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Krátké zprávy

srdečně vás zdravím v novém roce 2013! I přesto, 
že v tomto letopočtu je třináctka, která asi bude 
hrát svou roli, věřím a přeji si, aby nám tento rok 

nepřinesl smůlu, ale byl přinejmen-
ším tak dobrý jako ten loňský a tře-
ba ještě lepší.

A prvním dobrým znamením 
může být to, že se nenaplnila pro-
roctví a nenastal konec světa. I když 
– dvacátý první prosinec loňského 
roku byl tak trošku strašidelný – tma 
byla ráno taková těžší, černější, hut-

nější a mlhy, které zavalily Kralupy následující dny, 
nebyly také nijak optimistické. Ale naštěstí se jed-
nalo jen o rozmary počasí…

Přesto můžu říci, že vánoční svátky roku 2012 
byly krásné a opět se mi potvrdilo, že nejkrásnější 
na Vánocích je doba adventní – doba setkávání, 
povídání, zastavení… Není nic příjemnějšího, 
než vánoční svařák, pohoda, radost a veselí, kdy 
je vám jedno, jestli vajíčka na salát budou natvr-
do tak akorát nebo ještě víc, kdy vás těší, že už 
na Štědrý den vybíráte cukroví ze dna krabiček, 
kdy víte, že na Štědrý večer budou vašim dětem 
zářit oči a zrychlí se jim tep, protože jim Ježíšek při-
nese alespoň něco z dárečků, které si přály. A proč 
ne všechny? Protože i ty nejhodnější děti někdy za-
zlobí, a dokud nosí dárky Ježíšek, můžete se na něj 
vždycky „vymluvit“. Později už to bude složitější. :o)

Věřím, že jste všichni strávili 1. leden – Nový rok 
– v pohodě a klidu a neprováděli žádné nepříjem-
nosti, protože se říká, že co se bude dělat na Nový 
rok, to vás bude provázet po celý rok… A pokud 
jste si dali novoroční předsevzetí, čehož se týká 
i naše lednová anketa na str. 13 (není to symbo-
lické?), nevzdávejte se hned při prvním klopýtnutí 
a zkuste své předsevzetí dodržet – protože chy-
bovat je lidské a nemá cenu vzdávat boj po první 
prohře…

Přeji vám všem spoustu vyhraných soubojů, 
jedinečných okamžiků, moře šťastných a neza-
pomenutelných dnů, oceán zdraví, pohody, lásky 
a hlavně dobré nálady!

Radka Saláková, 

RedaktoRka kZ

Vážení a milí čtenáři 
Zpravodaje,

www.mestokralupy.cz
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◆ Rada města schválila zapůjčení objektu bý-
valého Aera Kralupy nad Vltavou JSDH, a to na zá-
kladě žádosti Jiřího Vachalce, velitele JSDH Kra-
lupy nad Vltavou, v četnosti cca 1x měsíčně, pro 
JSDH Kralupy nad Vltavou a JSDH Kralupy – Mini-
ce, za účelem využití objektu pro praktickou výu-
ku při povinných školeních. Objekt bude využíván 
jednotkami SDH na vlastní nebezpečí. Povinností 
JSDH k zapůjčení objektu bude nahlášení termínu 
konání výuky 7 dní předem na MěÚ Kralupy n. Vlt. 
odboru RIaSM a Městské policii Kralupy n. Vlt. 
◆ Rada města schválila společnosti RHG, spol. 
s r. o. podnájem gastroenterologické ambulance 
a podnájem prodejny zdravotních potřeb v budo-
vě NsP Kralupy nad Vltavou do doby prodeje bu-
dovy NsP.
◆ Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy 
s firmou COLMEX, s. r. o., Praha Žižkov na dodání 
pěti cvičebních prvků a jejich osazení u DPS do teré-

nu včetně přístupového chodníku ze zámkové dlažby 
za nabídkovou cenu 175.620,- Kč včetně DPH.
◆ Rada města na svém posledním jednání v ro-
ce 2012 schválila tyto důležité body:

● podání žádosti o dotaci z Ministerstva finan-
cí na projekt „Řešení havarijního stavu kanaliza-
ce v místní části Zeměchy ve městě Kralupy nad 
Vltavou“. 

● opětovné vyhlášení „Výzvy“ k výběrové-
mu řízení „Poskytnutí bankovního úvěru ve výši  
20 mil. Kč“.

● podání žádosti o dotaci ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury na projekt „Umístění světel-
ných signálů u přechodu pro chodce v Přemyslově 
ulici“. 
◆ Zastupitelstvo města dne 19. 12. 2012 schvá-
lilo rozpočet města na rok 2013. Více k tomuto 
tématu si přečtěte v článku místostarosty L. Le-
sáka na str. 4.

StřípKY z radnice města ◆ StřípKY z radnice města

30.ledna

Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
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SVaz zdraVotně poStižených V Čr
ZO Kralupy nad Vltavou, Hůrka č. 1041, Kralupy nad Vltavou

Jsme vám k dispozici v úřední dny na výše uvedené adrese,
vždy od 12:30 do 13:30 hodin.

Úterý - 22. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 28. 5., 
25. 6., 24. 9., 22. 10. a 26. 11. 2013.

Bližší informace podá Mgr. eva Ivanová,  
MěÚ kralupy n. vlt., odbor sociálních věcí, 

školství a kultury, tel.: 315 739 925.
Za výbor ZtP Naděžda Pavlíková

Plavecký bazén v Kralupech 
zahajuje provoz po Novém roce ve čtvrtek 3. 1. 2013 v 18:30 hod.
Sportovní hala na Cukrovaru bude v provozu od středy 2. 1. 2013.

Provozní doba Pro veřejnost:

 velký bazén dětský bazén
pondělí .......... 06:15 – 8:00 / 17:00 – 20:00 .................................... 15:00 – 20:00
úterý .............. 06:15 – 8:00 / 14:00 – 17:00 / 19:30 – 21:00 ............ 17:00 – 21:00
středa ............ 06:15 – 8:00 / 18:00 – 21:00 .................................... 15:00 – 21:00
čtvrtek ........... 06:15 – 8:00 / 14:00 – 17:00 / 18:30 – 21:00 ............ 15:00 – 21:00
pátek ............. 06:15 – 8:00 / 14:00 – 21:00 ..................................... 14:00 – 21:00
sobota ........... 10:00 – 20:00 ........................................................... 10:00 – 20:00
neděle ............ 10:00 – 18:30 ........................................................... 10:00 – 18:30

Další informace na www.sportkralupy.cz/bazen
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Dne 23. 11. 2012 byly na novou lávku přes Zákolanský 
potok nainstalovány lavičky. Přesto, že byly 
přišroubované k lávce, podařilo se je vandalům v noci 
z 3. na 4. 12. 2012 utrhat a povalit. odhadem váží jedna 
lavička cca 200 kg...

Slovo 
dělá muže
Tak lze ocenit přístup pana Hejduka 

z Technických služeb města Kralupy 
n. Vlt., když mi při našem vzájemném, 
krátkém setkání dne 23. 11. 2012 u minic-
ké otočky MHD slíbil (vlastně tak říkajíc 
„na čestné slovo“) ověřit můj občanský po-
žadavek na prodloužení zábradlí u veřej-
ného schodiště ve svahu od ulice Pražské 
na ulici Horní.

Nejen, že byl slib splněn již v průbě-
hu dalšího týdne, tj. prodloužení zábradlí 
v horní části od 33. schodu, ale navíc došlo 
k doplnění stávajícího, výstupního prostoru 
na úroveň Horní ulice.

Věřím, že mohu i za minické občany 
označit toto operativní jednání za příklad-
né a hodnotit kladně. Díky Vám!

vladIMíR Hlavaň

Poděkování 
Městu a TSM
Za obyvatele Minic, konkrétně sídliště 

v Pražské ulici, bych tímto ráda podě-
kovala MěÚ Kralupy nad Vltavou a TSM 
Kralupy za rekonstrukci silnice a chodní-
ků v naší lokalitě. Jsme velice rádi, že k re-
konstrukci došlo a Město našlo potřebné 
finance na tuto investiční akci. 

aNNa PetRová, kRaluPy N. vlt. – MINIce

Mezi námi žili a ještě žijí tací, kterým 
osud postavil do cesty přímo nelid-

ské překážky, zasadil velké rány a oni pře-
sto nezměrnou vůli, pílí a svým přístupem 
dokázali si s nimi poradit.

Na jejich životních příbězích bychom 
chtěli ukázat jejich postoj k životu, jejich 
životní cestu, co vše prožili, zažili a na co 
bychom neměli zapomenout.

Rádi bychom každý měsíc otiskli Vaše 
příběhy o Vašich známých a příbuzných, 
jejichž osudy jsou zajímavé, poučné i ob-
divuhodné. Tematicky by Vaše vyprávění 
měla zapadat pod tato hesla: 

Znali jste je? - Poznáváme naše krajany 

- Co všechno přines čas - Zdolali nepří-
zeň osudu - Měli těžký život - Těžká doba, 
těžký život.

Přispějte, prosím, také Vy se svým pří-
během! 

Doručte poštou, mailem nebo osobně 
do redakce KZ – KD Vltava, nám. J. Seifer-
ta 706, 278 01 Kralupy nad Vltavou, e-mail: 
zpravodaj@mestokralupy.cz.

Každý otištěný příběh bude odměněn 
volnou vstupenkou pro 2 osoby na kul-
turní akce pořádané KD Vltava.

Těšíme se na Vaše příběhy a děkuje-
me za spolupráci!

Nekonečný seriál 
vaNdaliSmuS
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opravené schody v Horní ulici.
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Dne 19. 12. 2012, v souladu se zákonem  
č. 250/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

schválilo Zastupitelstvo města Kralupy nad Vlta-
vou na veřejném zasedání rozpočet města na rok 
2013:
� příjmy v celkové výši 315.182,50 tis. Kč
� výdaje v celkové výši 461.648,90 tis. Kč
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový s tím, 
že schodek ve výši 146.466,40 tis. Kč bude finan-
cován z vlastních zdrojů a úvěrem na výstavbu no-
vého městského úřadu. 

FinancoVání se skládá Z částek: 
� + 110.000 tis. Kč vlastní finanční prostředky 
určené na centrum města, 
� + 10.000 tis. Kč z přebytku hospodaření za rok 
2012, 
� + 31.448,40 tis. Kč nevyčerpané prostředky 
na schválené a podepsané akce, které přechází 
do roku 2013, 
� - 4.982 tis. Kč splátka půjčky financování Domu 
s pečovatelskou službou.

