorkér na Vltavě před odstřelem

Sídliště Cukrovar pod vodou

Centrum města Kralupy n. Vlt.
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K Zpovodeň 2002

Zapsala: Milada Böhmová, Kralupy n. Vlt.

12. 8. 2002
� Občané pozor! Povodňová komise města Kralupy  
n. Vlt. vyhlásila dnes 12. srpna v 10:15 hod. stav ohrožení 
III. stupně povodňové aktivity. Sledujte sdělovací prostřed-
ky a dbejte pokynů povodňové komise, policie a hasičů.
� Činnost MěÚ Kralupy n. Vlt. z důvodu vyhlášeného  
III. stupně povodňové aktivity přerušena. Aktuální informace 
o III. stupni povodňové aktivity na tel. č. 0205/739811.
� Zdravotní záchrannou službu volat jen v nejnutnějších 
případech.
� Povodňová komise města Kralupy n. V. rozhodla s oka-
mžitou platností o uzavření všech příjezdových komunikací 
do města. Dbejte dopravního značení a pokynů hlídek po-
licie. Toto opatření platí do odvolání.
� Upozornění pro občany: Viadukt u obchodního střediska 
Říp je v současné době neprůjezdný.
� Středočeská energetika upozorňuje občany, že vzhledem 
k dané situaci dojde v nejbližší době k přerušení dodávky 
elektrického proudu. Nepoužívejte proto výtah!
� Vodovody Kladno – Mělník a.s. upozorňují občany 
na přerušení dodávky pitné vody. Žádáme občany, aby se 
předzásobili pitnou vodou.
� Povodňová komise upozorňuje občany na možnou eva-
kuaci oblasti Vltavská ulice, část starých Kralup od řeky 
po železniční nádraží. Žádáme občany, aby si připravili 
osobní věci nutné k evakuaci a vyčkali pokynů.
� Povodňová komise doporučuje občanům, aby usku-
tečnili opatření k zabezpečení svých objektů před příva-
lovou vlnou.
� Kulminace povodně je očekávána v noci z 12. na 13. 8. 
2002. Dle možností opusťte ohrožené objekty.
� 12. 8. 2002 byla evakuována nemocnice v Kralupech 
n. V., penzion v Kralupech a domov důchodců ve Všestu-
dech.
� Zámek Veltrusy je pod vodou.
� Kralupy zasáhne stoletá voda dnes nad ránem nebo zítra 
odpoledne. Průtok více než 2.500 m3/s. Výška – vzestup 
až o 4 metry.
� Uzavřena lávka pro pěší, Cukrovar, Komenského ná-
městí.
� Přehrady vypouštějí 10 x více vody.
� V ranních hodinách má dojít k evakuaci povodní ohrože-
ných lokalit. Nečekejte na centrální evakuaci.
� Kdo zůstane ve vyšších patrech, může být uvězněn 
i několik dní bez vody, jídla.
� Nevracet se domů. Reálné nebezpečí skutečně hrozí – 
nepodceňovat! Lidi se chodí dívat na hladinu vody s dětmi 

– je to nezodpovědnost.
� Opadávání vody v ohrožených oblastech může trvat pět 
dní i přes týden.
� Na Prahu se hrne povodeň jak z povodí Vltavy, tak Be-
rounky.

13. 8. 2002
� Ráno 13. 8. – 2.300 m3/s, kolem 13. hod. až 4.000 m3/s, 
tj. více než stoletá voda.
� V Českých Budějovicích povodeň protrhla protipovod-
ňovou bariéru na Vltavě.
� V Kralupech n. V. u mostu stojí remorkér s pískem – 800 
tun písku. Povodňová komise má obavy, aby nenarušil Ma-
sarykův most. Rozhodla se člun odstřelit, aby se neutrhl 
a most nepoškodil.
� 13. 8. ve 13:15 – 13:20 kroužil nad řekou v Kralupech 
vojenský vrtulník. Na laně byl spuštěný člověk.
� Policejní a vojenští pyrotechnici se chystají remorkér 
odstřelit.
� Výzva – aby si obyvatelé Kralup n. V. otevřeli okna asi 
kolem 16. hodiny.
� Vojenský vrtulník krouží se zavěšeným pyrotechnikem 
opět 2 x nad řekou a znovu krouží v 16:30 hod. – vydatně 
prší, je zima – ten člověk musí být zmrzlý. Vrtulník se točí 
někde nad hřištěm za Gottwaldovou školou.
� Pyrotechnici remorkér za přísných bezpečnostních opa-
tření odstřelili. Na člun se museli spouštět z helikoptéry. 
Okolí bylo přísně uzavřeno. K odstřelu se nedostali ani 
s kamerami. 
� 13. 8. v 16:58 odstřel – jedna rána – dým. V 17:02 se loď 
potápí – po několika neúspěšných pokusech loď narazila 
a dolů šla až po 500 metrech, kácela stromy, vymrštěné 
železo (točilo se ve vzduchu) padlo na dům.
� Ve 20 hodin stále krouží vrtulník.
� V Kralupech n. V. ještě ve 14 hodin byly autobusy, určené 
k evakuaci lidí, prázdné – přistoupí se k násilné evakuaci 
dalších 450 – 500 lidí – kolem 100 policistů – po likvidaci 
remorkéru bude o 50 policistů více – z 80 – 90 % bude 
město pod vodou – ubytování v blízkém okolí – během 
noci se má průtah zvednout na 5.500 m3/s.
� Čeká se, že voda se zvedne o 1 až 2 metry – lidi nechtějí 
odjet – další evakuace po odstřelení lodě na Vltavě.
� Kralupy očekávají stoletou vodu.
� České dráhy přerušily provoz na trati Praha – Kralu-
py n. Vlt.
� Most v Písku na řece Otavě – nejstarší kamenný most 
ve střední Evropě ze 13. století – voda se řítí přes něj.
� Bariéry nevydržely a Otava s Malší se spojily a vyplavily 
České Budějovice.

� Český Krumlov – dílo zkázy – do města se nikdo nedo-
stane – voda odřízla přístupové cesty.
� Plzeň – Mže zavalila město – zaplavené všechny čtvrti 
v blízkosti řek.
� V Praze povodeň překonala ničivou povodeň z roku 
1890.
� V 17 hod. přetekla Vranovská přehrada.
� Povodeň je mohutná a rychlá a živena rozvodněnou Be-
rounkou. Vltavská kaskáda propouští až 3.000 m3/s.
� Pracovníci pražské ZOO evakuovali 400 zvířat a veške-
rou těžkou mechanizaci.
� Kralupy n. V. – železniční podjezd ve směru na Děčín 
je zaplavený vodou.
� Kralupy - mezi 21. a 22. hod. – 4.000 m3/s. Stav se zhor-
šuje, stále prší. Hladina zvýšena o 6 metrů. Kulminace mezi 
3. – 4. hod. ráno. Větší část Kralup bez proudu.
� Ve 22:15 zhaslo světlo na části ul. Mostní – prostřední 
věžák – 12. patro – halogenová světla pro letadlo.
� Voda stále stoupá – rozlévá se do stran – nefunguje 
proud, rozhlas – výzva, aby se občané přestěhovali do vyš-
ších pater – evakuace ráno. Vypnutý proud v další části 
města.

14. 8. 2002
� Jsou odpojeny telefonní linky.
� Hůrka zatopena – jezdí se na lodičkách. Bude ještě 
provedena evakuace.
� Zaplavena ulice Vrchlického, Čechova.
� Ráno bude evakuována Dvořákova, Vrchlického a Če-
chova ulice.
� Zatopena nemocnice.
� Kaučuk odstavený – únik chemických látek nehrozí.
� Žena upoutaná na vozíku už byla zachráněna.
� Policie hledala čtyřletého chlapce – našla.
� Není možnost nákupu.
� Na Veltrusy a na Mělník silnice neprůjezdná.
� Chléb a pečivo přivezl pekařský vůz. Kladno – chleba 
za 1,- Kč.
� Evakuace obyvatel od 5 hodin ráno dokončena v pod-
večer.
� Průtok vody 5.200 m3/s – víc, než protéká Prahou.
� Vysoká hladina už skoro dosahuje mostních pilířů.
� Ve Chvatěrubech voda tekla nad železniční most. Voda 
by se měla zvednout ještě o 2 metry – obava, že se most 
utrhne – pyrotechnici uvažují, že vyhodí železniční most 
do vzduchu.
� Kralupy n. V. potřebují čluny.
� Voda pomalu zaplavuje i Lobeček ...

Zprávy ze sdělovacích prostředků
o průběhu a následcích ničivé povodně v srpnu r. 2002

Jungmannova ulice 14. 8. 2002 Palackého nám. 14. 8. 2002
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Přestože Vltava stoupala do-
sti rychle, nevěřila jsem, že 

by se dostala až k našemu domu. 
Navštívila jsem kamarádku, kte-
rá bydli na Cukrovaru kousek ode 
mne. Koupili si právě novou sedač-
ku, takže bylo nutné ji obhlédnout 
a zapít.

Když byla zábava v nejlepším, za-
volala Blance její kamarádka z Pra-
hy. Prý právě říkali v televizi, že bu-
dou evakuovat Kralupy.

Rozhodli jsme se, že se raději bu-
deme evakuovat sami, protože obě 
máme příbuzné v Praze. Vlak měl 
jet za půl hodiny.

Přiběhla jsem domů a vzpomína-
la na pravidla evakuace. Do kabelky 

jsem dala doklady, peníze a nějaké 
šperky. Větší kupičku tvořila léčiva. 
Do krosny přišlo oblečení na 14 dní 
pro mne i dceru. Ta na mne čekala 
v Praze u babičky. Měly jsme v plá-
nu přesunout se pak z Prahy (která 
také nebyla před povodní v bezpe-
čí) do Liberce k mojí rodině.

Vypnula jsem přívod vody a ply-
nu. Zatím šlo vše dobře. Ale tuši-
la jsem, že nastanou komplikace. 
Nemohla jsem přece doma nechat 
kočku Lízu a želvu Rozárku. Kdo ví, 
kdy se zase dostaneme domů?

Ulovila jsem Lízu a dala do pře-
pravky. Želvě jsem nasypala písek 
do skleněné koule a vyrazila jsem 
k Blance.

Celé balení netrvalo déle než 
15 minut, ale věci jsem ztěží 
unesla.

Naštěstí se Blanka evakuovala 
s celou rodinou a její manžel mi 
s věcmi pomohl. Museli jsme běžet 
na nádraží – vlak jel za čtvrt hodi-
ny. Stihli jsme ho!

Když se vlak rozjel, ulevilo se 
nám.

A to jsme ani nevěděli, že tento 
vlak mezi Kralupy a Prahou je po-
slední. Za ním voda odřízla Kralupy 
od světa. Dokonce z nich vytvoři-
la jen dva ostrovy, jak jsem slyšela 
později. Ze zbytku města se staly 
Kralupy pod Vltavou...

S. kUBálková

Prolog: V noci skutečně proběh-
la evakuace. Do Kralup se nesmělo 
vstoupit minimálně týden a byla 
vypnuta elektřina. Obsah lednič-
ky doslova shnil – když se manžel 
zajel do bytu podívat, našel všude 
zápach a kolem něj vztekle krouži-
la a bzučela mračna much. Všude 
kolem Vltavy pak bahno a špína, 
příjemná tůň zmizela, řeka pře-
rovnala břehy a zanechala zkázu.  
Ale to už je jiný příběh.

Ps: Nezlomný český duch se brá-
nil povodni humorem. V mnoha ob-
měnách koloval vtip: Prodám chatu, 
je k vidění v 10 h. u Mánesa, ve 12 
h. na nábř. kpt. Jaroše a ve 14 h. 
 u Karlova mostu.

Kralupy pod Vltavou

Vpondělí 12. 8. 2002 byla Městem Kralupy n. Vlt. vyhlášena evakuace 
do 13. 8. 2002 10:00 hodin pro obyvatele sídliště Cukrovar a jeho oko-

lí. My jsme bydleli v ulici U Cukrovaru a tak jsme se okamžitě začali připra-
vovat na velkou vodu tím, že jsme vystěhovali sklepy do zvýšeného přízemí, 
které je 1,5 m nad úrovní vozovky, okna a dveře jsme zajistili pytli s pískem 
a spokojeně jsme dne 13. 8. 2002 odcházeli z našeho domova s tím, že se 
druhý den opět domů vrátíme. Ale tento návrat však trval 8 měsíců. 

Dne 16. 8. 2002, kdy voda začala opadat, jsme nastoupili na úklid na-
šeho domu. Bylo to strašné; všude jen zápach, bahno a veškeré zařízení  
v bytě zničené. Díky pomoci synových kamarádů a kamarádek byl byt v co 
nejkratší době zcela vyklizen a připraven na opravu. 

Všechny věci se dají vždy nahradit, ale nejvíce mne mrzí, že mi voda vzala 
fotografie a knihy. Před povodní, kdy jsem žila u řeky již 50 let, jsem nevě-
řila, co všechno voda dokáže. Za tu dobu jsem zažila pár záplav, ale nejdá-
le se dostala řeka do ulice V Luhu, a proto jsem v době evakuace nevěřila,  
že v naší ulici budou 3 m vody a jinak klidná řeka bude tak rozběsněná.

Ivana cHRIStová

Moje vzpomínka  
na povodeň 2002

Zákolanský potok na Františku

Sokoliště v Jodlově ulici Pěší zóna v Jungmannově ulici
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Zákolanský potok na Františku

Co přinesla Vltava k Miřejovické elektrárně
Zákolanský potok na Františku

V červnu 2002 puklo srdce nej-
většího zvonu z věže chrámu 

sv. Víta.
Železné srdce zvonu Zikmund 

puklo právě v den parlamentních 
voleb (14. 6. 2002).

Událost zneklidnila mnoho li-
dí. Podle pověsti nastanou v ze-
mi zlé časy.

… a nastaly!
V měsíci srpnu 2002 naši ze-

mi postihla katastrofální nejni-
čivější povodeň v celé její historii 
a zasáhla plošně téměř celou ob-
last Čech.

Kralupy n. Vlt. povodňová vl-
na rovněž ničivě zasáhla a město 

bylo z větší části zaplaveno. Pří-
stupové cesty byly téměř odříz-
nuty. Běsnící vodní živel se valil 
ze všech stran.

Ve středu 14. 8. 2002 dosáhla 
hladina řeky Vltavy v Kralupech 
n. Vlt. vrcholu.

Škody jsou nedozírné a některé 
snad ani nebude možné přes veš-
keré úsilí napravit.

Nyní je řekla klidná – unavená. 
A je na ni smutný pohled. 

Apokalypsa – došlo snad k na-
plnění předtuchy?

28. Září 2002

MIlada BöHMová, kRalUPy

Puklé srdce

Dne 6. srpna 2002 začala poča-
sí v Česku ovlivňovat tlaková 

níže. Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné 
srážky naplnily většinu jihočeských 
a západočeských řek. Ve čtvrtek  
8. srpna již na některých místech 
dosáhla povodeň svým rozsahem 
50leté vody (především na jihu 
Čech). Situace se pozvolna uklid-
ňovala a 9. srpna přestalo pršet. 
Vltava v Praze dosáhla průtoku  
1.500 m³/s a začala klesat. 

11. a 12. srpna začalo opět pršet. 
Nad jihozápadem Čech se střet-
ly dva výrazné frontální systémy, 
které se jenom pomalu posunovaly 
k severovýchodu. Návětrný efekt 
na jihu Čech navíc přinášel další ze-
silování deště. Půda přesycená vo-
dou z předešlých srážek nedokázala 
zadržet vodu a ta stékala do napl-
něných řek. V týdnu od 12. do 18. 
srpna tak část Česka postihla pěti-

setletá až tisíciletá povodeň. Nej-
více byla postižena Vltava se svým 
povodím, později dolní tok Labe 
a okrajově také toky v povodí Ohře 
a povodí Dyje.

Kromě značného nasycení půdy 
a koryt po první srážkové epizodě 
situaci ovlivnila mimo jiné i vodní 
díla, a to zejména Vltavské kaská-
dy. Ta zachytila poměrně velkou 
část povodňové vlny z první sráž-
kové epizody. Na druhou srážkovou 
epizodu již přehrady ale nestačily 
a povodeň bez větších překážek po-
stupovala směrem do údolí. K zna-
telnému zploštění povodňové vlny 
Vltavy, resp. na Labi, došlo až v dů-
sledku rozlivů v Polabské nížině. 
Nicméně ani to nestačilo a velká 
voda zasáhla i města dále na seve-
ru Čech a později i na německém 
úseku Labe.

ZDROJ: WIKIPEDIA.ORg

Příčiny povodně

Co přinesla Vltava 
k miřejovické 

elektrárně

Dvořákovo gymnázium a okolí

Křižovatka ulic Podřipská a S.K. Neumanna

Sídliště Hůrka



o povodni v kralupech v regionálních denících
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srpnová povodeň v roce 2002 způsobila 
v České republice zejména: 
ztráty na lidských životech; poškození zdraví 
postižených občanů; škody na nemovitém i mo-
vitém majetku státu, měst, obcí a obyvatel; ško-
dy na průmyslových závodech, jejich výrobcích 
a zásobách; přerušení zásobování vodou; přeru-
šení výkonu služeb, obchodní sítě a zásobování; 
přerušení telefonních spojení; přerušení služeb 
zdravotnictví, pošty a dopravy; poškození povr-
chových odvodnění a kanalizací; znehodnocení 
zemědělské výroby, škody na dobytku, majetku 
a zařízeních; zničení lesních porostů, mladých 
porostů, komunikací a bystřin v lesích; vznik 
eroze a sesuvů půdy, včetně ohrožení budov 
a zařízení; přerušení výroby v průmyslu a ze-

mědělství; přerušení a poškození rozestavěných 
staveb; výraznou devastaci koryt vodních toků 
a vodohospodářských děl.

Povodní, která zasáhla v srpnu roku 2002 

značné území v povodí řeky Vltavy a dalších 
vodních toků a vodních děl, utrpěla vážným 
způsobem také dopravní infrastruktura (silni-
ce, místní komunikace, železnice, mosty, pro-
pustky, lávky apod.).

Ve spolupráci okresní a krajské povodňové 
komise, složek integrovaného záchranného 
systému, Správy a údržby silnic, dotčených ob-
cí a Armády ČR bylo ihned, jakmile to dovolovala 
situace, započato se stavbou mostních provizo-
rií, a to buď nejprve pro pěší provoz a následně 
pro automobily nebo v koordinaci pro obě sku-
piny uživatelů tak, aby došlo ke zpřístupnění 
všech postižených území, zajištění zásobování, 
zdravotnické služby a dopravní obslužnosti.

Škody způsobené povodní v srpnu roku 
2002 v Kralupech nad Vltavou
Již asi týden po povodních bylo nutné vyčíslit 
škody, které na katastru města vznikly. Před-
běžný odhad škod stanovený na základě vizuál-
ních prohlídek a momentálně dostupných údajů 
prováděli pracovníci Městského úřadu. Včasné 
zpracování tohoto materiálu bylo důležité mimo 
jiné už proto, že mělo sloužit jako jeden z podkla-

dů pro vyplácení finančních náhrad a přiznání 
státních dotací. Do tohoto odhadu byly zaneseny 
veškeré vzniklé škody na budovách, komunika-
cích, podzemních vedeních, na říčních korytech, 
zeleni, zařízení bytů, znehodnocených zásobách 
v obchodech a skladech a mnohé další. Celkové 
škody v Kralupech nad Vltavou činily cca 850 mil. 
Kč, z toho na majetku města cca 153 mil. Kč. 

Ve stejné době a ze stejných důvodů byl vy-

hotoven seznam poškozených osob. Z tohoto 
seznamu je zřejmé, že ve městě bylo poškozeno 
102 fyzických osob nepodnikajících, 76 fyzic-
kých osob podnikajících, 42 právnických osob 
podnikajících a 19 právnických osob nepodni-
kajících, celkem tedy 239 subjektů. 

Povodeň způsobila na budovách i majetku 
soukromých, státních i městských organiza-
cích vysoké škody. 

Přinášíme stručný přehled škod v některých městských organizacích:
1. dvořákovo gymnázium
a obchodní akademie

Odhad škod způsobených povod-
ní na budově činí 10.000.000,- kč, 
na vybavení přes 3.000.000,- kč.

2. ZŠ komenského náměstí

Voda dosáhla výšky zhruba 2 m. Škody 
na učebních pomůckách a zařízení činí 
celkem 1.913.800,- kč a na učebnicích 
510.800,- kč. Škody na budově činí asi 
10.000.000,- kč.

3. Městská knihovna

Bylo zničeno přibližně 40 až 50 tisíc 
knih za cenu 2.400.000,- kč.
Škody na zařízení knihovny jsou v při-
bližné výši 1.000.000,- kč.

4. Městské muzeum

Hladina vody se zastavila na výšce 
80 cm. Škody na budově a zařízení 
dosahují částky 1.050.000,- kč.

5. dům dětí a mládeže

Škody byly vyčísleny na 1.339.860,- 
kč na nemovitém majetku a 9.320,- 
kč na movitém majetku.

6. Plavecký bazén,tovní  
hala a městské koupaliště

Škody dosahují částky 8.500.000,- 
kč.
 

7. Základní umělecká škola

Výška zaplavení v budově ZUŠ byla 
takřka 2 m, škody na hudebních ná-
strojích a vnitřním vybavení školy činí 
1.500.000,- kč a škody na nedávno 
rekonstruované budově ZUŠ se vyšpl-
haly do výše 750.000,- kč.

8. technické služby města

Výše hladiny vody dosáhla 3,2 metru. 
Ještě o metr výše byla hladina vody 

v prostoru garáží, dílen a skladů.

9. Železniční stanice

Voda dosáhla výšky přibližně 40 cm. 
Vyčíslená škoda jen na zařízení žel. 
stanice Kralupy nad Vltavou činí od-
hadem 3.500.000,- kč.

10. nemocnice s poliklinikou

Náročná evakuace 125 pacientů pro-
běhla za zvýšené pohotovosti všech 
lékařů a personálu bez vážnějších pro-
blémů za 3,5 hodiny. Výše zničeného 
movitého majetku činí cca 6.500.000,- 
kč. Výše škody na budově byla odhad-
nuta na 9.000.000,- kč.

Následky srpnové povodně

Nerudova ulice po povodni

Voda ustupuje z Podřipské ulice Zkáza v Rybově ulici (Husí plácek)



Věděli jste, proč úspěšný kralupský hudební 
festival, který již 10 let pořádá Společnost 

pro rozvoj Dvořákova gymnázia, o.p.s., nese ná-
zev „underground“?

Název festivalu nesouvisí ani tak s hudebním 
undergroundovým žánrem, ale byl zvolen proto, 
že výtěžek z prvního ročníku (přes 20 tis. Kč) byl 
určen na opravu suterénních prostor školy (z ang. 
underground tj. suterén, podzemí), které byly zce-
la zdevastovány při povodni v srpnu roku 2002. 

V těchto místech byl také původně plánován 

premiérový ročník festiválku, ale z důvodu kapa-
citních a hygienických byla tato akce přesunuta 
do KD Vltava v Kralupech. A protože zimních 
hudebních festivalů je u nás pomálu, byla tato 
událost časově zařazena do kulturně poněkud 
ospalého ledna.

Mohli bychom tedy – v uvozovkách – poděko-
vat srpnové povodni, která dala vzniknout festi-
valu Lednový Underground, jež si získal své po-
sluchače, návštěvníky a několikaletou tradici.

Hned na úvod musím suše kon-
statovat svůj osobní názor, 

formovaný svým téměř 19letým po-
zorováním okolního světa, na vztah 
člověka a přírody. Dle mého soudu 
by se mělo jednat o symbiózu, avšak 
člověk / jako jediný mně známý tvor 
/ na přírodě spíše parazituje.

 Uzavřel se do svých betonových 
džunglí; místo v trávě se brodí v as-
faltovém moři a namísto slunečním 
paprskům se vystavuje záři neono-
vých lamp. To je civilizace. V mno-
hém dobrá a značně přínosná, lec-
kdy ohyzdná a nemilosrdně krutá.

 Člověk se odtrhl od svých kořenů 
a hrdopyšně se domnívá, že vyhrál 
nad přírodou. Pominu nejrůznější 
historické, ba i současné katastrofy 
a zaměřím se na loňskou povodeň, 
jež se do historie naší republiky za-
psala tím nejčernějším inkoustem.

 V srpnu roku 2002 jsme netušili, 
co nás čeká. Z médií se na nás hrnu-
ly zprávy o postupu povodňové vlny 
a my vyděšeně sledovali každý ná-
růst hladiny řeky, bystřiny, potůčku 
u našich vrat. Snad každý doufal, že 
se z tohoto děsivého snu co nevidět 
probudí. Marně.

 Voda klidně a drze stoupala dál. 
Běsnící živel se jakoby vysmíval 
všem a všemu. Zoufalý lidský po-
kus o ochranu svého majetku pyt-
li pískem element překonával bez 
zvláštních obtíží.