V roce 2013 budou v kralupech nad Vltavou pro-
váděny investiční akce v celkovém objemu cca 
290.000 tis. kč. tyto roční investice jsou nej-
vyšší od roku 1989:    
� - 160.000 tis. Kč výstavba nové radnice;
� - 26.830 tis. Kč rekonstrukce bytového fondu 
(prostředky získané z privatizace městských bytů);
� - 57.112 tis. Kč - z toho 33.312 tis. Kč získané 
dotace z evropských fondů – dokončení pásma ze-
leně Strachov, vybudování nového varovného a in-
formačního systému na ochranu před povodněmi, 
zateplení a oprava sportovní haly na Cukrovaru, 
zateplení a oprava budovy KD Vltava, rekonstrukce 
tělocvičny a spojovacích chodeb v ZŠ Václava Havla, 
nákup nového zametacího vozu;
� - 45.785 tis. Kč ostatní investiční akce – ko-
munikace Karsova, Na Rybníkách, Havlíčkova, no-
vá lávka V Olších, rekonstrukce chodníků U Kříž-
ku a Nerudova, nové parkoviště u sportovní haly 
na Cukrovaru, výstavba propojení kanalizace Ze-
měchy – Kralupy, přestavba atria + výměna oken 
a střechy ZŠ Gen. Klapálka, rekonstrukce stezky 

do Dolan, výstavba podchodu pro pěší spojená s re-
konstrukcí ul. Mostní, instalace semaforu u pře-
chodu pro chodce v ul. Přemyslova, rekonstrukce 
veřejného osvětlení v Růžovém údolí.

Pro financování ZŠ, MŠ, ZUŠ a DDM je schválen 
příspěvek ve výši 23.609,80 tis. Kč, pro Městské mu-
zeum Kralupy 3.463 tis. Kč, pro KaSS 5.947 tis. Kč, 
Městský bytový podnik 5.889 tis. Kč, pro Technické 
služby 19.655,90 (z toho 5.000 tis. Kč na opravy ko-
munikací a chodníků např. v ul. Tylova, komunikace 
u Dvořákova nám.), 7.061 tis. Kč na provoz městské-
ho bazénu a zimního stadionu a příspěvek na provoz 
městské knihovny 3.262 tis. Kč.

Na provoz sociálních služeb a domů s pečova-
telskou službou je schválena částka ve výši 5.875 
tis. Kč.

V rozpočtu je zachována ve stejné výši částka 
2.500 tis. Kč na podporu sportovním oddílům a 1.300 
tis. Kč na podporu zájmových organizací.

libor lesák, 
místostarosta

Rozpočet města 2013

 PříjmOVá čáSt rOZPOčtu  VýDajOVá čáSt rOZPOčtu
  – V tiS. Kč – V tiS. Kč

Odbor ekonomický ....................................................................... 292.635,50   .................................................... 102.280,30
Odbor soc. věcí, školství a kultury  .................................................. 1.390,00  ........................................................62.997,30
Odbor správní .................................................................................... 1.134,00  .............................................................267,00
Městská policie  ................................................................................... 800,00  ........................................................11.308,00  
Odbor správy majetku .......................................................................9.574,00 ........................................................ 22.535,50
Samostatné odd. informačních služeb veřejnosti ............................... 700,00 ............................................................. 950,00
Odbor životního prostředí   ............................................................... 2.660,00 ........................................................ 22.349,30
Útvar marketingu a rozvoje města  ........................................................ 25,00 ...........................................................3.178,20
Odbor kancelář tajemníka  .................................................................... 95,00 ...........................................................6.437,00
Odbor dopravy  ..................................................................................5.516,00 .......................................................... 4.790,00
Odbor výstavby a územního plánování  ...............................................132,00     .......................................................1.001,00
Odbor obecní živnostenský úřad  ........................................................521,00  ..................................................................... - 
Odbor realizace investic ...............................................................................  -  ..................................................... 223.555,30

Příjmy CelKem: ..................................................................315.182,50  VýDaje CelKem:  ........................461.648,90

Rozdíl – schodek rozpočtu ..................................................................................................................................... - 146.466,40
Financování – příjmy ............................................................................................................................................... + 151.448,40
Financování – výdaje .................................................................................................................................................. - 4.982,00

FiNaNCOVáNí CelKem ..................................................................................................+ 146.466,40

Rekapitulace rozpočtu
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Nad dopisy čtenářů
Rekonstrukce Hostivítovy ulice

- doručeno do redakce 21. 11. 2012 

„Dobrý den, prostřednictvím Zpravodaje bych se 
chtěla zeptat, kdy dojde k zásadní rekonstruk-
ci silnice vedoucí na Hostibejk - ul. Hostivítova, 
která patří k nejhorším v Kralupech. Zatím je pro-
vizorně „opravována“ tak, jak zbyde asfalt, což 
je pouze dočasné řešení. Naproti kontejnerům 
na třídění odpadu byl do prostoru zeleného pásu 
vylit asfalt tak, že nevím, zda se jedná o „rozší-
ření“ silnice nebo znehodnocení zeleně.
Vzhledem k tomu, že ve městě probíhají rekon-
strukce povrchů silnic, které to zdaleka tak ne-
potřebují, např. silnice na sídlišti v Zátiší, před-
pokládám, že tato silnice bude rekonstruována 
v co nejbližší době.
Žádám tedy o vyjádření, zda se s ní v dohledné 
době počítá. A ještě prosím o reakci k výše uve-
denému vylití asfaltu u kontejnerů. Zajímá mě, 
co bylo tímto zásahem zamýšleno a zda vám to 
připadá jako vylepšení stávajícího stavu.“

kRIStýNa Běželová, kRaluPy Nad vltavou

Reakce libora lesáka, 
místostarosty kralup n. Vltavou

V současné době je zadáno zpracování projektové 
dokumentace na celkovou rekonstrukci komu-
nikace. Po dokončení projektové dokumentace 
Ing. Vladimírem Musilem bude podána žádost 
o stavební povolení a po jeho získání  bude vy-
hlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Potřebné investice na rekonstrukci budou na-

vrženy do rozpočtu na rok 2014, kdy dojde i k re-
alizaci stavby.

Reakce ing. Petra Šáry, ředitele 
tsM kralupy n. Vltavou

Co se týče poslední otázky - jedná se skutečně 
o provizorní opravu zbytkem asfaltu, jejímž cílem 
bylo vyplnit vyjetou kolej. Tím se alespoň v tomto 
frekventovaném místě komunikace lehce – provi-
zorně – rozšířila. Jak je vidět z fotografie, o nějaké 
zeleni se v daném místě rozhodně mluvit nedá.

Komunikace v sídlišti Zátiší rozhodně souvislou 
opravu povrchu již delší dobu potřebovala. V situaci, 
kdy byly zrekonstruovány chodníky a zřízeno nové 
parkoviště, byla tato oprava logickým zakončením 
oprav  této lokality.

Plavání batolat
- doručeno do redakce 10. 12. 2012 

V Kralupském Zpravodaji (listopad 2012) jsem se 
dozvěděla, že dojde ke sloučení organizací provozu-
jících plavecký bazén a zimní stadion a že změnou 
nedojde ke zrušení žádných provozovaných aktivit. 
Přímo je tam vyjmenováno i plavání batolat. Přesto 
jsme se dověděli na minulé hodině plavání, že bo-
hužel plavání batolat je zrušeno a od ledna 2013 již 
žádné kurzy plavání batolat nebudou. Mohu se ze-
ptat, z jakého důvodu byli občané města mystifiko-
váni a proč dojde ke zrušení aktivit provozovaných 
plaveckým bazénem?

MoNIka Juříčková

Reakce Vladimíra lánského, 
jednatele kralupské 
sportovní spol. s r. o.

Omlouváme se, ale kurzy nakonec budou pro-
bíhat od 1. 9. 2013. Dvě instruktorky tehdej-
šího týmu Příspěvkové organizace plavecký 
bazén koncem října 2012 podepsaly výpověď 
s tím, že nebudou pokračovat po 31. 12. 2012 
a upřednostnily odstupné před podepsáním 
smlouvy s naší společností. Ostatní instruk-
torky bohužel nemají diplom na tuto činnost. 
Příprava nových instruktorů k této čin-
nosti se otevírá až v novém roce, a tři 
dotázané soukromé subjekty provozu-
jící tuto činnost nejsou schopny výu-
ku zajistit v prvním pololetí roku 2013. 
Pisatel článku, který vyšel v listopadovém 
Zpravodaji, v té době nevěděl (a ani já), 
že se instruktorky rozhodnou odejít, pro-
to napsal, že se i tato aktivita nezmění. 
Omluva je na naší straně a v průběhu břez-
na již budeme informovat na našich we-
bových stránkách (www.sportkralupy.cz) 
o kurzech probíhajících od 1. 9. 2013.
Děkuji za pochopení.
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Odměnou za třídění odpadu není jen 
dvaceti tisícová finanční odměna, ale 

také pocit, že jsme alespoň trošku ulehčili 
naší přírodě.

Co ovlivnilo to, že Kralupy letos skončily 
na 3. místě – změnil se přístup k třídění 
odpadu nebo se ostatní města tak zlepšila?
Přístup se určitě nezměnil, ani jsme netří-
dili hůře než v minulých letech, ale pravi-
dla soutěže jsou pokaždé nastavena trošku 
jinak a letos to prostě sedlo více jiným ob-
cím. Do této soutěže se nezapočítává pouze 
množství vytříděného odpadu, ale i např. 
hustota a efektivita sběrné sítě, což zname-
ná, že nádob na tříděný odpad nesmí mít 
obec moc ani málo, protože jinak by svoz 
nebyl dostatečně efektivní. Dalším hodnotí-
cím kritériem je např. to, zda má obec zave-
den sběr kovů, nápojových kartonů a oddě-
lený sběr barevného a bílého skla nebo zda 
má obec smluvně zajištěn sběr vysloužilého 
elektrozařízení, ve kterém se naše město 
mimo jiné letos umístilo na 4. místě ve své 
kategorii, což je také velký úspěch. 

Umístit se na předních místech v soutěži 
„My třídíme nejlépe“ není vůbec jednodu-
ché, a proto je pro nás – a snad i všech-
ny občany - i 3. místo velkým úspěchem 

a samozřejmě i velkou motivací do dal-
ších let.

Kdo v Kralupech provádí svoz 
separovaného odpadu a jak se s odpady 
poté nakládá? mnozí občané si myslí, že 
sběrový vůz sesype stejně vše do jednoho 
kontejneru a vyveze na skládku.
Svoz separovaného odpadu provádí v na-
šem městě na základě smluvního vztahu 
společnost Regios a.s. Vysbírané komodi-
ty, jako je odpadní papír, plast a nápojový 
karton, putují do Úholiček do nově vybu-
dované třídící linky, jejímž vlastníkem je 
zmiňovaná společnost Regios.  Zde dochá-
zí k jejich dotřídění. Kvalitní papír putu-
je do papírny, plast do závodu na výro-
bu textilních vláken a nápojový karton se 
zpracuje rovněž v papírně nebo na výro-
bu izolačních desek, které jsou využívány 
ve stavebnictví. Málo kvalitní papír a plast 
se používá jako druhotné palivo do cemen-
táren. Veškeré vysbírané barevné i bílé sklo 
je zpracováváno ve sklárně. Se všemi vy-
jmenovanými komoditami se na našem trhu 
velmi dobře obchoduje, proto názory typu 
„nebudu třídit, stejně se to sesype na jednu 
hromadu a odveze na skládku“ jsou dnes 
spíše výmluvou, proč netřídit.  Naštěstí 

úspěch našeho města ve třídění odpadů 
v posledních čtyřech letech dokazuje, že 
takto uvažujících občanů je zřejmě asi již 
jen minimum.

Plánujete v Kralupech rozšířit síť kontejnerů 
na separovaný odpad, případně přibude 
nějaký jiný druh tříděného odpadu?
Síť kontejnerů rozšiřujeme průběžně dle 
potřeb a v tomto roce plánujeme posílit 
stanoviště v našem městě o kontejnery 
na nápojový karton. V současné době je 
jich rozmístěno 17 a nedosahujeme takové 
výtěžnosti, jakou bychom si představovali, 
takže to máme jako závazek, který by nám 
měl přinést také pár bodů do soutěže. Kon-
tejnery na jiný druh odpadu než ty, co jsou 
v současné době po našem městě rozmís-
těny, neplánujeme. V úvahu by připadal již 
jen sběr kovů a na to, přiznám se, nemáme 
dost odvahy. Je to komodita velmi dobře 
zpeněžitelná ve výkupně kovů a v praxi to 
vypadá tak, že v kontejnerech a většinou 
i v okolí kontejnerů zůstane jen to, co se 
nedá prodat. Takže kdo chce třídit kovy, 
má možnost je odevzdat v našem sběrném 
dvoře v Libušině ulici, který je pro občany 
otevřen 7 dní v týdnu.   

jak například nejlépe naložit s odpady 
z kuchyně – zbytky vařeného jídla, zkažené 
jídlo apod.?
V současné době je v našem městě zaveden 
sběr bioodpadů přímo z domácností, kdy si 
občané mají možnost za malý poplatek pro-
najmout bioonádobu a využívat svozu, který 
probíhá 1x za 14 dnů od dubna do listo-
padu. Bohužel této možnosti mohou využít 
pouze občané bydlící v rodinném domku. 
Na sídlištích není možno tento systém za-
vést z důvodu anonymity, kde není možno 
zabránit, aby se do těchto nádob nedostaly 
i odpady, které nemají s bioodpadem nic 
společného. 

Co se týká zkaženého nebo mastného jíd-
la, tak ten patří do směsného komunálního 
odpadu, nikoli do bioodpadu.  

Děkuji za rozhovor a přeji našemu městu, 
aby jeho občané i nadále správně a uvědo-
měle třídily svoje odpadky! 

Radka Saláková

RoZHovoR s... Helenou traxlovou, odbornou referentkou MěÚ kralupy n. vltavou - odbor žP a odpadového hospodářství

my třídíme nejlépe
V letošním 8. ročníku krajské soutěže pro obce a města „My třídíme nejlépe“ v třídění využitelných složek komunálního 
odpadu získaly Kralupy – po předchozích dvou vítězstvích – 3. místo ve Středočeském kraji v kategorii obce s počtem 
obyvatel nad 10 000. první místo obsadilo město Mělník, stříbrnou příčku Říčany.
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Stanoviště tříděného odpadu v chelčického ulici
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vážení příznivci plaveckých a kolektiv-
ních sportů v Kralupech nad Vltavou, 

již zřejmě drtivá většina z vás ví,  
že k 31. 12. 2012 ukončila svoji existen-
ci příspěvková organizace města Kralupy 
nad Vltavou – Plavecký bazén Kralupy nad 
Vltavou. Všechny činnosti, které plavecký 
bazén provozoval, přecházejí v rámci sys-
témového slučování sportovních organizací 
města od 1. 1. 2013 k činnostem Kralupské 
sportovní spol. s r. o.

Ráda bych touto cestou poděkovala jak 
všem obchodním partnerům, základním 
a mateřským školám, tak především ná-
vštěvníkům krytého plaveckého bazénu, 
sportovní haly a městského koupaliště za je-
jich přízeň, která nejen mne, ale i celý ko-
lektiv pracovníků organizace motivovala 
ke snaze tato zařízení udržet v maximálně 
možné uživatelské úrovni.

Za dobu činnosti plaveckého bazénu na-
vštívilo jednotlivé provozy obrovské množ-
ství sportovních a rekreačních plavců, ale 
také i začínajících plaváčků a batolat, která 
se s vodou teprve začínala u nás seznamo-
vat. Pod vedením našich odborných pracov-
níků se u nás naučilo plavat velké množství 
malých školáků z kralupských a okolních 
škol, a to vždy především s ohledem na je-
jich bezpečnost a zároveň s požadavkem, 
aby zažité plavecké schopnosti již zůstaly 
součástí jejich života. 

Nejen mladé, ale i výkonově velmi zdat-
né sportovní týmy, především se zaměře-
ním na basketbal, florbal a futsal využí-
valy prostory sportovní haly od ranních 
až po skutečně večerní hodiny. Odehrály 
zde nejen ligové zápasy, ale i pořádaly 
řady turnajů. Stejně tak tato plocha po-
sloužila setkání vyznavačů aerobiku z ce-

lé republiky, juda a jiným sportovním 
příznivcům.

Všechny významné opravy a rekonstruk-
ce na budovách či prostorách využívaných 
plaveckým bazénem by nebyly možné bez 
podpory Města, které především v přípa-
dě městského koupaliště a budovy kryté-
ho bazénu investovalo nemalé prostředky 
do těchto sportovišť a v tuto chvíli předsta-
vují široko daleko skutečnou špičku v obo-
ru.

Ráda bych se také touto cestou rozloučila 
nejen za sebe, ale i za část spolupracovní-
ků. Zároveň s tím bych také chtěla popřát 
jak úspěšný start, tak mnoho sil nastupující 
organizaci do další práce. 

Přeji všem čtenářům nejen do tohoto no-
vého roku hlavně pevné zdraví, ale zároveň 
štěstí v rodinném, tak i profesním životě.

eva NovotNá

Poděkování z plaveckého bazénu

Tradiční vánoční kulisou na Palackého náměstí v našem městě je instalovaný 
vánoční strom, neboť na tomto náměstí žádný park  

(na rozdíl od Seifertova náměstí, kde se zdobí strom zde vzrostlý) není.
vánoční strom většinou darují občané z Kralup či okolí. Letos doputoval 

smrk na náměstí z nedaleké ulice Na Hrádku, kde strom rostl na městském 
pozemku, ale již zde splnil svůj účel a na žádost místních občanů byl pokácen.
Transport vánočního stromu byl naplánován na 27. listopad 2012, a jak obtížná 

byla tato akce, můžete vidět na fotografiích.
Tento krásně rostlý smrk zdobil Palackého náměstí po celou adventní dobu 

a zdobit bude ještě prakticky do konce ledna tohoto roku.

Vánoční strom v Kralupech 
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Anketa

Nominační list
Sportovce Kralup n. Vlt. 2012

KateGOrie:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 jméno zástupce:  oddíl:

 nominovaný:  oddíl:

  nominovaný:  oddíl:

jméno nominujícího: e-mail: tel.:

Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a nám nezbývá, než 
opět představit a přiblížit vám anketu SPOR-
TOVEC Kralup nad Vltavou 2012.

Ty, co se již do ankety v předchozích 
letech zapojili, ať svým hlasováním nebo 
účastí na samotném galavečeru, mohu ubez-
pečit, že organizační výbor připravuje, jak 
už tomu pravidelně každým rokem bývá, 
opět něco nového. Těšit se můžete i na mas-
kota „Kralupáka“, který ani při letošním 
ročníku nezklame a představí se v nových 
podobách, vytvořených karikaturistou Pav-
lem Rychtaříkem.

Jenomže! Na to všechno si budete mu-
set ještě nějaký čas počkat. Přesněji  
do 22. března 2013.

V tento den anketa vyvrcholí a promění 
se ve slavnostní okamžiky jednoho krásné-
ho večera, kdy budou naši kralupští spor-
tovci za své úsilí a vynikající výsledky oce-
něni. 
a jak se do této ankety zapojit? 
Nominovat sportovce může každý - jak jed-
notlivec z řad veřejnosti, tak i zástupci spor-
tovních oddílů.
Své nominace zašlete nejpozději  
do 25. ledna 2013 – vyberte si jeden ze tří 
možných způsobů: 
1) zaslat SmS zprávu na číslo 777 798 231 
2) poslat e-mail: sportovec2012@
mestokralupy.cz

3) vyplnit nominační lístek a vhodit ho 
do boxu v infocentru měÚ Kralupy nad 
Vltavou, ul. u Cukrovaru 1087
(nominační list je také ke stažení  
na www.mestokralupy.cz).

V letošním roce jsme pro vás připravili tyto 
soutěžní kategorie:
� Jednotlivec do 15 let včetně - pro SMS 
ve tvaru: J15 jméno nominovaného-oddíl-
vaše jméno 
� Jednotlivec 16 – 50 let včetně - pro SMS 
ve tvaru: J16 jméno nominovaného-oddíl-
vaše jméno
� Jednotlivec nad 51 let - pro SMS ve tva-
ru: J51 jméno nominovaného-oddíl-vaše 
jméno 

� Kolektiv do 15 let včetně -  pro SMS 
ve tvaru: K15 jméno nominovaného-oddíl-
vaše jméno
� Kolektiv od 16 let včetně - pro SMS 
ve tvaru: K16 jméno nominovaného-oddíl-
vaše jméno
� Trenér roku – pro SMS ve tvaru: TR jmé-
no nominovaného-oddíl-vaše jméno *
� Síň slávy – pro SMS ve tvaru: SS jméno 
nominovaného-oddíl-vaše jméno *

* Do kategorie Trenér roku můžete no-
minovat nejen své trenéry, ale i předsedy 
klubů, vedoucí družstev, manažery oddílu 
a další výkonné členy oddílu, kteří se vý-
znamnou měrou podílí na úspěšné činnosti 
klubu / oddílu / družstva apod.

Do Síně slávy nominujte sportovce, kte-
ří již dosáhli svých životních sportovních 
úspěchů a významnou měrou se zasloužili 
o sportovní reprezentaci nejen města Kra-
lupy nad Vltavou, ale i České republiky 
ve světě.