 „Krutá“ příroda ztrestala nezbed-
né, nepoučitelné děti. Avšak já si ne-
myslím, že by příroda byla mstivá. 
Za mnohem horší považuji zrůdy 

lidských tváří, hyeny v lidském tě-
le.

 Vždyť voda, vyhnavší tisíce lidí 
z jejich domovů, se po pár dnech 
„dobývání souše“ zastavila, aby 
začala ustupovat. Zaráží mě však 
uvažování těch, kteří využili situ-
ace a pustili se do rabování opuště-
ných bytů. Co nevzala voda, zničil 
jiný člověk. 

 Za největší katastrofu nepovažu-
ji sopečné erupce v čele se zkázou 
Pompejí, ni vrásnění mořského dna 
se zkázou hypotetické Atlantidy, ba 
ani žádný jiný živel, nepovažujeme-
li člověka za element. Ano, člověk je 
sám sobě pohromou. Ve své netole-
rantnosti, bezohlednosti, sobeckos-
ti a já nevím, v čem ještě, páchá ty 
nejhorší činy, tvoří ty největší kata-
strofy světa – ať už civilizovaného, 
či nikoliv.

 Během povodní jsem byl nepří-
mým svědkem rabování sousední 

vesnice. Z doslechu se ke mně do-
nesla informace i s tím, že pachatelé 
byli na místě zadrženi. Celkem jsem 
chápal rozhořčení, jaké tím bylo vy-
voláno u mých sousedů, a dokonce 
jsem chápal jejich touhu po pomstě. 
Kdokoliv z nás mohl být zanedlou-
ho evakuován. Kdokoliv z nás by 
během chvíle přišel o střechu nad 
hlavou. Kohokoliv z nás mohli v tu 
chvíli okrást. Lid  zpit „povodňovým 
adrenalinem“ a mnoha lahvovými 
pivy volal po pomstě. „Měli je praštit 
po palici a pustit po vodě,“ vyřvával 
jeden vesničan. „Rovnou na místě 
bych je zastřelil,“ volal druhý. A dav 
přitakával. Vcelku jsem to chápal. 
I já jsem s nimi souhlasil; tehdy. 
Dnes bych snad byl zdrženlivější.

 Hustá, stresem a rozbouřenými 
emocemi se chvějící atmosféra po-
vodní zmizela až s poslední louží, 
zbylou po „velké vodě“ na polích, 
loukách, v příkopech i všude jin-

de – aspoň pro ty, které povodeň 
nepostihla svou ničivostí. Nejsem 
schopen popsat, jak moc mi to naše 
„české moře“ připomínalo biblický 
příběh o Noemovi. Pokud vím, ni-
kdo si nestavěl svou Archu. Škoda. 
Drama o potopě české kotliny by by-
lo o mnoho zajímavější.

 Bezesporu byl počátek srpna 
loňského roku, tedy roku 2002, tím 
nejhorším, čím si Česká republika 
za tehdy 9 let své existence prošla. 
Shodují se na tom nejen suchá čísla 
statistik, ale i „obyčejní“ lidé.

 Mezi námi jsou tací, kteří v sobě 
nosí potenciál hrdiny a již nesobecky 
pomáhají těm, kteří to potřebují. Vo-
da to dokázala. Dokázala to stejně, 
jako prokázala prohnilost jiných li-
dí, mnohdy i našich sousedů, o nichž 
jsme si mysleli, že jsou slušní.

 Povodeň, mám-li na závěr shr-
nout alespoň to nejdůležitější, nám 
po dlouhé době dokázala, že člověk 
je stále ještě člověkem a dítkem pří-
rody – jakousi její hříčkou – a má ješ-
tě co dělat, aby se stal bohem, něčím 
nad přírodou.

 A i když voda brala vše – majet-
kem počínaje a životy konče – pře-
ce jen nám i něco přinesla. Stmelila 
národ k sobě. Spojila to, co my sami 
rozdělili. Dokázala nám, že přece jen 
přežijeme, ale nikoliv jako jedinci, 
nýbrž pouze jako celek, symbiotické 
společenství.

teMatIcká MatURItní SloHová 

PRáce StUdenta  4. RočníkU 

SoŠ a SoU kRalUPy n. vlt. 

ve ŠkolníM Roce 2002/2003.

K Z povodeň 2002
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Povodeň 2002 = Lednový Underground

MATURITNí PíSeMKA
Co nám vzala a dala „velká voda“ – zamyšlení

Kralupská městská knihovna po povodni



Právě před deseti lety v roce 2002 jsem po-
tkal na náměstí tehdejšího starostu měs-

ta Mgr. Pavla Rynta. Byl srpen a ve sdělovacích 
prostředcích se ozývaly zprávy o tom, jak stou-
pá hladina Vltavy, a o nebezpečí povodně. Pan 
starosta se mne zeptal, co si myslím o tomto ne-
bezpečí a zda by mohla voda zaplavit i náměstí. 
Protože znám záznamy o stavu vody ve Vltavě 
za posledních téměř tisíc let, ujistil jsem ho, že 
rozhodně ne.

Při poslední a největší známé povodni v roce 
1890 stoupla hladina vody sice o 6,4 metru, ale 
až na náměstí se nedostala. Ze starých fotogra-
fií, pořízených v té době, je vidět, že Jungman-
nova ulice byla zaplavena jen v dolní části, ale 
až k hornímu okraji ulice na rohu náměstí se 
nedostala. Po náměstí chodili lidé suchou nohou. 
Myslel jsem, že v nejhorším to také tak dopadne, 
ale netušil jsem, jak jsem se tentokrát mýlil.

V devatenáctém století byla ještě jedna vel-
ká povodeň v roce 1845. Hladina řeky stoupla 
tehdy o 5,4 metru. Právě v tomto roce probíha-
ly vyměřovací práce na nově budované dráze 
Praha - Podmokly. Proto budovatelé dráhy kde 
mohli, posunuli trať co nejdále od řeky. Přes Kra-
lupy umístili kolejiště na vysoké náspy s četnými 

podchody. Nejvíce byla tehdy povodní poško-
zena lokalita „Na Hrádku“ včetně mlýna. Mly-
nář Vincenc Sýkora musel po povodni celý mlýn 
přestavět.

Povodeň před deseti lety 14. srpna 2002 
překonala všechny rekordy. Hladina Vltavy 
stoupla o 7,5 metru a průtok na neuvěřitelných  
5.000 m3/s. Vlastně ještě na víc, ale měřicí pří-
stroje nedokázaly více zaznamenat. Velká část 
Kralup téměř až k Mikovicím se ocitla pod vo-
dou a život ve městě se zastavil. Městský úřad 
vyhlásil evakuaci obyvatel centra a evakuaci 
sídlišť Cukrovar a Hůrka. Kromě ohrožení živo-
ta lidí bylo ohroženo i zásobování obyvatel po-
travinami, a tak se na internetových stránkách 
objevuje seznam obchodů a samoobsluh, které 
ještě zůstaly v provozu. Někteří obchodníci ale 
využívají stavu nouze k okamžitému zvýšení 
cen potravin a vlastnímu obohacování. Naproti 
tomu kladenská pekárna ihned zásobuje naše 
město chlebem, neboť pekárna kralupská je 
obklopena vodou.

Město na levé straně Vltavy bylo pod vodou. 
Pravá strana Vltavy zůstala ušetřena, ale ne-
chybělo mnoho a byla by i městská část Lobeček 
zaplavena. Vltava ohrožovala oba kralupské že-

lezobetonové mosty, neboť hladina řeky dosaho-
vala téměř k mostovce, ale třetí, železniční, most 
u Chvatěrub, ohrožoval i pravobřežní stranu Kra-
lup. Jeho mostovka se také ocitla nebezpečně blíz-
ko u hladiny divoce se řítící řeky, která přinášela 
vše, co s sebou strhla, od stromů až po dřevěné 
stavby a dříví všeho druhu a malá mezera mezi 
mostem a hladinou vody se začala ucpávat. Hla-
dina vody nad mostem stoupala a řeka si začala 
hledat cestu do údolní nivy k Lobečku. Bylo proto 
rozhodnuto železniční most odstřelit. Nálože by-
ly připraveny a čekalo se jen na prognózu dalšího 
průběhu povodně. Naštěstí k odstřelu nemuselo 
dojít.

Zachytíme-li chronologicky největší povodně 
za posledních 150 let, jsou to léta 1845 – 1890 – 
1940 – 2002. Interval mezi nimi je mezi 45 až 62 
roky. Je-li v tom přírodní zákonitost, pak bychom 
měli mít na půl století pokoj. 

Ani v takových, pro mnohé lidi stresujících situ-
acích, kdy lidé museli narychlo opustit své domovy, 
nechyběl humor. Neznámý výtvarník na dopravní 
značce se jménem našeho města na jižním okraji 
obce u hřbitova změnil název „Kralupy nad Vlta-
vou“ na „Kralupy pod Vltavou“. A měl pravdu.

Ing. JoSef StUPka

K Zpovodeň 2002
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Velká povodeň před 10 lety

Kontrola stavu železničního  
mostu při povodni.

Pomoc ze zahraničí
Komárno Ikast Hennigsdorf

Nezištná materiální 
pomoc při likvidaci 

následků povodně přišla 
i od partnerských měst 
- slovenského Komárna, 
dánského Ikastu, odkud 
jsme dostali vysoušeče 
a čerpadla a německého 

Hennigsdorfu – ten poskytl 
nábytek, elektrospotřebiče 

či povlečení.
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a je tu opět konec školního roku. I letos, jako 
každým rokem, jsme se rozloučili s budoucí-

mi prvňáčky na BALÓNKOVÉM ODPOLEDNI (6. 
6. 2012). Hrála nám kapela Kosí bratři se zpěvač-
kou M. Wagnerovou, užili jsme si skákací hrad, 
spoustu soutěží, odměn a samozřejmě balónků.

Všem, kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci i milým sponzorům z řad rodičů, velmi dě-
kujeme.

Dětem, které od září nastupují do prvních tříd, 
přejeme úspěšný start ve školních lavicích, hodně 
nových kamarádů a milé paní učitelky. Všem pak 
krásné prázdniny a dovolené.

Milí prvňáčci, přijďte se na nás brzy podívat.
vaŠe Paní UčItelky a PeRSonál MŠ SedMIkRáSka U JeSlí

tak, jaký pohádkový název nese MŠ 
na nábř. J. Holuba – U Šípkové Růžen-

ky – tak pohádkový pobyt byl připraven 
pro děti, které se letos zúčastnily „Škol-

MŠ U JeSlí

MŠ náBř. J. HolUBa

www.mestokralupy.cz

od Vltavy na vysočinu
ky v přírodě“ v penzionu v Daňkovicích 
na Vysočině. 

Děti si celých 9 dní dosytosti užily. Co je 
to nuda, nestihly zjistit. Připraven pro ně 
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v září  
prvňáčkem

byl každodenní program, zábava, děti se na-
učily spoustu nových písniček a dozvěděly 
plno zajímavostí o okolní přírodě. Naučily 
se samostatnosti a vyzkoušely si několik dní 
bydlet v kolektivu svých kamarádů se všemi 
dětskými zvyklostmi i stesky po rodičích. 

Jejich nadšení z celého pobytu po návra-
tu domů však nebralo konce, děti budou 
své zážitky vyprávět na potkání ještě pěk-
ně dlouho :o). 

Za to vše si velký dík zaslouží zejména 
paní učitelky Jiřina Khopová a Veronika 
Vilímcová a další tři dámy, které ve škol-
ce pracují v hospodářské sféře – paní An-
na Švehlová, Ladislava Silovská a Marie  
Knotková.

Za všechny spokojené rodiče a děti touto 
cestou děkuji za zážitky, které našim dětem 
pobyt na „Školce v přírodě“ přinesl.

Radka Saláková

velké poděkování patří také kd vltava, 
jmenovitě paní J. košťálové, za umístění 

našeho tabla na vývěsce. děkujeme.
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MŠ gen. klaPálka

ZŠ PRaktIcká

již tradičně se konaly v červ-
nu městské oslavy Dny Kra-

lup 2012. Pro tyto slavnostní 
dny děti ze školky Gen. Kla-
pálka přispěly svými obrázky 
ke zkrášlení interiéru budovy 
České spořitelny. Jen se podí-
vejte, jak naši nejmenší vidí své 
rodné město (viz foto).

Víte, co dělat, když bude do-
ma hořet, jaké telefonní číslo vy-
točit? Tak přesně tohle a spous-
tu dalšího se dozvěděly děti 
z naší školky. Využili jsme po-

zvání vedoucího dobrovolných 
hasičů pana Milana Krejzy a  
7. 6. jsme navštívili jejich stanici. 
Hasiči poutavě seznámili dětské 
posluchače s technikou, pravi-
dly chování při požáru, spoustu 
věcí si děti osahaly a prakticky 
vyzkoušely.

Na otázku, kdo chce být hasi-
čem, se zvedly všechny dětské 
ručičky. Hasičům moc děkuje-
me a vážíme si jejich obětavé 
práce.

kolektIv MŠ gen. klaPálka

Vdnešní době se v médiích objevují ná-
zory, že by základní školy praktické 

měly být zrušeny a všechny děti by se měly 
vzdělávat v rámci běžných škol. Tento ná-
vrh však nemá podporu ani mezi pedagogy 
ani mezi rodiči. Můžeme kralupskou veřej-
nost ujistit, že zřizovatel školy o žádných 
takových krocích neuvažuje. Ministerstvo 
školství také nevydalo žádný předpis, kte-
rý by tyto kroky legalizoval, jedná se jen 
o snahu některých iniciativ řešit tzv. „rom-
skou problematiku“.

Základní škola praktická v Kralupech, 
dříve zvláštní škola, sídlí v budově spolu 

s Městskou knihovnou. V současné době po-
skytuje 60 žákům základní vzdělání v rám-
ci povinné školní docházky. Jsou zde při-
jímáni žáci, kteří nemohou být vzděláváni 
na běžné základní škole pro své zdravotní 
postižení, především z důvodu mentálního 
postižení nebo kombinovaného zdravotního 
handicapu. Přijetí žáka do praktické základ-
ní školy může být přímé nebo po neúspěš-
né integraci v základní škole. Škola nabízí  
2 vzdělávací programy: Základní škola prak-
tická a Základní škola speciální, mohou zde 
být vzděláváni žáci i podle individuálních 
vzdělávacích plánů. Vyučují zde speciální 

pedagogové a v některých třídách působí 
asistenti pedagoga. 

V Kralupech nad Vltavou má základní 
škola praktická důležité místo, umožňuje 
vzdělávání dětí, které z různých důvo-
dů nemohou zvládnout požadavky běž-
ných škol a umožňuje jim připravit se 
na přestup do některých odborných uči-
lišť i na vstup do života dospělých. Vě-
říme, že nedojde v tomto směru k žád-
ným změnám, které by měly negativní 
vliv na vzdělávání dětí.

MgR. BoHUSlava glaSSlová, 

ředItelka ZŠ PRaktIcké

Školní rok se nám nachýlil 
ke konci a máme tu již dlou-

ho očekávané letní prázdniny. Než 
se žáci rozutekli ze školních lavic, 
měli možnost zažít spoustu zajíma-
vých akcí.

V posledních květnových dnech 
v naší škole vyvrcholil projekt „PO-
MÁHÁME PEJSKůM“. Dne 25. 5. 
proběhl na zahradě naší školy „DEN 
S PEJSKY“, který byl plný soutěží 
a obohacen o zajímavou přednášku 
zaměstnanců psího útulku. V závě-
ru naše škola předala psímu útulku 
„LESAN“ symbolický šek na částku 
3.250,- Kč. Tato částka byla výtěž-
kem ze sběrové akce starého papíru 
a prodeje drobných výrobků se psí 

tématikou, které děti v rámci pro-
jektu vyráběly.

Na den dětí jsme se našim žákům 
snažili zpestřit dopoledne, které trá-
vili ve škole. Proto jsme na školní 
zahradě pod pergolou uspořáda-
li grilování vuřtů. Pro děti to bylo 
příjemné naladění na prázdninovou 
atmosféru.

V závěru školního roku jsme ještě 
absolvovali dva školní výlety. Prv-
ním byla naše tradiční projížďka 
lodí po Praze. Ve čtvrtek 14. červ-
na jsme se nalodili u Karlova mostu 
a měli jsme možnost prohlédnout si 
Prahu z lodní paluby jako skuteční 
námořníci.

Poslední naší akcí byla návště-

MŠ Generála Klapálka a dny kralup 2012
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budou zrušeny praktické školy?

Prázdniny jsou tu

va lanového komplexu v Praze 4 
„KROUŽKY NA VLTAVĚ“. Byla zde 
spousta zajímavých atrakcí a naši 
žáci si dopoledne opravdu užili.

Všem bych ráda popřála krásné 
letní prázdniny plné sluníčka a dob-
ré nálady.

MgR. veRonIka Balonová
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Vrámci předmětu Netradiční výtvarné 
techniky se žáci deváté třídy pod vede-

ním paní učitelky Mlsové zúčastnili soutě-
že „3xR – redukuj, renovuj, recykluj“, kte-
rou pořádalo Sdružení Tereza ve spolupráci 
s obchodním řetězcem Ikea. Úkolem bylo 
vyrobit zařízení do bytu z použitého odpa-
dového materiálu. 

Díky originálnímu nápadu Elišky Ocás-
kové a Michaely Šrámkové jsme se moh-
li ihned pustit do výroby lustru ve tvaru 
koule, na jehož zhotovení byly použity prů-
hledné plastové kelímky. Práce nám trvala 
tři vyučovací hodiny, ale dřina se vyplati-
la. Celorepublikovou soutěž jsme vyhráli 
a za odměnu jsme byli pozváni do Sdru-
žení Tereza a do Meet Factory, kde jsme 
se seznámili s designéry a mohli jsme je 
pozorovat při práci. Ti měli za úkol z nepro-
daného vyřazeného zboží, které věnovala 
Ikea, vytvořit nový obývací pokoj. My jsme 
kromě pouhého sledování tvůrčího proce-
su a samotné realizace kreativních nápadů 
natáčeli dokumentární film. Že by se z nás 
jednou staly televizní hvězdy?

elIŠka ZaHRádková, 

MIcHaela ŠRáMková, lUcIe nováková, 9. B

Recitační soutěž Seifertovy Kralupy
Závěr školního roku byl pro Komendu mi-
mořádně úspěšný. Kromě výše zmíněné 
soutěže zabodovali naši žáci i v oblasti re-
citace, konkrétně v soutěži Seifertovy Kra-
lupy, které se naše škola pravidelně účastní. 
Žáci si měli připravit přednes jedné básně 
od Jaroslava Seiferta a jednoho libovolné-
ho textu.

V kategorii 4. – 5. tříd získal 3. místo 
Ondřej Nedbal a stříbrnou pozici obsadila 
Marie Měkotová. Kategorii 6. – 7. ročníků 
vyhrála Martina Nedbalová, gratulace však 
patří i Tereze Holubové za 2. místo a An-
ně Novákové a Karolíně Měchurové, které 
skončily shodně na bronzové příčce. V ka-
tegorii 8. – 9. ročníků soutěžil Radek Sta-
šek, jehož porota ocenila 2. místem. Všem 
žákům gratulujeme!

ZŠ koMenSkéHo

ZŠ 28. říJna

žákyně Markéta Koutová a Natálie Bra-
dáčová i v tomto školním roce pokra-

čovaly v projektu Čtení pomáhá. Přečtením 

knih ve věkové kategorii 1. - 5. třída (Deník 
malého poseroutky, Kuky, Děti z Bullerby-
nu, Knížka Ferdy Mravence atd.) přispěly 

na různé charitativní akce. Děvčatům patří 
pochvala, že pomáhají postiženým a nemoc-
ným. MgR. JUlIe SvoBodová

Vrámci prevence kriminality 
jsme s hlídkou městských 

strážníků kontrolovali veřejný 
pořádek a bezpečnost ve měs-
tě. Při společné pochůzce bě-
hem všedního dopoledne jsme 
sledovali, jak vypadá práce po-
licisty v konkrétních situacích. 
Už víme, že strážníci nedávají 
jen botičky a pokuty za špatné 
parkování.

S hlídkou městské policie 
jsme došli z Mikovic na sídliš-
tě V Zátiší, kde jsme si všímali, 
zda lidé venčí pejsky na vodítku 
a uklízejí po nich hromádky. Po-
tkali jsme pána, který venčil zví-
řecího miláčka bez vodítka, ale 
protože šlo o štěně, řešili jsme 
prohřešek jen domluvou. Nao-
pak jsme pochválili paní, která 
měla svého pejska na vodítku. 

Pokračovali jsme dále do cen-
tra města. V Nerudově ulici 
jsme zjišťovali, zda řidiči zapla-
tili za parkování u nákupního 
střediska Říp a mají za předním 
sklem auta parkovací lístek. 

Dopoledne jsme zakončili 
prohlídkou služebny městské 
policie v Hálkově ulici, kde 
jsme se seznámili s ředitelkou 
Mgr. Evou Kostlivou. Na služeb-
ně jsme zjistili, jak funguje ka-
merový systém, který pomáhá 
městské policii dohlížet na po-
řádek ve městě.

Na závěr dostal každý z nás 
diplom za účast. Děkujeme po-
licistům, že se nám věnovali. 
Zejména str. Tereze Dobrovolné, 
která jako preventista celou akci 
organizovala.

Za 4. Ročník JIří ŠkaBRada

Úspěch v soutěži 3xr – design z odpadu

Pokračujeme v projektu

Městská policie a prevence kriminality
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ZŠ gen. klaPálka

Chcete mít svět na dosah? Začněte s angličtinou už na podzim

Dvořákovo gymnázium a SOŠE v Kralupech nad Vltavou otevírá v týdnu od pondělí 17. září 2012

ODPOLEDNÍ KURZY ANGLIČTINY
pro žáky kralupských základních škol

 pro žáky 5. ročníku – budoucí zájemce o studium na osmiletém gymnáziu:
32 vyučovacích hodin v délce 60 minut za školní rok, 6 - 10 žáků ve skupině, 2.500,- Kč ročně včetně učebnic.  

Při dostatečném počtu zájemců (více než 6) z jedné školy, se kurz může konat na dané škole v čase navazujícím na rozvrh.

 pro žáky 6. - 9. ročníku – budoucí zájemce o studium na středních školách:
32 vyučovacích hodin v délce 90 minut za školní rok, 6 - 10 žáků ve skupině, 3.700,- Kč ročně včetně učebnic.  

Rozdělení do skupin podle znalostí proběhne na DG a SOŠE v pondělí 12. září 2012.

PODVEČERNÍ KURZY ANGLIČTINY
(němčiny, francouzštiny a španělštiny)

 pro studenty středních škol a pro dospělé:
32 vyučovacích hodin v délce 90 minut za školní rok, 5 - 9 žáků ve skupině, 4.200,- Kč ročně včetně učebnic. 

 Kurzy angličtiny (mimo začátečníků) povede kvalifikovaný učitel - rodilý mluvčí. 

Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách DG a SOŠE www.dgkralupy.cz pod záložkami „Jazykové kurzy pro žáky základních škol“  
a „Jazykové kurzy pro veřejnost“, kde najdete i předběžnou přihlášku, na jejímž základě budeme zájemce informovat o konání kurzu,  

zvát k rozřazovacím zkouškám i do první vyučovací hodiny.

dvořákovo gyMnáZIUM a SoŠe

Naše mládež není ztracená
Vsouvislosti s aktuálními problémy ve společ-

nosti, které často vrcholí různými projevy ex-
trémismu, se pedagog musí zamyslet nad tím, jak 
dosáhnout toho, aby mladí lidé dokázali rozeznat 
nebezpečí populismu a nabízených jednoduchých 
řešení. Současná preventivní činnost na školách se 
nemůže zaměřovat jen na škodlivost kouření, alko-
holu a drog, ale musíme pomáhat žákům celkově 
se orientovat ve složitých poměrech současného 
světa. Domníváme se, že by bylo kontraproduktiv-
ní, provádět specifické preventivní akce nahodile, 
izolovaně, bez souvislostí a návaznosti na ostat-
ní vyučování. Jako ředitelka školy i jako učitelka 
dějepisu jsem moc ráda, že se na naší škole daří 
to, po čem se ve sdělovacích prostředcích a v ce-
lé společnosti stále volá, a to akcent na moderní 
dějiny s odkazy na současnost. Této problematice 
se nejen věnujeme, ale hlavně získáváme zájem 
žáků. Daří se nám to, že si žáci z výuky dějepisu, 
občanské výchovy a různých projektů neodnášejí 
jen izolované poznatky, ale přesvědčujeme se, že 
si utvářejí i vlastní názory a postoje. V naší snaze 
nám pomáhají prostředky z ESF – z projektu Zají-
mavá škola v rámci šablon, kde jsme využili šablonu  
č. VII – prevence rizikového chování. Pro žáky 9. 
ročníku objednala paní učitelka Jitka Hokešová, 
metodička prevence, program „Úvod do proble-
matiky extremismu“, jehož lektorem byl Bc. David 

Lebeda.  Tento bývalý policista měl z besedy v de-
vátých třídách následující dojmy:

“Dnes jsem byl mile překvapen. Na počátku kaž-
dé mé přednášky diskutujeme s žáky o dvou tota-
litních režimech, které ovlivnily životy mnoha lidí 
v Československu. Většinou žáci vědí o fašismu, 
nacismu a holocaustu, ale potíž jim dělá období 
budování socialismu v Československu. Je to spíše 
o tom, o čem s nimi hovoří (nebo nehovoří) rodiče 
a jaký má učitel k tomuto tématu vztah. Třída 9. B 
na této škole byla výjimečná! Nejen, že žáci věděli 
o zločinech komunismu, ale také byli schopni hovo-
řit o Katyni, o Křišťálové noci a dalších událostech. 
Byl jsem opravdu mile překvapen. O extremismu 
hovořili otevřeně a dokázali probrat nejen neonacis-
tické hnutí, ale i levicový extremismus. Nikomu ne-
stranili, a když jsem jim ukazoval konkrétní případy 
z pravicového i levicového extremistického spektra, 
odsoudili zejména násilí. Nezaregistroval jsem ná-
padně zvýšený adrenalin při ukázkách fotbalových 
výtržníků, tak jako u jiných žáků. Stává se i vzhle-
dem k radikálnějšímu přístupu mladých lidí k této 
problematice, že žáci kolikrát tajně obdivují různé 
bitky až do doby, kdy jim sdělím, jaké tresty a sank-
ce násilníky čekají. Dnes došlo k jednoznačnému 
odsouzení těchto projevů,  a to žáci nebyli žád-
ní zakřiknutí jelimánci... Fantastická byla diskuse 
o současnosti. Někdy jsou přednášky na základních 

školách opravdové „terno“. Puberta se projevuje 
naplno a někdy se i stane, že starší ročníky peda-
gogů odcházejí s tím, že komunismus nebyl až tak 
špatný. Dnes ne. Je to opravdu o přístupu pedagogů 
a samozřejmě žáků. Těm dnešním děkuji, protože 
dnes strčili mnohé dospěláky do kapsy. Naše mlá-
dež není tak ztracená, jak se mnohdy říká, chce to 
však lepší přístup a mnohdy jít mladému člověku 
naproti a dát mu šanci se projevit...“

Citovali jsme z článku Davida Lebedy zveřejně-
ného na www.Imperativ.cz

Vážené kolegyně, kolegové, kralupští žáci, máme 
za sebou další školní rok. Pro některé žáky byl první 
a někdo svoje vzdělávání na základní škole ukončil. 
Někomu přinesl radost z výsledků práce, z nových 
kamarádů a někdo zase čeká na novou příležitost 
začít lépe. I my, učitelé, jsme prožili chvíle milé. To, 
když se nám povedla hodina, když jsme svoji radou 
pomohli vyřešit nějakou zdánlivě neřešitelnou situ-
aci. Ti, kteří měli štěstí, se možná dočkali i uznání 
a pochvaly. Na druhou stranu jsme museli spolknout 
nějaké hořké pilulky, ale věřím, že většina z nás si 
uchovala optimismus a po nutném odpočinku se 
3. září budeme za katedru zase těšit. Přeji všem 
hezké prázdniny!

MgR. dagMaR knöPfelMacHeRová, 

ZŠ geneRála klaPálka
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ZŠ Revoluční se během školního roku 
zúčastnila mnoha sportovních akcí. 

Největšího úspěchu jsme dosáhli na atle-
tických závodech – Pohár Rozhlasu v Ne- 
ratovicích, kde se naše dívky umístily na  
1. postupovém místě a nominovaly se tím 
do krajského kola. V krajském kole jsme 
skončili na krásném 5. místě, před námi 
byly jen žákyně ze sportovních škol.

Dalších skvělých úspěchů jsme dosáh-
li na Regionální florbalové lize, kde jsme 
se umístili na 1. a 4. místě. Další turnaje 
ve florbalu, kterých jsme se zúčastnili, byli: 

Orion Florbal cup – mladší žáci v krajském 
kole, 9. místo a O pohár mistra – okresní 
kolo, 2. místo.

Krásné výkony předváděli žáci 1. stupně 
na McDonald Cupu – družstva 3., 4. a 5. 
tříd postoupila do krajského kola v Nerato-
vicích. Třeťáci obsadili 6. místo a čtvrťáci 
a páťáci vybojovali 4. místo.

Druhý stupeň (8. - 9. třídy) hrál turnaj v ma-
lé kopané, kde se probojoval do okresního ko-
la a umístil se na reprezentativním 2. místě.

Následovaly závody ve skákání přes švi-
hadlo. V této soutěži naši žáci vyskákali 

několik 1., 2. a 3. míst.
Na těchto závodech jsme byli nejúspěš-

nější škola!
Aby se ZŠ Revoluční také zapojila, uspo-

řádala dne 7. 6. o Dny Kralup florbalový 
turnaj v moderní sportovní hale na Cukro-
varu. Na tomto turnaji se na hřišti vystřída-
lo kolem 80 hráčů z okolních škol.

Jako každým rokem jsme pro naše žá-
ky uspořádali sportovní den. Nezacvičili si 
pouze žáci, ale i někteří učitelé :o). Byla zde 
příjemná a povzbuzující atmosféra.

MgR. Jana nováková

dne 13. 6. 2012 se na naší škole konalo 
první kolo soutěže „Hláskování v an-

glickém jazyce“. Žáci druhého stupně měli 
možnost otestovat si svou znalost anglické 
abecedy a samozřejmě také znalost slovíček. 
Soutěže se zúčastnilo 14 studentů. Všichni 
soutěžící dorazili s velkým nadšením a vý-
borně připraveni. Zejména žáci 6. a 8. tříd 
podali skvělé výkony a o jejich konečném 
umístění rozhodovala doslova každá hláska. 
Velmi napínavý souboj svedli osmáci, a to 
o třetí místo, o které se nakonec muselo 
podělit několik borců, protože jejich výko-

ny bylo naprosto vyrovnané. První mís-
to obsadily v  6. třídách M. Martínková,  
D. Šimůnková a A. Nejedlá. V 7. třídách 
nejlépe hláskovala K. Berková a mezi os-
máky si první příčku vybojovala A. Rychlá.  
K. Kdérová (6.A), která nakonec vybojovala 
třetí místo, byla bezkonkurenčně nejrychlej-
ší a nejpohotovější „hláskovač“ v celé sou-
těži. Všem soutěžícím děkujeme za účast, 
gratulujeme oceněným a těšíme se na další 
ročník. Doufáme, že svou znalost anglické 
abecedy přijde předvést více odvážných.      

Bc. kateřIna BěloUBková 

hláskování v angličtině

ZŠ RevolUční

(povídka napsaná pro soutěž recyklohraní)

Za několika horami, pod vrchem Hostibejk, vedle 
řeky Vltavy a Zákolanského potůčku, leží vět-

ší městečko Kralupy nad Vltavou. Je to obyčejné 
město, ve kterém se dějí neobyčejné věci. Už jste 
někdy slyšeli, aby auta či kontejnery mluvily? Ne? 
Tak pozorně čtěte!

Na jednom vyvýšeném konci Kralup, kterému 
se zde říká Lobeč, stál opuštěný červený kontej-
ner. Připadal si tak sám. Lidé do něj neházeli skoro 
žádné elektrospotřebiče. Jednou, když k němu zase 
přijelo rozvrzané auto Kvído, které tyto kontejnery 
vybírá, si všimlo jeho smutného obličeje.

„Kvííí, copak ti je, Vendelíne?“ ptalo se autíčko 
kontejneru. 

„Nic mi není!“ pronesl smutně Vendelínek a své 
uplakané oči sklopil k zemi. 

„Ale neříkej, vždyť to na tobě vidím, kvííí…“
„Víš, Kvído,“ začal Vendelín, „nikdo si mě tu ne-

všímá. Jsem tu celý den tak sám…“
Autíčko se sice snažilo Vendelínka přesvědčit, že 

je stejně důležitý a chtěný jako jeho kamarádi Hugo 
na sídlišti Cukrovar a Oskar v ulici Třebízského, ale 
Vendelín si pořád připadal méněcenný. Hlavně mu 
bylo líto, že Oskar s Hugem jsou pořád naplněni 
starými, rozbitými nebo nepotřebnými elektrickými 
spotřebiči, zatímco on má v sobě sotva tři věci.

Vtom Kvídovi zablikala přední světýlka. Měl ná-
pad! Rychle vysypal pár rozbitých spotřebičů z Ven-
delína do své korby, udělal své kvííí na rozloučenou 
a zmizel v dáli. 

Za pár dní, když v celých Kralupech vládlo sych-
ravé počasí, se u Vendelína zastavil postarší man-
želský pár.

„Ještěže je ještě tady,“ hodila do něj stará paní 
rozbitý fén.

Její manžel jí však oponoval: „Tak ses, mámo, 
trošku prošla, no!“ 

„Prošla, prošla,“ rozhodila neklidně paní ruka-
ma. „Ale k čemu tam ty kontejnery jsou, když jsou 
pořád plné?!“

Vendelínkovi bylo líto, že si na něj lidé vzpomněli 

až po tom, co naplnili Huga i Oskara. Ale zároveň 
byl rád, že si na něj vůbec vzpomněli! Lidé si ho 
postupně začali víc všímat, vhazovat do něj rozbité 
elektrospotřebiče a co víc - do týdne byl Vendelín 
naplněný až po okraj a netrpělivě čekal na Kvída. 
Nabyl sebejistoty a začal se cítit důležitě.

„Kvííí, Kvííído jede!“ vyjelo zpoza rohu autíčko.
„No to je dost, Kvído!“ nadskočil potěšeně Ven-

delínek a sebejistě pronesl: „Potřebuji vysypat. Lidé 
do mě začali házet spotřebiče. Vyřiď těm dvěma 
náfukům, že už jsem taky plný!“

„Rád vyřídím, Vendelínku!“ přikývlo autíčko spo-
kojeně a bylo rádo, že jeho plán vyšel.

Kvído začal totiž Huga a Oskara vybírat dvakrát 
méně než Vendelína. Kontejnery jsou tak plné a li-
dé hází spotřebiče do, před pár dny ještě smutného 
a nejistého, kontejneru v Lobči. Teď jen doufat, že 
Vendelínek Kvídův plán neprokoukne. Těžko říct, zda 
by mu byl vděčný, nebo by na něj byl naštvaný...

naPSala teReZa čeRná, žákyně 

8. a ZŠ a MŠ třeBíZSkéHo

ZŠ a MŠ třeBíZSkéHo

sportovní úspěchy našich žáků 2011/12

Jak Vendelín ke štěstí přišel
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DDM

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

KAM V NOVéM 
ŠKOlNíM ROCE?
Do seznamu zájmových útvarů na nový 
školní rok lze nahlédnou na našich webo-
vých stránkách, kde si také můžete stáh-
nout přihlášku. Osobně ji lze vyzvednout 
v budově DDM od 27. srpna. Zájmové útva-
ry začínají 17. září 2012.

PODěKOVáNí
Dům dětí a mládeže děkuje firmě Nowaco 
za sponzorský dar ke Dni dětí. 

RECitAČNí SOutěž 
SEifERtOVy KRAluPy 2012
DDM v Kralupech n. Vlt. pořádal dne 14. 6. 
2012 šestý ročník recitační soutěže Seifer-
tovy Kralupy. Soutěže se zúčastnilo celkem 
30 dětí z kralupských škol, Mělníka a Lib-
čic. Každý recitátor přednesl dvě básně – 
jednu od J. Seiferta a druhou dle vlastního 
výběru autora. Děti byly rozděleny do pěti 
kategorií a vítězové jsou tito:
1. - 3. ročník
Kristýna Seidlová ze ZŠ Generála Klapálka;

4. - 5. ročník
Karolína Fejtová ze ZŠ Generála Klapálka;

6. - 7. ročník
Martina Nedbalová ze ZŠ Komenského;

8. - 9. ročník
Martin Nejedlý z GJP Mělník;

SŠ
radka Dvořáková z GJP Mělník.
Dle našeho mínění zvítězili všichni, kdo 
našli odvahu, věnovali svůj volný čas a pí-
li, aby se této soutěže mohli zúčastnit. Od-
měnou jim bude pozvání na recitační pře-
hlídku Seifertovy Kralupy 2012, která se 
uskuteční v září. Zde se setkají s některým 
známým hercem či herečkou.

V závěru školního roku 2011 – 2012 chci poděkovat všem 
pedagogům a externím pracovníkům za jejich práci 
a trpělivost s dětmi. Je to velmi záslužná činnost. Přeji 
všem krásnou a slunnou dovolenou a načerpání nových sil 
do další práce.