Nyní mi už nezbývá, než vás - širokou 
veřejnost - jménem organizačního výbo-
ru Sportovce Kralup vyzvat k zapojení se 
do ankety Sportovec Kralup nad Vltavou 
2012 a pozvat vás - sportovce i nesportovce 
- na galavečer již V. ročníku této ankety. 

leNka cíSleRová

jednotlivec do 15 let

jednotlivec 16 - 50 let

jednotlivec nad 51 let

Kolektiv do 15 let

Kolektiv od 16 let

trenér roku

Nominace do Síně slávy

SPORTOVEC KRALUP NAD VLTAVOU
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Městská policie

Strážníci Městské policie v Kralupech 
nad Vltavou řeší dnes a denně problé-

my a stížnosti na parkování vozidel na ce-
lém území našeho města, a proto přestup-
ky v dopravě patří k nejčastěji řešeným 
prohřeškům. 

Z pohledu kralupských strážníků a v po-
slední době také dle četnosti stížností obča-
nů, nejvíce hřeší parkující řidiči v ul. Šte-
fánikova a na Lidovém náměstí. V těchto 
lokalitách dochází k parkování na chodní-
ku, stání v křižovatkách, stání na bílých 
čarách a nejsou zde mnohdy dodrženy zá-
konem stanovené 3 metry na projetí ostat-
ních vozidel. 

Nešvaru špatného parkování však nejsou 
ušetřeny ani parkovací zóny v centru měs-
ta, kde řidiči mnohdy odmítají zaplatit byť 

jen minimální poplatek, který je stanoven  
na 5,- Kč, kdy v porovnání s jinými městy je 
tento poplatek v Kralupech velmi nízký. 

Na celém území našeho města pak řidiči 
v mnoha případech porušují zákon stáním 
v těsné blízkosti před přechody pro chod-
ce, na autobusových zastávkách, žlutých 
čarách, vyhrazených parkovištích nebo 

na městské zeleni.  Takto 
„nesprávně“ zaparkovaná 
vozidla pak často brání 
vozidlům, která provádějí 
zásobování či zachraňují ži-
voty a majetek nebo zamezu-
jí ostatním občanům výjezd ze 
svých domů a garáží a v mnoha 
případech tak ohrožují nejen plynulost, ale 
i bezpečnost silničního provozu. 

Za takový přestupek pak dle zákona  
č. 361/2000 Sb. může být uložena neukáz-
něným řidičům za jejich bezohledné parko-
vání pokuta až do výše 2.000,- Kč. Trestné 
body za tyto přestupky řidičům nehrozí. 

teReZa doBRovolNá, 

MaNažeR PReveNce kRIMINalIty,

MěStSká PolIcIe kRaluPy Nad vltavou

☛ dne 19. 11. 2012 v 18:50 h.  
na l. 156 oznámil pan H., že v jeho 
domě na nám. Mládežníků někdo 
přespává ve sklepních prosto-
rách. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která se spojila s ozna-
movatelem. Tento hlídce MP sdě-
lil, že si všiml, že mezi sklepními 
kójemi je postelová matrace a ně-
jaké deky a pravděpodobně zde 
někdo přespává. V tuto dobu se 
na místě však nikdo nenacházel. 
Ve 21:53 h. hlídka MP provedla 
opětovnou kontrolu sklepních 
prostor panelového domu, kde 
byl zjištěn spící mladík. Tento byl 
hlídkou MP probuzen a uvedl, že 
zde přespává, protože utekl z dia-
gnostického ústavu a jeho matka 
bydlí v tomto domě. Hlídka MP 
zkontaktovala jeho matku paní 
H., která potvrdila, že se skuteč-
ně jedná o jejího devatenáctileté-
ho syna. Dále hlídka MP provedla 
lustraci na OO PČR Kralupy, zda 
mladík není v celostátním pátrá-
ní s pozitivním výsledkem. Hlídka 
MP proto muže převezla na OO 
PČR Kralupy, kde si jej převzali 
k dalšímu opatření.

☛ dne 25. 11. 2012 ve 12:01 h. 
na l. 156 oznámila paní K., že 
v ul. Vltavská pobíhá agresiv-
ní divoké prase, které napadlo 
nějakého muže. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, která 
zjistila, že oznámení se zaklá-
dá na pravdě. Napadený muž 
byl bez zranění, divočák pouze 
poškodil části plotů přilehlých 
nemovitostí. Strážníci divočáka 
nalezli nedaleko a přivolali mysli-
veckou stráž, která divoké prase 
na místě usmrtila. 

☛ dne 26. 11. 2012 ve 23:27 h. 
na l. 156 požádalo OO PČR Kra-
lupy o spolupráci hlídku MP před 
restaurací v ul. Sokolská, kde se 
má nacházet sebevrah. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, 
která zjistila, že zaměstnanec 
restaurace již odřízl provaz při-
vázaný k mřížím oken restaura-
ce, na kterém se chtěl neznámý 
muž oběsit. Dle výpovědi mu-
že byl na místě již cca 2 hodiny. 
Muž byl po celou dobu při vědo-
mí, přesto byla přivolána RZS, 
která muže převezla do mělnické 
nemocnice. 

☛ dne 3. 12. 2012 ve 21:51 h. 
na l. 156 požádala slečna C. o po-
moc hlídky MP s její matkou, kte-
rá doma spadla z postele a ona ji 
nemůže zvednout. Na místo by-
la ihned vyslána hlídka MP, kte-
rá zjistila, že matka slečny C. již 
od rána má problémy s rovnová-
hou. Pro podezření z mozkové 
mrtvičky byla strážníky přivolána 
RZS, která následně paní C. od-
vezla do mělnické nemocnice.

☛ dne 4. 12. 2012 v 17:16 h.  
na l. 156 požádalo OO PČR Kra-
lupy o asistenci při úmrtí nezná-
mého muže v ul. Nerudova před 
lékárnou. Na místo byla ihned vy-
slána hlídka MP, která zabezpe-
čila místo události. Přítomná RZS 
u muže konstatovala smrt násled-
kem infarktu. 

☛ dne 4. 12. 2012 v 19:10 h.  
na l. 156 oznámila paní F., že v ul. 
Přemyslova před rybářskými po-
třebami je nějaká žena oblečená 
jen v pyžamu. Žena údajně ne-
mluví a je pozvracená. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, 

která dle místní znalosti v ženě 
poznala paní M., která je nesvé-
právná. Strážníci ženu odved-
li do místa jejího bydliště, kde 
nalezli jinou ženu ležící v chod-
bě na zemi. Jednalo se o mat-
ku paní M. Hlídka MP ihned při-
volala RZS, která u starší ženy 
konstatovala mozkovou mrtvič-
ku a následně obě ženy převezla 
do mělnické nemocnice. 

☛ dne 5. 12. 2012 ve 12:10 h. 
na l. 156 požádalo OO PČR Kra-
lupy o asistenci v ul. Přemyslova 
v bytě paní D., o které tvrdí její 
sousedka, že ji neviděla cca 3 
měsíce a má obavy, aby se jí ně-
co nestalo. Na místo byla ihned 
vyslána hlídka MP, která se spo-
jila s hlídkou OO PČR. Na zvo-
nění ani bouchání paní D. ne-
reagovala a mobilní telefon byl 
nedostupný. Hlídka OO PČR 
Kralupy následně otevřela byt, 
kde nalezla paní D. za vchodo-
vými dveřmi ležící na zemi. Ce-
lou věc si dále řešila hlídka OO 
PČR Kralupy. 

☛ dne 10. 12. 2012 v 18:00 h.  
na l. 156 požádal o radu pan 
P., který uvedl, že mu nezná-
mí muži nabídli výměnu zámku 
vstupních dveří za zámek bez-
pečnostní, s čímž souhlasil. Dá-
le si celou opravu muži vyčíslili 
na částku 19.000,- Kč, kterou jim 
pan P. uhradil v hotovosti, avšak 
když pan P. žádal doklad o za-
placení částky, muži se s ním 
odmítli bavit a odešli. Pan P. byl 
strážníkem MP poučen o dalším 
postupu a celá událost byla pře-
dána jako poznatek na OO PČR 
Kralupy.

Z linky 156:

Parkování vozidel v našem městě

Nová služba 
občanům
městská policie Kralupy 

nad Vltavou oznamuje 
občanům, že od 1. ledna 2013 
budou strážníci provádět pravi-
delné a namátkové kontroly ob-
jektů na území města (rodinné 
domy, panelové domy, zaparko-
vaná vozidla, zahrádkářské ko-
lonie, průmyslové zóny…) a to 
zejména v nočních hodinách, 
kdy bude strážníkem, který zjis-
tí jakoukoliv závadu, nedostatek 
či potenciální nebezpečí (otevře-
ná okna, nezabezpečený plot, 
přerostlá zeleň...) vypsán formu-
lář kontroly objektů o velikosti 
pohlednice, ve kterém majitele 
na toto upozorní.
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Muzeum

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

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

program na leden 2013

Do neděle 6. 1. 2013 
trvá výstava SKLENĚNÉ VÁNOCE 

Úterý 22. 1. 2013 – 17:00 hodin
Vernisáž výstavy - FRANTIŠEK HORA (1913 – 2005) – OBRAZY

čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

25.11. 2012 – Módní přehlídka – první v historii muzea v rámci 
výstavy KRAJKY A NEJEN KRAJKY
Krásu je třeba ukazovat všem a dnes jsem se potěšila moc. Díky
 Kasperová Kralupy
Trpělivost a představivost růže přináší.
 Moc krásné Václava a Jiří Štruncovi, Veltrusy
SKLENĚNÉ VÁNOCE  - výstava + vánoční dílničky
6.12. 
Děkujeme za milé přivítání a provádění vánoční výstavou s možností 
uplatnění našich schopností v „skleněných dílnách“.  
 V. Bergerová, D. Kopecká
8.12.
Návštěva vašeho muzea nás zahřála u srdce. Připomnělo nám to 
blížící vánoční svátky, ale také naši bývalou práci, kterou jsme rádi 
vykonávali. 
 Bývalí zaměstnanci firmy Svoboda (DUVA) Jana P. a Anna...
9.12.
Děkujeme za krásné tvořeníčko hvězdiček a spoustu doprovodných 
aktivit ke krásné vánoční výstavě.                     

3. Roj Světlušek a 3. oddíl Vlčat a Dráčata, Středisko Střelka

První výstava v novém ro-
ce připomene nedožité sté 

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

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

kraje, kde jej zaujaly především 
scenérie ve veltruském parku, 
nelahozevský zámek a řeka Vlta-
va. V posledních 25 letech svého 
života kvůli potížím se zrakem 
opustil krajinomalbu a tvořil ak-
ty v kubistickém duchu. Jeho 
doménou byla olejomalba, pra-
coval i s akvarelem a zvládal 
i grafickou techniku linořezu. 