Marie Blažková, ředitelka DDM 

Děkuji všem pedagogům ze ZŠ Komenského Kralupy 
n. Vlt., hlavně paní ředitelce Mgr. Jiřině Hereinové, 
za spolupráci při soutěžích a hrách na koupališti 
8. 6. 2012, které proběhly v rámci Dnů Kralup.                                                                                                              

 Marie Blažková, ředitelka DDM

DNy KRAluP 2012
Dny Kralup otevíralo ve středu 6. 6. slav-
nostní zahájení, na kterém jste mohli vidět 
taneční zájmové útvary DDM.
Celkem 1.004 účastníků navštívilo v pátek 
8. 6. městské koupaliště. Pracovnice DDM 
a pedagogové ZŠ Komenského zde připra-
vili pro děti a mládež celou řadu her a sou-
těží. Velkým lákadlem byly skákací hrady 
a trampolína. 
V sobotu 9. 6. proběhl již 12. ročník Turnaje 
století v malé kopané pod záštitou starosty 
města pana Petra Holečka. Zúčastnilo se ho 
celkem 16 týmů. Nejlépe se dařilo družstvu 
FC Barcelona, které se stalo vítězem celého 
turnaje a získalo putovní pohár. Na 2. mís-
tě se umístilo družstvo Nowaco Šoumeni  
a 3. místo obsadilo DC Tesco. Tento turnaj 
se stal tradicí a každým rokem má o něj 
zájem stále více fotbalových nadšenců. 
V neděli následoval 3. ročník Majálesu. 
Do první části programu se zapojily kra-
lupské školy a zájmové organizace. Přes 

nepřízeň počasí přišly děti, rodiče a peda-
gogové. Akce se také zúčastnil místostarosta 
pan Libor Lesák. Jen ostatních návštěvníků 
bylo méně než v loňských letech. Od 15:00 
hodin se na pódiu střídaly kapely, které hrá-
ly v plném nasazení přes trvalý déšť, který 
ustal až ve večerních hodinách. Majáles, 
a tím také celé Dny Kralup 2012, zakončili 
vynikající fire show naši žongléři. 
Jak se akce v rámci Dnů Kralupy vydařily, 
můžete posoudit z fotografií.
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V e středu 6. června 2012 uspořádal Klub 
českých turistů a Asociace turistických 

oddílů mládeže v rámci „Dnů Kralup“ v po-
řadí již 15. ročník „Běhu do hostibejckých 
schodů“. V letošním roce provázelo celou ak-
ci takřka aprílové počasí. Přípravy a vlastní 
závod proběhly za oblačného počasí s občas 
prosvítajícím sluníčkem, ale psaní diplo-
mů a vyhlášení výsledků se již odehrávalo 
za deště, který však rozhodně nezkazil pří-
jemnou atmosféru mezi přítomnými.

V tomto ročníku padly hned dva rekor-
dy. Tradičního výběhu na místní kopec - se 
187 schody - se v letošním roce zúčastni-
lo rekordních 136 závodníků a v kategorii 
dívky 14 - 16 let svůj loňský rekordní vý-
sledek znovu vylepšila Adriana Paluková 
časem 1:28.

Většina závodníků se zúčastnila akce již 
poněkolikáté, ale i letos se opět našlo ně-
kolik nových nadšenců, kteří se rozhodli 
vyběhnout schody poprvé. Nyní již zůstal 
pouze jediný statečný běžec, který se zú-
častnil všech 15 ročníků, a tím je Zdeněk 
Vejrosta, který na trať vyběhl jako tisící zá-
vodník v patnáctileté historii Běhu do hos-
tibejckých schodů.

Vrámci Dnů Kralup a pod zášti-
tou Města Kralupy nad Vltavou 

proběhla ve čtvrtek 7. června 2012 
v parku na Cukrovaru zajímavá akce 
pod vedením místního Klubu českých 
turistů a Turistického oddílu mládeže 

3511 Vltavský paprsek. V příjemném 
prostoru mezi Zákolanským potokem 
a sídlištěm Cukrovar vyrostla krátká 
ukázková trať Turistického závodu 
a od 17:30 se na ni vydali první závod-
níci. Každý byl vybaven dle pravidel TZ 

PoZoR! 
o PRáZdnInácH JSte vítánI I vítány, neBoŤ cvIčíMe I v létě.
více InfoRMací naJdete na WWW.Sokol.kRalUPy.cZ

turistický závod nanečisto
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tužkou, startovním číslem, průkazem, 
buzolou a navíc s ním trať absolvoval 
zkušený závodník v roli doprovodu. 
U každého kontrolního stanoviště vy-
světlil, co a jak se dělá a v mnohých 
případech (např. u azimutových úse-
ků, odhadu vzdálenosti nebo uzlování) 
i předvedl a naučil, jak se s kontrolou 
úspěšně vypořádat. Největší nadšení 
u závodníků přinesla kontrola „azimu-
tové úseky“, kde směr určovala pouze 
buzola, a také plížení.

Účast byla převážně z řad dětí 
a mládeže a mnohé doprovodil jako 
samostatný závodník i jejich rodič. 
Po úspěšném absolvování celé trati 
byl všem předán na památku diplom, 
pexeso, informační leták o TZ a něja-
ká ta sladkost, jako odměna za odva-

hu a vervu, s níž se do závodu pustili. 
Každý si pak mohl zpětně zkontrolo-
vat, kde v testových kontrolách udělal 
chybu a co se mu naopak povedlo. 

Kralupští turisté tak opět přiblížili 
veřejnosti sportovní odvětví, v kterém 
patří k nejlepším v České republice.

Turistický závod nanečisto se všem 
zalíbil. Naostro si ho můžete vyzkou-
šet na podzim letošního roku, kdy se 
v Kralupech bude konat 1. kolo Stře-
dočeského poháru a také v březnu 
příštího roku na tradičním Mistrov-
ství Středočeského kraje. Přesný ter-
mín se dozvíte z vývěsek na nádraží 
ČD nebo na internetových stránkách 
www.turisticky-zavod.cz a www.kra-
lupska-turistika.cz/kct.

veJtek

běh do hostibejckých schodů 2012
Slavnostní vyhlášení proběhlo za účasti 

zastupitele města Dušana Randáka, který 
nad akcí převzal záštitu a předsedy spor-
tovní komise Jana Špačka. Poděkování patří 
Městu Kralupy nad Vltavou a sponzorům 
této akce.

PeteR vaněk - kčt kRalUPy nad vltavoU

vítěZové JednotlivÝCh kAteGorií:
dívky do 9 let:  Lucie Nová - 2:14
chlapci do 9 let:  Ondřej Šimon - 2:13
dívky 10 - 13 let:  Eliška Čechová 
 a Lenka Čechová - 1:40
chlapci 10 - 13 let:  Daniel Bohata - 1:47
dívky 14 - 16 let:  Adriana Paluková 
 1:28 (nový rekord kategorie)
kluci 14 - 16 let:  Jiří Feigel - 1:17
dívky 17 - 20 let:  Monika Vajnerová - 2:45
kluci 17 - 20 let:  Jiří Šotola - 1:24
ženy:  Iveta Matějková - 2:00
muži:  Vít Procházka - 1:11
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F lorbalisté FBC Kralupy oficiálně ukon-
čili svoji sezónu již v květnu, nyní však 

před sebou mají další dvě velké výzvy. 
Nejprve odjíždí na mezinárodní florba-

lový turnaj do Drážďan, kde je ve skupině 
čeká švýcarský Zuger Highlands, hrající 
tamní druhou ligu, německý Black Lions 
Landsberg a tuzemský soupeř FBC Český 
Krumlov. V minulém roce obsadili v silné 
konkurenci 16 týmů z 6 zemí pěkné 7. mís-
to, ale letos chtějí tento výsledek minimálně 
zopakovat.

Ve dnech 16. - 19. srpna je čeká nejpres-
tižnější a největší mezinárodní florbalový 
turnaj na světě - CZECH OPEN 2012, kam 
byli letos vylosováni. V kategorii muži se 
utkají spolu s dalšími 128 týmy ze 17 ze-
mí světa. 

Sledujte tedy oficiální stránky klubu 
www.fbckralupy.cz, kde bude začátkem 
srpna uveřejněn rozpis zápasů a soupeři 
kralupského týmu.

Závěrem bychom rádi informovali, že je 
opět možné přihlašovat nové týmy do 3. roč-

níku RFL - Regionální florbalové ligy 3+1 
v Kralupech nad Vltavou. Uzávěrka přihlá-
šek je 30. 7. 2012. Piště na RFL.KRALUPY@
CENTRUM.CZ. Ing. JIří cIMleR

Minipřípravka fotbalového klubu FK Ju-
nior Kralupy má za sebou úspěšnou 

sezónu 2011/2012. Naši nejmenší fotbalisté 
(ročník 2005 a mladší) dokázali projít okres-
ní soutěží téměř bez zaváhání a s koneč-
ným skóre 165:32 jsou v této sezóně nejlep-
ším týmem mělnického okresního přeboru 
minipřípravek. 

Klukům se dařilo nejen v okresní soutě-
ži, ale i na turnajích, odkud přivezli pěk-
nou sbírku medailí a pohárů. Například  
2. místo obsadili na turnajích v Litoměři-
cích a na stadionu SK Motorlet Praha. Dále 

Úspěchy nejmenších kralupských fotbalistů

Vsobotu 9. 6. 2012 bylo na volejbalových kur-
tech na Sokolišti úspěšně završeno druhé 

desetiletí pořádání mezinárodního volejbalové-
ho turnaje kadetek / juniorek „Memoriál Simony 
Machanové“. 

Turnaj proběhl za značného zájmu veřejnosti, 
možná i proto, že se organizátoři pokusili svolat co 
nejvíce hráček, hráčů i funkcionářů, kteří kdy prošli 
kralupským volejbalem. Škoda jen, že plánované zá-
věrečné fotografování proběhlo díky skluzu v turnaji 
později, než jsme předpokládali. Někteří návštěvníci 

již museli odejít. I tak se nápad ujal -  jak je ostatně 
vidět na fotografii.

Ale k samotnému turnaji - Letos přijela opět děv-
čata z partnerských měst Komárno a Hennigsdorf. 
Osmičku účastníků doplnil tradičně Benešov, dá-
le jsme přivítali Hlincovku České Budějovice, Sla-
vii VŠ Plzeň, Mikulovu Praha a Tatran Střešovice. 
Kralupské barvy hájily ligové kadetky / juniorky. 
Po slavnostním zahájení se začalo hrát ve skupi-
nách. Zápas střídal zápas. Odpoledne bylo nutno 
zkrátit plánovaný rozpis, zápasy o umístění se hrály 

jen na jeden set. I tak se končilo po šesté hodině 
večer. Letošním vítězem se stalo družstvo Hlin-
covka České Budějovice, které v krásném finále 
porazilo Tatran Střešovice. Kralupská děvčata ob-
sadila 3. místo. 

Turnaj se uskutečnil v rámci Dnů Kralup za pod-
pory MěÚ Kralupy nad Vltavou. Jsme si toho vědomi 
a děkujeme. Také děkujeme všem, kteří se podíleli 
na úspěšném průběhu celé akce.

Co dodat? Snad již jen popřát úspěšné vykročení 
do třetího desetiletí. PetR SlaPnIčka

20. ročník Memoriálu simony Machanové
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aktuální informace o dění v kralupském volejbale: www.kralupskevolejbalistky.org
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přivezli 1. místa z turnaje v Odolena Vodě, 
v Praze Třebešíně, a také z domácího tur-
naje v Kralupech nad Vltavou. Bronzovou 
medaili, kterou kluci přivezli z pražské Let-
né, si obzvlášť ceníme, protože jsme za se-
bou nechali takové týmy, jako FK Duk-
la Praha, FK Viktoria Žižkov, Bohemians 
1905 apod. 

Nyní nám nezbývá než doufat, že klukům 
zůstane chuť sportovat i nadále a v příští 
sezóně udělají opět spoustu radosti nám 
rodičům, ale hlavně sami sobě. 

„Hoši děkujem!“ k. novák

kralupští florbalisté na největší florbalový turnaj
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Závodnice Oddílu moderního pětiboje TJ Kralupy 
– Kateřina Berková a Monika Macková - zís-

kaly v sobotu 2. 6. v areálu Dukly Praha na Julis-
ce titul vicemistryň republiky v soutěži družstev, 
kategorie U15 (do 15 let). Gratuluji oběma děv-
čatům k výsledku, který možná ještě ani neumí-
me docenit. Obě dívky (nar. 1999) závodí ve svém 
věku v těchto disciplínách: střelba ze vzduchové 
pistole na terč ve vzdálenosti 10 metrů (4 x 5 ran), 
plavání 100 m volným způsobem a běh 1000 m – 
běh probíhá atraktivním handicapovým startem, 
kde pořadí doběhu do cíle je finálním výsledkem 
závodu.