Výběr z celé výše popsané 
tvorby představí tato výsta-
va. Vernisáž proběhne v úterý  
22. 1. od 17 hodin. Výstava trvá 
do 20. února 2013. Jste srdečně 
zváni!

JaN Racek

M ěstské muzeum navrhlo žá-
kům při vánočních dílničkách, 

kdy zhotovovali skleněné perličkové 
hvězdičky, ještě jednu atraktivní vý-
tvarnou aktivitu.

Děti měly dle své fantazie nakreslit 
návrh pro novou - originální ozdobu.

Vybrat nejnápaditější nákresy žákov-
ských ozdob (z 200 návrhů) bylo vel-
mi nelehké. Ty nejzdařilejší získaly 
odměnu.
 Fotografie návrhů a spoustu dalších 
informací najdete na našich webových 
stránkách v kapitole Aktuality.

Prodej knih ing. josefa stUPky PokračUje  
i v novém roce 2013: 

velká kronika kralUPská a nová kniha kralUPy 
v Promněnách časU (fotografická publikace) - obě jsou 
k zakoupení v městském muzeu v kralupech nad vltavou.

POZOR! 
NEPŘEHLÉDNĚNE!

František Hora - OBRaZY 
(1913 - 2004) 

Skleněné vánoce

Zahrady za městem

dětské návrhy ozdob



K Z

11

}

Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

PůjčOVNí DOba V KNiHOVNě

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

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

Z pera současných 
kralupských básníků

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

SNěHuláK
Sněhuláčku bělounký 
ze sněhové peřinky,
když ty přijdeš mezi nás,
to už vládne tuhý mráz.
Zvířátka jsou krotká,
když je zima potká.

My se z Tebe radujeme,
lyžujeme, sáňkujeme.
A když jdeme večer spát,
musíš se sám ohlídat.
Proto máš jen z mrkve nos,
z uhlí oči a jsi bos.
A když svítí sluníčko,
pláče tvoje srdíčko.

Sněhuláčku nebuď smutný,
když zas přijde jara čas,
protože Tě máme rádi,
postavíme si Tě zas.

JaRoSlava křížková, kRaluPy N. vlt.

Oddělení pro dospělé čtenáře
A. Christie: Krev na chodníku. Znamení
S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy
D. Adams: Stopařův průvodce po Galaxii
S. Brett: Prevítem snadno a rychle
V angličtině:
C. Russell: Blood eagle (Krvavý orel)
 
Oddělení pro děti 
R. Těsnohlídek: Příhody lišky Bystroušky
J. Plachta: Pučálkovic Amina
J. Žáček: Aprílová škola
Hajaja se Spejblem a Hurvínkem
R. Petříčková, M. Vaněček: Skřítkové pod stříbrným městem

v lednu si můžete v knihovně 
zapůjčit nové tituly audioknih:Vážení čtenáři

Předvánoční atmosféra  
v knihovně

Den pro  
dětskou knihu 
2012
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Historie

Neuskutečněné záměry

Na podzim válečného roku 
1941 připadlo významné 

jubileum – sto let od narození 
jednoho z nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů Antonína 
Dvořáka. Nelahozevský rodák 
Antonín Dvořák spatřil světlo 
světa 8. září 1841. O sto let poz-
ději, v létě roku 1941, připravo-
vala nelahozevská obecní rada 
ve spolupráci s Národním sou-
ručenstvím, které bylo jedinou 
nacisty povolenou politickou 
organizací v protektorátu Če-
chy a Morava, program oslav 
výročí Antonína Dvořáka.

K těmto přípravám se připoji-
la i Pražská společnost Antoní-
na Dvořáka a kralupský „Sbor 
pro postavení Dvořákova do-
mu“. S myšlenkou vybudovat 
v Kralupech Dvořákův dům při-
šla již v roce 1929 „Společnost 
Dvořákova muzea“, jež si vytkla 
za úkol i péči o rodný dům skla-
datele v Nelahozevsi. Přípravy 
na slavnostní výročí probíhaly 
v dusné protektorátní atmosfé-
ře. Německý Wehrmacht stál 
před branami Moskvy a u Sta-
lingradu, a tak přípravný výbor 
musel požádat o povolení sla-
vit výročí Antonína Dvořáka 
na kladenském Oberlandrátu. 
Ten sice oslavu povolil, ale za-
kázal plánované projevy. Hůře 
dopadl německý skladatel Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Toho 
nacisté zakázali úplně pro jeho 
židovský původ.

Hlavou akce mající za cíl po-
stavení důstojného Dvořákova 
domu v Kralupech byl kralup-
ský architekt Blahomír Podpě-
ra. Vypracoval návrh na stavbu 
budovy a dosáhl toho, že pro 
stavbu bylo zakoupeno mís-
to hned u kostela vedle Dů-
rasova statku. Projekt počítal 
s tím, že zde bude koncertní 
síň, knihovna s čítárnou a ob-

Málokdo dnes ví, že v místě, kde v současné době probíhá rekonstrukce obchodního 
domu Máj na novou kralupskou radnici, měl původně v prostoru mezi kostelem 

a statkem Vladislava důrase stát reprezentační dvořákův dům. 

razárna. Po dobu války, která 
probíhala pro Němce nakonec 
nepříznivě, však ke stavbě ne-
došlo. Sbor pro postavení Dvo-
řákova domu měl 1.391 členů 
a ti těžko mohli dát dohromady 
potřebnou částku.

Ani poválečný vývoj nebyl 
stavbě nakloněn. V poúnorovém 
vývoji v oblasti kulturní politiky 
byla dávána přednost Bedřichu 
Smetanovi působením mocného 
představitele komunistické stra-
ny ministra školství a kultury 
Zdeňka Nejedlého, který bránil 
propagaci děl Antonína Dvořá-

ka. Zcela vážně o něm psal, že: 
„Dvořák je balvan, jejž si musí 
mladý český hudebník odvalit 
z cesty, aby mohl dále“. Podle 
nepotvrzené historky vyplývala 
Nejedlého antipatie vůči Dvo-
řákovi z toho, že u něj neuspěl 
jako nápadník jeho nejstarší 
dcery Otilie.

Záměr postavit v Kralupech 
Dvořákův dům se nikdy ne-
uskutečnil. Na místě vykou-
peném u kostela pro stavbu 
Dvořákova domu vyrostl na-
konec komplex obchodních 
domů. V roce 1965 byl v Lo-

bečku slavnostně otevřen Kul-
turní a společenský dům Vlta-
va, který do jisté míry naplnil 
myšlenky stavby Dvořákova 
domu.

V roce 2010 se skladatel 
svého domu přece jen dočkal, 
ale ne v Kralupech. Minister-
stvo kultury se rozhodlo za-
koupit a zrekonstruovat dům  
č. p. 14 (původně 10) v Žit-
né ulici v Praze, kde Antonín 
Dvořák žil a v roce 1904 i ze-
mřel. Dům byl prohlášen kul-
turní památkou.

INg. JoSef StuPka

Návrh stavby Dvořákova 
domu od arch. B. Podpěry.

Zde, vedle kostela, měl 
stát Dvořákův dům.
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Novoroční

v tomto novoročním čase ve-
lice děkujeme všem našim 

dárcům a příznivcům za jejich 
podporu a důvěru v naši práci. 

Jsme velice rádi, že můžeme 
poděkovat Městu Kralupy nad 
Vltavou za příspěvek z grantové-
ho řízení města, protože bez něj 
bychom nemohli našim klien- 
tům a hlavně dětem z našeho 
azylového domu dopřát napří-
klad pohádkové odpoledne, vý-
robu adventních věnečků ani 
pečení vánočního cukroví. Dě-
ti měly velkou radost i z dárků, 
které jim sice předaly pohád-
kové bytosti s Mikulášem v če-
le, ale maminky i zaměstnan-
ci dobře vědí, že je Mikulášovi 
pro děti přivezl pan starosta 
Holeček. Také dobří lidé z fir-
my Penny Market s.r.o. přispěli 
k tomu, aby měl Mikuláš a jeho 
parta pro děti doslova plné ru-
ce dárečků a cukrovinek, a tak 
radost dětí neznala mezí. Čerti 

tentokrát nikoho neodnesli (asi 
ani nikde jinde, což je možná 
škoda).  

O vánoční nadílku se postara-
la Farní charita Žižkov. Díky její 
dobročinné akci „Strom splně-
ných přání“ se vyplnila přání na-
šim velkým i malým klientům.

Také zaměstnanci UniCredit 
Bank se rozhodli potěšit na Vá-
noce děti z našeho azylového 
domu, ale i z azylového domu 
v Brandýse a v Praze na Baran-
dově. Uspořádali sbírku hraček 
a jiných potřebných věcí a pro-
to měly děti Štědrý den oprav-
du štědrý. 

Velké díky patří i vizážistkám 
a kosmetickým poradkyním 
Zdeňce Havlínové a Veronice 
Dufkové, které svým uměním 
proměnily naše klientky ve vel-
ké hvězdy, a ty tak mohly ale-
spoň na chvíli zapomenout 
na své, často nemalé, starosti.

Také děkujeme společnos-

ti Česká Rafinérská a.s., naše-
mu významnému sponzorovi, 
za příspěvek na aktuální potře-
by pro naše klienty. V neposled-
ní řadě děkujeme všem dalším 
i drobným dárcům, kteří nám 
nezištně darovali spoustu věcí 
pro ty, kteří zrovna nyní moc 
štěstí v životě nemají.

Do nového roku si přejeme, 
abyste nám a našim klientům 
zachovali přízeň. Bez vaší pod-
pory si už svou činnost neumí-
me představit.

Z celého srdce přejeme 
všem lidem dobré vůle zdra-
ví a štěstí.

Bc. JaNa fRáNová

Novoroční poděkování příznivcům azylového domu a domu 
na půl cesty v Kralupech nad Vltavou
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anketa

PetRa M., 35 let:
Můj první syn se narodil 1. ledna, 
takže si poslední roky dávám před-
sevzetí, že si už další Silvestr užiju 
a nebudu se patlat od rána s dortem. 
Ale najednou je tu půlnoční přípitek 
a hotový dort k narozeninám. Prostě 
mi to nedá, aby byl syn na narozky bez 
dortu a na 1. ledna ho nikdo (z cukrá-
řů) dělat nechce.
Jinak jsem si vždy dávala předsevzetí, 
že zhubnu. Každý rok se mi podařilo 
nějaké kilo shodit. To, že se mi po-
daří i nějaké kilo nabrat zpět, už ne-
počítám, o tom v předsevzetí nebylo 
ani slovo. :o) Vloni poprvé jsem díky 
shonu v kuchyni na předsevzetí za-
pomněla a šup, skoro 12 kg dole bez 
sebemenší snahy. Takže letos asi za-
se bez předsevzetí. :o)

noVoroČní anketa:
Dáváte si novoroční předsevzetí? Jaká? 

Podaří se Vám je dodržet?
andRea M., 35 let:
Dávám a vloni jsem ho poprvé splni-
la - nechala jsem si vytrhnout zuby 
moudrosti, což jsem předtím asi pět 
let odkládala. :o)

toMáŠ R., 37 let:
Nedávám si nikdy žádná předsevzetí, 
protože je blbost se stresovat něčím, 
co během roku stejně nesplním. Ne-
rad bych byl jako RVHP. :o)

Radka a., 41 let:
Novoroční předsevzetí si už poněko-
likáté raději nedávám. Dřívější před-
sevzetí se týkala většinou toho, že 
začnu zdravě jíst a pravidelně cvičit. 
Ještě dříve sem patřilo i to, že se ko-
nečně začnu učit anglicky (to jsem 
tedy několikrát začala, ale stále jsem 
ve stadiu notorický začátečník :o)) ... 
a protože mi nadšení nikdy dlouho ne-
vydrželo, tak si předsevzetí už radě-

ji nedávám, ... nejsem potom sama 
na sebe naštvaná. :o)

MaRta V., 42 let:
Nedávám si žádná předsevzetí, nechci 
být zklamaná. I když, jedno malinké ano, 
že vykonám nějaký dobrý skutek. 

soňa H., 45 let:
Novoroční předsevzetí si nikdy nedá-
vám - stejně se většinou plní jen pár 
dní po Silvestru. Člověk by měl být 
důsledný celoročně. Když něčeho chci 
dosáhnout, mohu s tím začít jakýkoliv 
den v roce! :o)

JindřicH V., 47 let:
Každý rok si dávám předsevzetí, že 
si žádná předsevzetí dávat nebudu. 
A tak plním a zároveň porušuji své 
předsevzetí, neboť přijímám předse-
vzetí, že nepřijmu předsevzetí. Z če-
hož plyne, že ho vlastně vždy lehce 

splním a zároveň nikdy nedodržím. 
Asi tak. :o)

Jiřina k., 62 let:
Předsevzetí si nedávám, asi by se mi 
je nepodařilo dodržet.

JindřiŠka H., seniorka:
Předsevzetí si dlouhou dobu už nedá-
vám, protože se někdy těžko splňují, 
ale snažím se vždy, abych byla hlavně 
tolerantní, abych svoji psychologii do-
vedla do linie, kam se má dovést, pro-
tože celý život ve zdravotnictví jsem 
musela používat ne jen zdravotnickou 
techniku, ale hlavně psychologii. 

VladiMíR U., senior:
Dávám – držet dietu, vyhýbat se tuč-
ným jídlům a učit se na počítači. Daří 
se mi to zatím dodržovat, zdokonaluji 
se ve fotografování, filmuji, používám 
maily – takže jsem spokojený.
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37. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2013

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy zve své členy 
do sálU dPs na cUkrovarU

na členskoU schůzi
Kdy? ve čtvrtek 24. 1. 2013

Program: 
16:30 – 17:00 h. ....Vybírání členských příspěvků (100,- Kč). 
 Pro potvrzení platby si přineste členské průkazky KPP.         

17:00 h. ................Zahájení.
 Kulturní vystoupení.
 Zpráva o činnosti v roce 2012.
 Pokladní zpráva.
 Změny v organizačním výboru.
 Plán akcí pro rok 2013.
 různé, diskuse.

Kruh přátel Prahy byl 
založen v roce 1976 
skupinou nadšených obdivovatelů krás hlavního města Prahy. V červenci 
2008 bylo pod tímto názvem zaregistrováno občanské sdružení, které pokra-
čuje v práci svých předchůdců. 
organizujeme besedy, vycházky, exkurze, navštěvujeme výstavy, kulturní 
památky a další zajímavá místa hlavního města. Pohlížíme na Prahu jako 
na kolébku české historie, kultury, vzdělanosti a architektury. Snažíme se na-
šim členům zprostředkovat zajímavé zážitky a smysluplně vyplnit jejich volný 
čas. Chcete-li jezdit s námi, přijďte na naši členskou schůzi a staňte  
se naším členem.

æ

Blahopřejeme 
našim spoluobčanům, kteří  
se dožívají v lednu 2013  

významných životních jubileí.
Přejeme jim hodně zdraví, 

radosti a spokojenosti

95 let laváček Karel

91 let Průchová věra

90 let dostálová Jiřina

85 let lahoda Zdeněk 

80 let vršovský vladislav

80 let Tůmová alžběta

BlaHOPŘÁNÍ 
K NAROZENINÁM
Také jste si koupili a přečetli „Velkou 
kroniku kralupskou“? Tak tu napsal 
náš soused pan Ing. Josef Stupka, kte-
rý oslavil 28. 12. 2012 krásné 85. naro-
zeniny. Přejeme mu touto cestou hodně 
zdraví, pohodu duševní i tělesnou, aby 
ještě stále stačil v běhu svému psíku 
Lupínkovi. 
 Za oBčaNy PodHáJe 

MaNželé kRuMPHolcovI

V zářijovém čísle Zpravodaje jsme 
vás informovali o záměru investora 
realizovat stavbu bytového domu 
ve Vrchlického ulici v Kralupech n. Vlt. 

C ílem záměru je přeměnit stávající jedno-
patrový rodinný dům na bytový dům. 

Věcnou a architektonickou podstatu připra-
veného záměru tvoří stavba domu do výše 
hřebenu střechy + 16,880  m a přístavba 
masivního vícepodlažního objektu umístě-
ného až na hranicích sousedních pozemků 
v místě stávající zahrady. Tak dojde k likvi-
daci klidové zóny v prostoru mezi ulice-
mi Vrchlického a Jana Palacha. Realizace 
záměru je možná pouze v případě, že bu-
de udělena výjimka ze stavebního zákona  
č. 183/2006 Sb. a souvisejících prováděcích 
vyhlášek.

Od září 2012 došlo k následujícím udá-
lostem. Na zahájení spojeného územního 
a stavebního řízení včetně povolení výjimky 
svolaného stavebním úřadem se prokázalo, 

že stavebník porušil povinnost informovat 
část veřejnosti, které se stavba týká a při-
tom zahájil bourací a stavební práce na ro-
dinném domě. 

Stavební úřad svým usnesením zahájil 
řízení na odstranění nepovolené stavby. In-
vestor požádal o dodatečné povolení stavby 
předložením mírně upraveného projektu 
stavby. Nyní nastala situace hodná známé 
satirické předlistopadové scénky, ve které 
je zvolen za královnu krásy velitel míst-
ních hasičů Kozůbek. Účastníci řízení byli 
informováni, že „na provádění nepovolené 
stavby nebo jiných stavebních úprav dopa-
dá zcela jiný institut řízení“ (konec citátu). 
To znamená, že nutnost posuzování a pro-
jednávání věcně nutné výjimky o umístění 
masivního vícepodlažního objektu na hra-
nici pozemku přestává existovat. 

O odpovědi na otázku, jakou roli bude 
v dalším řízení hrát územní plán a městský 
architekt a hlavně zdravý selský rozum, vás 
budeme informovat.  PetIčNí výBoR

Porušení zákona
východiskem pro nevhodné rozšíření domu 
č. p. 600 ve Vrchlického ulici  v Kralupech

i v Kralupech 
se dobře vaří

V celostátní soutěži Czech Gastronomy Awards, na základě 
hlasování široké veřejnosti, se na 2. místě mezi restaurace-
mi Středočeského kraje umístila i jedna restaurace z Kralup. 
V celorepublikovém měřítku je to 13. místo. Gratulujeme 
a přijďte zakotvit!  Radka saláková
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 04. 01. ...MUDr. Hettychová.. Vrchlického ul.
315 726 160

 11. 01. ...MUDr. Homolová .... Trojanova ul.
315 722 401

 18. 01. ...MUDr. Horák .......... Lobeček
315 726 221

 25. 01. ...MUDr. Málková ...... Prokopova ul.
315 725 210

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

Drazí přátelé,
dovolte nám, abychom popřáli všem našim 
členům a příznivcům Městského klubu dů-
chodců šťastný nový rok, hodně zdraví a aby 
tento rok byl neméně úspěšný a pěkný jako 
ten předešlý, abychom se měli rádi, dobře 
a ještě lépe. 

My se v klubu sejdeme 8. ledna při slav-
nostním zahájení činnosti v roce 2013, a aby-
chom do něho vstoupili s dobrou náladou, 
přijde nám k tanci a poslechu zahrát a zazpí-
vat kapela pana Kozelky se svými sólisty. 

Moc se již těšíme a doufáme, že se setkáme 
plni sváteční pohody a zážitků.

městský klub důchodců vzpomínky
Dne 27. prosince 2012 
by se dožila 100 let 
paní anna liPŠoVá, 
učitelka, cvičitelka So-
kola, čestná občanka 
města Kralupy a naše 
vzácná přítelkyně. 

Stále vzpomínáme na její cvičební hodiny, 
na krásná vánoční posezení u ní doma, 
na její moudrost, humor a upřímný zájem 
o naše osudy. Její „Sokolky“

8. ledna tomu je již 
5 let, co nás 
v nedožitých 99 letech 
opustila paní anna 
čaPkoVá. S láskou 
a vděčností na ni 

nikdy nezapomene její rodina a příbuzní. 
Vzpomeňte s námi, kteří jste ji znali, věnujte, 
prosím, tichou vzpomínku.

Dne 25. 1. 2013 
uplyne 10 let od úmrtí 
paní anežky 
VoJnoVé. Stále 
vzpomíná dcera 
Renata s manželem 
a vnučky Renata 
a Andrea s rodinami.

 25. 11. věra miKYNOvÁ.......................... 79 let
 1. 12.  Růžena HÝBlOvÁ ........................74 let
 3. 12. Emil ŠRÁmEK ............................... 62 let
 4. 12. Robert HaRaSiEWiCZ .............. 71 let
 9. 12. Pavel dESENSKÝ ......................... 66 let
 10. 12. Blanka EKlOvÁ............................ 76 let
 20. 12. miloslava KOŠŤÁlOvÁ .............. 86 let

OPustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

Tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

BližŠí inFoRMace 
o akcícH:  

www.maslovice.cz,  
tel.: 724 191 246, 

e-mail:  
ou@maslovice.cz

vúterý 11. 12. 2012 – na vánoční schůz-
ce MKD – jsme gratulovali k 90. naro-

zeninám naší člence, paní Marii Humlové. 
Nikdo by jí ale tento věk nehádal!