Je dobré říci, že oddíl moderního pětiboje v Kra-
lupech existuje dva roky a proti tomu např. Dukla 
má tradici několika desetiletí. Naše děvčata byla 
vyrovnaná s vítězi ve střelbě, byla rychlejší v pla-
vání a opravdu o minimum prohrála v běhu. Střelbu 
Monika a Katka trénují teprve od letošního ledna. 
Dále Monika Macková (závodí za Kralupy, ale bydlí 
poblíž Kutné Hory) získala bronzovou medaili v indi-
viduálním závodu – díky vynikající střelbě a Katka 
Berková byla čtvrtá. Obě dvě závodí také s dívkami, 
které jsou o rok starší. Proto věřím, že v příštím 
roce proběhne „sestrovražedný“ boj o medaile.

Další individuální úspěchy nás také neminuly…. 
První místo získala Marie Martínková ve své katego-
rii U13, kde se plave 100 m kraulem a běží 1000 m. 
Tento závod nebyl hodnocen jako mistrovský, ale 

Marie dosáhla vynikajících osobních rekordů v obou 
disciplínách. Společně s Míšou Svobodovou tvoří 
družstvo, které bude bojovat v září v Plzni o medaile 
na svém mistrovství republiky. 

Poprvé na závodech startovaly nejmladší dívky 
- Barča Berková, Bětka Čiperová a Verča Laurová. 

Všechny holky, ročník 2004, závod na „slavné“ Ju-
lisce zvládly a Barča předvedla vynikající plavecký 
výkon 48 vteřin na 50 m kraula.  

V chlapeckých kategoriích jsme v první polovi-
ně roku nedosáhli na žádné umístění, ale v jednotli-
vých výkonech se hoši zlepšují. Největší rezervy mají 
ve střelbě, kde hraje roli také „hlava“ a disciplína, 
nejenom pevná ruka. Starosti se střelbou – s vy-
rovnaností - ovšem mají závodníci všech úrovní, až 
po reprezentaci. Oddíl moderního pětiboje trénuje 
plavávání v rámci Plaveckého oddílu Kralupy, díky 
němuž dosahuje svých úspěchů v této disciplíně. 
Atletiku – běh – trénujeme na perfektním tartanu 
nového víceúčelového hřiště a střelbu ve vedlejší ha-
le u zimního stadionu. Náš mladý oddíl si vybudoval 
v hale svépomocí prostor pro 3 stabilní střelecké sta-
vy na vzduchovou pistoli. S tréninky nám pomáhá pan 
Karel Chmel – aktivní sportovní střelec a trenér.

Na tomto místě nabízíme veřejnosti – dětem, ro-
dičům, ale i dalším zájemcům - možnost navštívit 
naše atletické a střelecké tréninky, kde můžou po-
znat, jak tento sport vlastně vypadá, jak trénujeme. 
Tréninky budou nepravidelně probíhat i o prázdni-
nách. V případě zájmu budeme rádi rozšiřovat oddíl 
o děti, které chtějí plavat i běhat. V individuálních 
případech můžeme přijmout i děti, které chtějí je-
nom běhat – připravujeme tréninky zaměřené prio-
ritně na atletiku. Kontaktujte Petra Martínka, mobil 
732 707 720, e-mail: moderni.petiboj@kralupy.cz

V neděli 3. června 2012 proběhl 
na ragbyovém hřišti v Kralu-

pech – Mikovicích již poněkoliká-
té regionální turnaj dětí kategorií 
U7, U8, U11 a U13 pořádaný naším 
klubem. Ačkoli se jednalo o po-
slední ze série turnajů jarní sezó-
ny, byl naprosto rekordně obsazen, 
sjelo se celkem 43 týmů z klubů 
RC Slavia Praha, RC Sparta Praha, 
RC Tatra Praha, RC Petrovice, RC 
Přelouč, RC Rakovník, RC Říčany 
a samozřejmě domácí RC Kralupy 
nad Vltavou. 

Na hřiště plné hrajících dětí 
a fandících diváků byl hezký po-
hled. Velkou radost nám udělal do-
mácí tým Havranů, který se ve své 
kategorii U7 stal jednoznačným ví-
tězem a zaslouženě převzal pohár 
a medaile od předsedy sportovní 
komise Jana Špačka. Turnaj byl po-
řádán za podpory Města Kralupy 
nad Vltavou.

Hana HRUBá

titul pro oddíl moderního pětiboje tJ Kralupy
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Závod Mistrovství ČR v moderním pětiboji – 
Juliska, Praha 2. 6. 2012. Vicemistryně republiky 
– TJ Kralupy: Monika Macková (vlevo) a Kateřina 
Berková, vítězové: Dukla Praha – L. Chvalovská, 
K. Krejčí , 3. místo: Spartak Hořovice – J. 
Procházková, K. Křenková.

Úspěšný domácí turnaj dětí
rugby Club kralupy n. vlt. pořádá další nábory!

další informace na www.rckralupy.com

nábor žen a dívek od 16 do 100 let! 
Zveme všechny z vás, které mají chuť zkusit si atrak-
tivní olympijský sport.
Tréninky od září 2012 na hřišti v Kralupech 
- Mikovicích. 
kontakt: hhruba@rckralupy.com,
mob. 603 948 712. 

nábor mužů!
Stále rozšiřujeme náš tým mužů, který se pravidelně 
účastní turnajů oblastní soutěže Čech.
Tréninky úterý a čtvrtek od 18:30 h. na hřišti v Kralupech - Mikovicích (i přes léto).
kontakt: rvotipka@rckralupy.com, mob. 733 590 210.

nábor dětí!
Přijímáme dívky a chlapce od 4 let, zejména roč. nar. 2006, 2003, 2002, 2001, 2000 a 1999.
Tréninky: úterý a čtvrtek 17:00 – 18:15 h. na hřišti v Kralupech - Mikovicích.
Zahájení 4. září 2012!
kontakt: hhruba@rckralupy.com, mob. 603 948 712, phruby@rckralupy.com, mob. 605 982 983.



K Z

41

Sport

oposledním květnovém ví-
kendu pořádal kralupský 

kanoistický oddíl na své trati 
ve Veltrusech závody nejvyšší 
české soutěže ve vodním slalo-
mu - Český pohár. Na start se 
postavila největší skupina zá-
vodníků z celého seriálu závodů 
ČP v letošním roce, celkem 146 
závodníků v pěti kategoriích. 
Junioři bojovali mimo jiného 
i o nominaci do týmu na LOH 
v Londýně. 

Oba stavitelé tratí závodníky 
rozhodně nešetřili a rozhodli se 
dostat z nich to nejlepší. V so-
botu byla trať o něco náročněj-
ší fyzicky, trenér juniorů Kamil 
Křempek naskládal 21 branek 
do koryta umělého kanálu tak, 
že si mnozí závodníci museli 
sáhnout až na dno sil. Závod 
nedokončily tři lodě. 

V neděli byl tvůrcem trati tre-
nér Dukly Dan Rubín. Jeho trať 
měla ještě o jednu bránu navíc, 
byla na pohled lehčí, ale pro 
změnu vyžadovala bezchybné 
technické zvládnutí, protože ně-
kde záleželo na každém centi-
metru při přesnosti nájezdu.

Potěšitelnou skutečností pro 
domácí bylo, že se ani v tak-

to obsazeném závodě neztratili. 
Dvojice Luboš Šupolík a Patrik 
Šeba skončila po oba dny pá-
tá. Kajakáři na tom byli o něco 
hůře, Pavel Prell skončil na 28. 
a 20. místě, Ladislav Voves obsa-
dil 25. a 29. místo a Pavel Šupo-
lík 39. a 33. Pro posledně jmeno-
vaného nejsou umístění žádnou 
ostudou, vždyť jde o nejmladší-
ho kajakáře v Českém poháru 
a loňského vítěze Českého pohá-
ru žáků a mistra republiky v té-
to věkové kategorii. Jeho úkolem 
je sbírat zkušenosti. Ostatně ka-
jakáři jsou tradičně nejvyrovna-
nější kategorií, lepší jízdy prv-
ních deseti v absolutním pořadí 
dělilo šest vteřin! 

V singl-kanoích měl domácí 
oddíl dvojnásobné zastoupení, 

jednak v navrátilci z pražské-
ho USK Michalu Peškovi (28. 
a 25. místo) a hlavně Romanu 
Matulovi. Šestnáctiletý singlíř, 
loňský vicemistr republiky, má 
zkušenosti s reprezentací už 
z loňského ročníku a letos si ji 
hodlá zopakovat. V závodech 
obsadil 20. a 13. místo, mezi 
juniory byl čtvrtý a druhý, což 
mu v průběžném pořadí dává 
4. místo s odstupem jediného 
bodu na 3. místo, které by mu 
zaručovalo reprezentaci po zby-
tek roku. 

Svá želízka měl oddíl i me-
zi kajakářkami. Barbora Zýko-
vá obsadila dvakrát 26. pozici, 
mnohem lépe si vedla Anna 
Koblencová. O nominaci do ju-
niorů smí bojovat prvním ro-

kem, ale svým soupeřkám už 
loni na podzim naznačila, ještě 
jako žačka na juniorském mis-
trovství, že nehodlá být lovnou 
zvěří, ale naopak ten, kdo ostat-
ní znervózňuje. V juniorské no-
minaci jí zatím patří 3. místo 
a vnáší tak mezi své starší ko-
legyně pocit nejistoty. V nově 
se rodící kategorii singl-kanois-
tek se dostala v sobotu dokonce 
na stupně vítězů a stříbrná pozi-
ce jí zatím patří i v nominačním 
pořadí této kategorie.

Díky výsledkům mají kralup-
ští borci našlápnuto i k ziskům 
prvních výkonnostních tříd, což 
by je zejména vzhledem k je-
jich mládí řadilo k elitě tohoto 
sportu u nás. V průběžném ab-
solutním pořadí ČP je dvojice 
Šupolík - Šeba jedenáctá, Ro-
man Matula devatenáctý a An-
na Koblencová desátá. 

Nezbývá, než doufat, že ty-
to skvělé výsledky potvrdí 
v závěru juniorské nominace 
v Českých Budějovicích i v zá-
věrečném pohárovém závodě 
v pražské Tróji, který se pojede 
v srpnu, týden před Světovým 
pohárem na téže trati.

MIlan JoHanIdeS

J iž posedmnácté byl předán Pe-
troniův pohár a korunováni mistři 

nejvyšší kralupské hokejbalové sou-
těže. Nejdramatičtější scénář histo-
rie finálových sérií přineslo měření sil 
týmů CSKA LOBEČEK a PINK GUYS. 
Mladí diskohošani, vedeni kapitánem 
Janem Langthalerem, deklasovali 
v prvním utkání finále lobečské ve-
terány 8:2. Málokdo věřil, že letošní 
sezóna „věčně stříbrných mladíků“, 
hladových po prvním mistrovském 
titulu, nebude zakončena zlatou teč-
kou. Matadory z CSKA, kteří hlavně 
po fyzické stránce tahali celou sérii 
za kratší konec, ale zdobila nezměr-
ná bojovnost, mnohdy na hraně to-
tálního vyčerpání. Lobečští dokázali 
v druhém finále vítězstvím 5:4 srov-
nat krok. Třetí zápas v poměru 4:5 

patřil znovu PINK GUYS. V sérii hrané 
na tři vítězná utkání se dostali tedy 
do výhody dvou mistrovských meč-
bolů. Oba promarnili. Čtvrté finálové 
utkání přineslo nejdelší zápas v his-
torii play off Petroniova poháru. Až 
v pátém prodloužení - v čase 74:22 
– ho rozhodl kapitán CSKA a čerst-
vý extraligový mistr České republiky 
Jan Rambo Střeska. Rozhodující páté 
finálové klání bylo třešničkou na dor-
tu velmi kvalitní sezóny pro všechny 
hráče i fanoušky hokejbalu. Dvě tře-
tiny to vypadalo, že PINK GUYS zlomí 
mistrovské prokletí, ovšem další ze 
zázračných obratů Petroniova pohá-
ru režíroval špílmachr CSKA Jiří Pa-
lice, který dvěma brankami ve třetí 
třetině poslal utkání do prodloužení. 
Oba týmy srdnatě a s maximálním 

český pohár ve slalomu opět ve veltrusech
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cska lobeček „ukradli“ Petroniův pohár
Lobečské legendy odvrátily dva finálové mečboly diskohošanů
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nasazením bojovaly o zlatý gól o je-
diný gól, který rozhodne celou sezónu. 
V čase 52:25 ho zaznamenal navráti-
lec do sestavy CSKA LOBEČEK Pavel 
Kroužil. Tato branka odstartovala de-
vátou mistrovskou korunovaci domá-

cího legendárního hokejbalové klubu. 
Vítěz Petroniova poháru 2012 – CSKA 
LOVEČEK, vicemistr ligy PINK GUYS, 
bronzové medaile HBC NELAHOZE-
VES. Více na www.kralupy.cz/hokej-
bal. Jindra kohm

Luboš Šupolík 
a Patrik Šeba
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❱ Zdarma pokácím a odvezu stromy a keře v Kralupech a okolí o prů-
měru kmene do 40 cm. Tel.: 777 554 669.