Gratulaci za nás všechny vyslovil před-
seda klubu pan František Pavlík, a za MěÚ 
Kralupy n. Vlt. – sociálně zdravotní komisi 
– předala dárek paní Jindřiška Holeková.

V závěru odpoledne přišel nejen oslaven-
kyni zazpívat Senior minichór pod vedením 
Mgr. Pavla Rynta.

S kRáSNýM PoZdRaveM čleNové Mkd

vroce 2012 završil pěvecký sbor kralup-
ských seniorů pět let své činnosti. Sbor 

každoročně absolvuje minimálně deset ve-
řejných vystoupení v Kralupech n. Vlt., ale 
i v okolních obcích. Zajíždí např. do Do-
mova důchodců ve Všestudech, kde tráví 

podzim života i řada kralupských občanů.  
Tato činnost přispívá k aktivnímu prožití 
stáří i seberealizaci seniorů. Také posiluje 
jejich dobrý vztah k městu Kralupy a umož-
ňuje reprezentaci činnosti kralupských se-
niorů i mimo naše město.

Díky grantům MěÚ Kralupy n. Vlt. 
na podporu zájmových aktivit (program 
„Občané třetího věku“) má sbor své záze-
mí a udržuje si dobrou úroveň.

Jménem členek sboru děkuji našemu sbor-
mistrovi Mgr. Pavlu Ryntovi za vedení a tr-
pělivost při výběru a nácviku jednotlivých 
skladeb.

Rovněž děkuji za celý sbor kralupské sa-
mosprávě za finanční podporu naší činnosti.
 vlaSta BRIxová, JedNatel SBoRu

Oslava v klubu
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Pět let činnosti Senior minichóru

Malé máSlOViCKé muZeum másla

vás zve na výstavu  
BetléM Z Másla 

(do 27. 1. 2013).
obec Máslovice zve  

26. 1. 2013 od 11 hodin na 
MásloVický MasoPUst  se zabijačkou na návsi.
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dnes vám přinášíme rozhovor s JIRkou feIgeleM, studentem 
4.G dvořákova gymnázia v Kralupech nad Vltavou, který se aktivně 

věnuje atletice a sbírá jeden úspěch za druhým.
do konce roku 2012 reprezentoval pod hlavičkou tJ Slavoj Stará 
Boleslav, od nového roku přestoupil do klubu ac tepo Kladno. 

Úspěšní mladí 

JiRKa Feigel, 15 let 
Kralupy nad Vltavou 

První otázka se přímo nabízí – proč se 
nevěnuješ atletice v Kralupech, ale dojíždíš 
do jiných měst? 
To je jednoduché, v Kralupech, díky nízké-
mu počtu atletů nemůže být registrovaný 
atletický oddíl, proto to spojení s TJ Slavoj 
Stará Boleslav. A pod jejich hlavičkou jsem 
začínal. Od letošního roku reprezentuji at-
letický oddíl AC TEPO Kladno.

jaké byly tvoje atletické začátky – kde 
a s jakými sporty jsi začínal? 
Začal jsem asi v deseti letech navštěvovat 
atletický kroužek tady v Kralupech na So-
koláku, pod vedením Jany Nové a Roma-
na Kosíka. Bylo to takové všestranné, jak 
sport, tak hry, ale moc mě to bavilo. Ča-
sem jsem si našel to, co mě nejvíce vyho-
vovalo a tomu jsem se začal věnovat. Díky 
podpoře a radám Jany a Romana to byl 
právě sprint. To už se mi oba trenéři více 
věnovali a v květnu 2011 mě poprvé při-
hlásili na krajské závody do Kolína, kde 
jsem získal první svůj úspěch, bronzovou 
medaili na 60  m.

Nyní se už orientuješ spíše na sprinty 
– která disciplína ti vyhovuje nejvíce 
a proč? 
Nejraději mám krátké sprinty, 60 a 100  m, 
protože na delší tratě nemám za sebou tolik 
let tréninků jako jiní dorostenci. Dělá mi 
problém rozložit si síly na 200 a 400  m, 
které se běhají v dorostenecké kategorii. 
Ale doufám, a pracujeme na tom, že budu 
i na těchto delších tratích podávat dobré 
výkony.

mohl bys, prosím, shrnout své největší 
úspěchy, kterých jsi zatím dosáhl? 
Jak už jsem řekl, můj první úspěch by-
lo 3. místo z krajských závodů v Kolíně  
15. 5. 2011. Pak nastala tvrdá práce, tré-
ninky a po roce, 13. 5. 2012 krajské závody 
na Kladně. Tam už to byla zlatá medaile 
na 60  m a stříbrná medaile ve skoku dale-
kém. Hned 10. 6. 2012 se konal na Kladně 
desetiboj mužů s účastí Romana Šebrleho 
a sedmiboj žen s účastí Elišky Klučinové, 
což byla kvalifikace na OH v Londýně. Po-
řadatelé tam připravili pro starší žáky troj-
boj, kde jsem získal celkově zlatou medaili 
za 1. místo na 60  m, 1. místo na 150 m  
a 1. místo ve skoku dalekém.

Ještě v červnu 30. 6. - 1. 7. 2012 jsem 
se zúčastnil závodů na mistrovství repub-
liky v Olomouci, kde jsem získal 3. mís-
to na 60  m, což je pro mě asi největší 
úspěch, a 3. místo ve štafetě pro TJ Slavoj 
Stará Boleslav, kde jsem v té době ještě 
působil. Ještě ke konci roku 2012 jsem se 
zúčastnil mezikrajových závodů družstev  
2. 12. v Praze ve Stromovce, kde startovalo 
všech 14 krajů. Já jsem startoval za Stře-
dočeský kraj. Bodoval jsem jak na 60  m, 
tak i na 300  m a nakonec i ve smíšené 
štafetě (3 kluci a 3 holky) a získal jsem 
pohár za nejlepšího žáka (atleta) Středo-
českého kraje. Poslední byla Vánoční hala 
15. 12. na Strahově, kde jsem za celore-
publikové účasti obsadil 2. místo na 60  m 
a 3. místo na 150  m. Na obou tratích 
jsem si zaběhl svůj osobák, na šedesátce  
7,18 s a na 150  m 17,58 s.

Mimo to mám i jeden úspěch z Kralup 
– loni jsem vyhrál běh do Hostibejckých 
schodů.

jak často a jakým způsobem trénuješ, 
kolik času to zabere a dá se kromě školy 
a atletiky stíhat ještě něco dalšího? 
Trénuji 4x týdně, 2x na Kladně s trenérem 
a 2x individuelně v Kralupech na novém 
oválu za zimním stadionem (samozřejmě 
s programem, který mi trenér připraví). 
V zimních měsících mám též jednou týdně 
posilovnu. Jednou z mých aktivit je také 
florbal za DG Kralupy v RŠFL (Regionál-
ní školní florbalová liga), toto beru i jako 
součást tréninku.

Určitě si také rád sednu k počítači a něco 
si zahraju, to můžu většinou navečer nebo 
o víkendu.

jak tě vnímají spolužáci – podporují, fandí 
nebo závidí? 
Od mých začátků v atletickém kroužku 
v Kralupech, kde jsem začínal se svým 
dnešním spolužákem Markem Šimonem, se 
kterým oba působíme v oddíle AC TEPO 
Kladno, kromě pár kamarádů o tom asi 
nikdo ani neví. :o)

jaké máš cíle, vize nebo přání, čeho bys 
chtěl ve sportu dosáhnout? 
Určitě bych chtěl dosáhnout spousty dob-
rých výsledků, proto tu atletiku dělám.
Každý dobrý výsledek je pro mě motivací 
pro další práci, vylepšit si časy. Ale v atleti-
ce to jde pomalu. Dnes jsem v dorostu, pak 
junioři, muži a pokaždé kam postoupím, 
budou lepší atleti s lepšími časy, takže mě 
čeká ještě spousta práce a tréninků.

Děkuji za rozhovor, Jirko a držím palce 
a přeji, ať se všechna – a nejen sportovní 
přání – vyplní!

Radka Saláková
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český zpěvák ladící svůj hlas do popových a rockových 
melodií se představí v kd Vltava v kralupech nad Vltavou. 
koncert se odehraje v den svátku sv. Valentýna, 14. února 
2013, kdy Petr kolář opět rozehřeje nejedno ženské srdce.

Petr kolář, bezmezný obdivovatel kapely iron 
Maiden, svou hudební kariéru odstartoval v lŠU, kde 
vystudoval hru na bicí. Zapojil se do několika pro-
jektů nahrávacích studií a jeho hvězda se zatřpytila 
rovněž v několika rockových kapelách. Poté své kro-
ky směřoval k muzikálům, v nichž dal vyniknout ne-
jen svému hlasu, ale i hereckému potenciálu. své 
role získal například v počinech Hamlet, krysař, ex-
calibur, tři mušketýři či v nejnovějším klíči králů.

Jméno Petr kolář se začalo častěji skloňovat i díky 
metalové legendě arakain, v níž působil jako frontman. 
Povědomí nejširší veřejnosti si však podmanil až díky 
spolupráci se skladatelem karlem svobodou. do dějin 
české hudební scény se zapsal hit z jejich společné díl-
ny – Ještě že tě, lásko, mám. téměř stejné oblibě do-
sáhly také kousky Vyznání či den, kdy se vrátí láska.

Jedinečná atmosféra,  
kterou Petr Kolář dokáže 
na pódiu vykouzlit, 
se ponese čtrnáctým 
únorovým dnem napříč 
kralupskou krajinou. 
Pevný hlas, charismatický 
projev a upřímný úsměv 
probudí tamní KD Vltava 
přesně ve 21 hodin.

Vlastimil Blažek

město Veltrusy vás zve na besedu v klubovně aSPV Veltrusy (budova Sokolovny)

s polárníkem 
MiRoslaVeM JakeŠeM

středa - 30. ledna 2013 
od 19 hodin

„14x na severním pólu“ 
Dobrodruh Ing. Miroslav Jakeš je  
jedním z několika průvodců na světě 
(a jediný v České republice), který pro-
vádí lyžařské výpravy na severní pól.
V rámci cestopisného večera proběh-
ne projekce fotografií, krátkých fil-
mů a přiblížení vlastních zkušeností 
z celé řady expedic do polárních ob-
lastí, ze kterých nám pravděpodob-
ně bude přebíhat mráz po zádech. 

koncert PetRa koláře 
neJlePŠí Valentýnský dáRek

Koncert 
PetrA KoLÁŘe 
14. 2. 2013 21:00 hodin
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Vstupné: 450,- Kč
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Šansony a jiné písně
KD Vltava Kralupy nad Vltavou

Středa 20. 2. 2013 – 20 h., 130,- Kč

Milovníci krásné hudby, sladké Francie a dobrého vína - těšte se! 
Studený zimní večer se díky Viktorii Dědečkové (zpěv) 
a Františku Tomáškovi (akordeon) promění v romantickou 
večerní procházku po nostalgické Paříži. Zazní slavné písně 
Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Jacquese Brela a další.
Sopranistka Viktorie Dědečková působí jako sbormistryně 
pěveckého sboru Victoria a hlasová poradkyně. 
Intenzivně se věnuje koncertní činnosti především 
v oblasti staré hudby v České republice i zahraničí.
Koncert připravuje KD Vltava ve spolupráci 
s Kruhem přátel hudby.
Nenechte si ujít tento jedinečný hudební zážitek.
Stolové obsazení = ke krásné hudbě si můžete 
dopřát např. sklenku dobrého vína.
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Vstupné: 70,- Kč / 100,- Kč na celý večer

konceRt liBeReckýcH noBody knows 
a říZné díVčí kaPelky soUR BitcH

Rezervace či podrobnější informace - hhgymkralupy@seznam.cz. 