❱ Starší paní hledá výpomoc v domácnosti, cca 4 hodiny denně, nejlépe 
mladší důchodkyni. Kralupy – Hůrka. tel.: 315 727 286. 

dne 6. 6. 2012 se uskutečnilo Mistrovství 
Kralupska v ropeskippingu pro žáky 

a žákyně základních škol - soutěž ve ská-
kání přes švihadlo po dobu jedné minuty. 
Byl to první pilotní ročník soutěže, na který 
přišlo porovnat své síly 130 dětí ze ZŠ Re-
voluční, ZŠ Komenského, ZŠ Třebízského, 
ZŠ Veltrusy a ZŠ Obříství.
Hostem a patronem celé akce byl pan Mi-
lan Hybner, člen ropeskippingového týmu 
ČR, který dětem předvedl vystoupení s ob-
divuhodnými variacemi ve skákání přes 
švihadlo.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, které by-
ly dále rozděleny ještě podle tříd základní 
školy, o krásné a velké poháry, o speciální 
ropeskippingová švihadla a o dárkové před-
měty od  partnerů a sponzorů pořádajícího 
klubu FIT FOR YOU, o.s.
Všem závodníkům děkujeme, přejeme co 
nejvíce naskákaných minut a budeme se 
těšit v příštím roce na skvělé a ještě lepší 
výkony. 

václav Bělík

několik kralupských závod-
níků z Plaveckého oddílu 

Kralupy (POKr) prošlo úspěšně 
základními oblastními soutě-
žemi, dále krajskými soutěže-
mi a kvalifikovali se mezi 30 

nejlepších na Mistrovství České 
republiky. Dle věkové kategorie 
tak mezi desetiletými reprezen-
tovali Kralupy Jakub Kořínek 
a Petr Hantych, mezi jedenácti-
letými se probojovala Michaela 

Svobodová, ve starších žákyních 
Kateřina Berková. 

Nejhodnotnějšího výkonu do-
sáhla právě K. Berková, která 200 m 
znak zaplavala za 2:48 min. 
a umístila se v první dvacítce. 

Na září / říjen 2012 připra-
vuje oddíl plavců pod vedením 
Ing. Jana Šáry nábor nových 
plaveckých nadějí. Přihlaste 
i vy své děti!

Ing. MgR. PetR HantycH

kralupští plavci na Mistrovství republiky 
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Jednotlivci: 
1. třída: ..................................Pavel Káš .......................... ZŠ Komenského
2. + 3. třída chlapci: ..............Michal Štibinger ................ ZŠ Veltrusy
2. + 3. třída dívky: .................Adéla Jandová .................. ZŠ Veltrusy
4. + 5. třída chlapci: ..............Lukáš Černý ..................... ZŠ Revoluční
4. + 5. třída dívky: .................Lenka Čechová................. ZŠ Revoluční
6. + 7. třída chlapci: ...............Jan Suk ............................. ZŠ Revoluční
6. + 7. třída dívky: ..................Simona Chodorová ........... ZŠ Revoluční
8. + 9. třída chlapci: ..............Martin Pražienka .............. ZŠ Revoluční
8. + 9. třída dívky: .................Sabina Ulmová .................. ZŠ Revoluční
Minitýmy: 
1. místo..................................Pražienka, Kaprál ............. ZŠ Revoluční
Týmy: 
1. místo....................... Helebrantová, Němeček, Loffelmann, Němeček, 
 Hlaváček, Reinerová, Tytlová, Rážová; ZŠ Veltrusy

Mistrovství Kralupska v roPeskiPPingu

Ti nejlepší (www.fitforyou.cz)

Prodám byt
na Cukrovaru - 2 + KK, 43 m2. 

Byt je po celkové rekonstrukci, plastová okna, zděné jádro.
Cena: 1.190.000,- Kč

tel.: 721 326 328

Oční optika – Věra Řezníčková, 
Husova 495, Kralupy nad Vltavou (u nádraží)

Oční optika s 21letou tradicí - bohaté zkušenosti našich pracovníků 
jsou známkou poskytování kvalitních služeb:
Þ měření zraku moderními vyšetřovacími metodami 
optometristkou
Þ aplikace kontaktních čoček
Þ poradíme ve výběru a kvalitě brýlových čoček 
včetně multifokálních do široké nabídky 
značkových dioptrických obrub
Þ opravy brýlí, široká nabídka roztoků 
na kontaktní čočky
Þ přijímáme poukázky Sodexho, Unišek, 
Cadhoc
Nová otvírací doba: Po – Pá 8 – 17 h.
tel.: 315 727 895

Po předložení tohoto inzerátu sleva 5 % 
na dioptrické brýle do 30. 9. 2012.

✁

inzerce
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Co to Je exPreSkA?
Jedná se o 30 minutový kruhový trénink pro ženy. 
Najdete zde 8 posilovacích strojů a 8 mezistanic. 
Výhodou je, že u nás nepotkáte při cvičení muže. 
Přijít můžete kdykoliv v otvírací době, není třeba se 
objednávat. 30 minut intenzivního kruhového cviče-
ní stačí pro spálení až 2000 kJ, cvičit ale můžete 
libovolně dlouho. Ideální je chodit 3 x týdně. Střídáte 
posilovací cvičení s aerobním, které vám pomáhá 
udržovat správnou tepovou frekvenci, při které do-
chází ke spalování tuků. Posilovací stroje jsou hyd-
raulické, to znamená, že současně posilujete dvě 
svalové skupiny najednou. Vše je jednoduché, zvlád-
nete to všechny, i když nemáte s cvičením žádné 
zkušenosti! Po celou dobu cvičení je vám k dispo-
zici trenérka. A můžete cvičit v jakékoliv Expresce 
v ČR i na Slovensku. V Expresce můžete hubnout, 
vylepšit si fyzickou kondici, posílit kardiovaskulární 
systém a hlavně – BUDETE SE CÍTIT SKVĚLE!

JAk ZAČít?
„Zavolejte na telefonní číslo 774 509 013 a domluv-
te si s trenérkou svou první návštěvu.

Nebo napište e-mail na: kralupy-nad-vltavou@
expreska.cz, že máte zájem o cvičení a naše tre-
nérka vám sama zavolá a domluví s vámi termín 
prvního tréninku. Anebo rovnou přijďte do Expres-
ky v Nerudově ulici (vedle pošty, nad prodejnou O2) 
v Kralupech n. Vlt. A nezapomeňte si vzít s sebou 

věci na cvičení, ať zbytečně neztrácíte čas! Můžete 
rovnou začít!

PoPrvé
Když do Expresky přijdete poprvé, ať už na objed-
nání nebo bez, naše trenérka vám vše ukáže a vy-
světlí. Provede jednoduchou diagnostiku, aby vám 
pomohla najít největší prohřešky na vašem těle 
a mohla vám připravit cvičební plán na míru. Projde 
s vámi všechny cvičební stroje a mezistanice, ukáže 
vám, jak správně na nich cvičit. Tento první trénink 
máte zcela ZDARMA! Nabídne vám také možnost 
péče nutriční specialistky. Cvičením energii vydáte 
a ona vám poradí, jak jí zase správně doplnit. Pro 
dobrý pocit je důležité vědět, co jíst!

A dál
A dál se rozhodnete, jak se všemi informacemi na-
ložíte. Zda pro sebe chcete jen to nejlepší a stanete 
se členkou Expresky se všemi jejími výhodami ne-
bo ne. Těšíme se na všechny ženy, které se chtějí 
cítit dobře, chtějí si svůj život užít a něco pro sebe 
udělat. 30 minut 3 x týdně – zde není výmluva – 
„Nemám čas“ – na místě!

Navíc pro vás budeme pořádat další akce, které 
jako členky budete mít vždy levnější – např. kurz 
zdravého vaření, přednáška fyzioterapeuta, kosme-
tické prezentace, kosmetické ošetření, ochutnávky 
zdravých produktů apod.

kolik to StoJí
Za členství v Expresce zaplatíte jednorázově 600,- 
Kč a pak už si vybíráte produkty, které chcete, 
tak, aby vám vyhovovaly. Pokud si koupíte roční 
cvičební plán a budete cvičit pravidelně 3 x týd-
ně, přijde vás jedno cvičení na 45,- Kč. Naše tre-
nérky vám vždy najdou řešení, abyste si cvičení 
mohly dovolit.

A něCo Pro MUŽe?
Ano, i pro ně něco máme. Naši nutriční specialistku 
můžete využít i vy. I vás jistě zajímá, jak se správně 
stravovat, abyste byli fit, přitažliví pro ženy 
a cítili se fajn. Můžete také od srpna vyzkoušet 
kosmetické ošetření speciálně upravené pro 
muže. Pak poznáte, co my ženy na tom máme – 
příjemný relax a odpočinek. Není ostuda o sebe 
pečovat!

A děti?
Mají si kde hrát – v malém dětském koutku se 
zabaví, než si zacvičíte. Navíc na ně po celou dobu 
uvidíte a ony na vás.

váháte...
Přijďte se jen podívat, chvilku posedět, porozhléd-
nout se, nechat si vysvětlit. Nikdy neobtěžujete, 
trenérky a nutriční specialistky jsou tu pro vás! 
Tak do toho, holky!

holky, cvičte s námi v eXpresce!
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Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

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

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

chcete snížit náklady na vytápění nebo 
zmodernizovat vaše bydlení? My vám 

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

výraznou slevu až - 50 %.

PlasTová 
okNa 

a DvEřE

fotografka Edit Biro
Vám naBízí:
fotografoVání sVatEB, plEsů, 
spolEčEnských a firEmních 
akcí, rodinné foto, oslaVy, děti, 
zVířata a další foto.

www.foto-editbiro.cz
e-mail: fotobiro@seznam.cz
tel.: 731 635 657

www.jeduuklidit.cz

NO WORRy s.r.o. - nejen úklidová firma...
Volejte: 775 390 298, mailujte: info@jeduuklidit.cz

už NEBuDEtE CHtít JiNAK... Ceny od 130,- Kč / hodina

� úklidové práce
� nákupy a pochůzky
� drobné opravy v domácnosti
� žehlení prádla
� mytí oken 
� čištění koberců
� hlídání dětí
� venčení psů a další

ZAJiStíME VáM ČAS 
A POHODu, NEVáHEJtE!

Certifikovaný realitní makléř Asociace 
realitních kanceláří Čr JAn MiStoler

tel.: 774 883 375, e-mail: jan@mistoler.cz

hledá pro své klienty 
byty a domy

v Kralupech n. Vlt. a okolí.

na prodej nemovitostí v lokalitách Kralupy nad Vltavou, Slaný a Kladno.
Nabízíme časovou flexibilitu, vysoké výdělky. 

Více informací na tel.: 724 927 077

hledáme ObchOdní ZásTupce

Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj
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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

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...

Clt iMPORt s.r.o., žižkova 141, Kralupy nad Vltavou
 
nabízí občanům, podnikatelům i firmám:
u Zpracování podvojného účetnictví a daňové evidence

u Zpracování mezd a vedení mzdové agendy

u Zpracování veškerých daňových přiznání

u Rekonstrukce účetnictví

u Sekretářské a administrativní práce
 

V případě zájmu nás kontaktujte na adrese žižkova 141, Kralupy n. Vlt.
nebo na telefonních číslech +420 724 580 368, +420 602 616 122.

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

VELKÉ LETNÍ SLEVY 
POKRAČUJÍ

OTEVřENO:
po – pá: 8:00 – 17:30  so: 8:00 – 16:00  ne: 9:00 – 14:00
Ve svátky 5. a 6. 7. otevřeno .................................... 8:30 – 13:00

Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: kralupský Zpravodaj

RHODODENDRONAKčNÍ 
CENA
109,-
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Parkoviště u Penny.

Záchrana na člunech  v Podřipské ulici.

Jungmannova ulice.

Začátek  

Přemyslovy ulice.

Chmelova ulice.

Křižovatka ulic Podřipská  
a S. K. Neumanna pod vodou.