Kapela NOBODY KNOWS 
vznikla v roce 2003 a hraje dirty 
rock‘n‘roll. Vychází z odkazu 
skupin jako Kiss, Motorhead, Led 
Zepellin atp. Prozatím vydaly dvě 
CD: první v roce 2005 pod názvem 
„Nobody Knows“, druhé v roce 
2008 - „Only the good die young“. 
V současné době probíhá nahrávání čtvrtého CD – „Dirty rock“.
www.nobodyknows.cz.

SOur Bitch 
Ačkoli vznik kapely se datuje už 
rokem 2008, obsazení se ustálilo 
až na začátku roku 2010. Od této 
doby čtyřčlenná dívčí kapela roz-
jíždí pořádný rokenrol. Kapela udě-
lala dvě EP, jedno CD, ale největší 
potenciál je přece jenom na pódiu. 

 http://bandzone.cz/bitchestpritch

ve Veltrusích 

Rock ń ŕollový
večírek 

Restaurace na Závisti 
sobota 19. ledna 

2013 od 19:30 hodin
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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. 
Předprodej otevřen denně od 15:30 do 20:00 hod. tel. č. 315 726 101. 

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

PrOGram Na leDeN

čtvrtek 10. 1. 19:30 h.

Tančírna
Přijďte strávit prima večer v rytmu tance! Slo-
vem provází taneční mistr Jan Kvasnička. 

Vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

sobota 12. 1.  20:30 h.

Ústaf - Voiceband.cz Brno

the Best of Voiceband
divadelní festival tyjátjátra 
ve spolupráci s ds scéna kralupy
Poslední představení festivalu nejen ama-
térského divadla Tyjátjátra 2012. Tentokrát 
zažijete legendární a v České republice je-
dinečné voicebandové uskupení, které pro 
vás přivezlo ty nejlepší kousky, které od roku 
1997 nacvičilo. Voicebandu, jako svébytnému 
divadelnímu tvaru, ve kterém se snoubí sbo-
rová recitace s hudebními charakteristikami, 
a to tak, že máte pocit, že jste na opravdo-
vém koncertě, se poprvé v České republice 
věnoval E. F. Burian. A přesně na něj brněnský 
Ústaf – Voiceband.cz navazuje...

Vstupné: 50,- kč

neděle 13. 1.  15:00 h.

divadlo kaká

Děti moře
Autorská pohádka o mořském dobrodružství

Jak si poradí malá chobotnička, která se ještě 
jako vajíčko zatoulá od mámy, ve velkém pod-
mořském světě skýtajícím mnohá nebezpečí? 
A co teprve, když narazí na ďábelský gang 
mořských koníků? Naštěstí není všechno ztra-
ceno, objeví nového kamaráda – mořského 

ježka. A protože ve dvou se to lépe táhne, 
společně překonají všechny nástrahy moře 
a zažijí mnoho zajímavých dobrodružství. Vy-
dejme se spolu s nimi na vzrušující cestu pod 
mořskou hladinu! Vstupné: 60,- kč

čtvrtek 17. 1.  19:30 h.

Noelle Chatelet
Žena Vlčí mák
Česká premiéra monodramatu francouzské 
autorky Noelle Chateletové je hereckým kon-
certem Hany Maciuchové. 

Starší dáma prožívá ve věku, kdy se většina 
jejích vrstevnic už dávno smířila s šedí, jedno-
tvárností a osamělostí zbytku života, nečeka-
né citové vzplanutí, neuvěřitelnou, ostýcha-
vou, dychtivou a stejně intenzivně opětovanou 
lásku k muži ještě o deset let staršímu, než 
je ona sama. 

Monodrama Žena Vlčí mák se vysmívá 
dnešnímu kultu mládí a povrchní krásy, kdy 
stáří a zkušenost jsou často brané jenom ja-
ko handicap. Je monologem ženy na prahu 
sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má 
pocit, že to nejhezčí už má dávno za sebou. 
Pak ale potká muže a prožije cit, jaký ji do-
sud nepotkal. 

„Je to o období života, kdy moje hrdinka 
sama říká, že smrt už neděsí. V té době po-
tká lásku - a jak se zbystří smysl, tak se na-
jednou naplní život!“ podotýká k inscenaci 
Maciuchová.

Vstupné: 300,- kč; 250,- kč studenti, senioři

Úterý 22. 1.  16:30 h.

Pohádkový
karneval
Děti, máte rády postavičky z večerníčků? Ur-
čitě ano. Na pohádkovém karnevalu si za-
hrajeme na Rákosníčka, Makovou panenku 

a další kamarády z pohádek. Těšit se můžete 
na pohádkové soutěže i vyhlášení nejhezčí 
masky. Vstupné: 60,- kč

středa 23. 1.  16:30 h. / v kině Vltava

Divadlo mimotaurus

daleká cesta 
kaniŠky a aRaŠída 
Arašíd a Kaniška jsou skřítci. Žijí v pod-
zemních domečcích a chytají mušky. Jed-
noho dne však Arašíd dostal Kopací nemoc 
a tak  se museli skřítci vydat na cestu, aby 
našli Sprchorybu. Inscenace, ve které jsou 
možnosti loutkového divadla využity k vý-
letu do pitoreskního, fantastického světa. 
Scénu tvoří soustava různě propojených 
kukátkových divadýlek a v nich žijí neuvě-
řitelné bytosti. Některé se dají rozsvítit, 
jiné zas mají na hlavě vodotrysk. Jsou tam 
i takové, které žerou skřítky. Je to loutkové 
divadlo, které se nespokojí s analogií rea-
lity, nýbrž si vytváří vlastní životní prostor, 
aby se mohlo samo vydat na dalekou cestu 
do lidské fantazie. Vstupné: 60,- kč

neděle 27. 1. 

Taneční kurzy
18:30 Základní pro dospělé
20:30 Pokračovací pro dospělé
Stále se můžete přihlásit na taneční kurzy pod 
vedením zkušeného tanečního mistra Jana 
Kvasničky. Každý kurz obsahuje 8 lekcí.
Cena 3.000,- Kč / pár. 

Vstupné: 50,- kč pro veřejnost

taneční 
PokRačoVací kURZy  
pro mládež začínají 3. 2. v 16:30 hodin.

10. Masopust
11. Můj báječný rozvod 
 – KD Vltava není pořadatel
12.  Sváťovo dividlo – Zlatovláska
 – pohádka v KINĚ
14. Petr Kolář – KD Vltava není pořadatel
17. Velká párty se Čtyřlístkem
20. Šansony

PřiPraVujeme Na ÚNOr 2013:
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loUtkoVý soUBoR Rolnička
uvede ve středu  
9. ledna 2013  
od 16:30 hodin
pohádku: 

„Vánoční PoHádka“ 
režie: M. MORÁVEK

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

Kralupský talent
2013

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

tel. č.: 606 531 657.

Ma(mi)lujeme Čtyřlístek

Namalujte, vystříhejte nebo jakkoli vytvořte

Fifinku, Bobíka, Piňďu a Myšpulína. 
Své práce doneste do KD Vltava do 31. ledna 2013. 

Ze všech prací uspořádáme výstavu.
Vernisáž výstavy společně s velkou dětskou párty proběhne 

v neděli 17. 2. 2013 od 15 do 18 hodin.
Vernisáže se osobně zúčastní autor Čtyřlístku pan Jaroslav 

Němeček, který tu bude mít autogramiádu, a dále producent filmu 
Miloslav Šmídmajer a postavičky Čtyřlístku.

Oslavu zakončíme slavnostním promítáním filmu 
„Čtyřlístek ve službách krále“.

Populární komiksový seriál Čtyřlístek oslavil letos 
už 43 let od svého „narození“, od prvního vydání 
kresleného příběhu autora a výtvarníka Jaroslava 
Němečka. KD Vltava ve spolupráci s produkční 
společností BIO ILLUSION se k oslavám 
připojuje. Změna programu vyhrazena!

Vyzýváme všechny děti a mládež  
- zúčastněte se velké čtyřlístkové soutěže!

Nejlepší tvůrce 
odměníme 

„čtyřlístkovými“ 
cenami!

maturitní  
plesy  
v leDnu:
pátek 4. 1. - 19:15 h. - Maturitní ples 
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
pátek 11. 1. - 20:00 h. - Maturitní ples 
4.B Dvořákova gymnázia a SOŠE 
sobota 19. 1. - 19:00 h. - Maturitní ples 
4.A Zahradnické akademie Mělník
pátek 25. 1. - 20:00 h. - Maturitní ples 
4.A Dvořákova gymnázia a SOŠE
sobota 26. 1. - 19:00 h. - Maturitní ples 
Gymnázia Jana Palacha Mělník

Kralupský masopust 
10. 2. 2013 

Zveme všechny na tradiční kralupské masopust-
ní veselí. 

Několikahodinový program pro vás připravuje 
KD Vltava ve spolupráci s MěÚ Kralupy n. Vlt., 
TJ Sokol Kralupy, DPS a Natura farmou o.s. 

Nebude chybět masopustní trh s mistrem řez-
níkem panem Loužeckým, na Sokolišti budou 
pro děti připraveny hry a projížďky na koních. 
Masopustní průvod a veselice oslavy završí. 

podrobnosti v únorovém Zpravodaji.

Slyšte, slyšte! 
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1. 1. KINO NEHRAJE

2. 1. ST

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 90,- Kč

17:00
LADÍME!
USA, 2012, 112 min., T, 100,- Kč

20:00
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
USA, 2012, 130 min., T, 100,- Kč

3. 1. ČT

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

Bývalý galejník Valjean (H. Jackman), propuštěný 
na podmínku, má za zády jako věčný stín posedlého 
inspektora Javerta (Russell Crowe). Valjeanovi se daří 
unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane se 
ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže ani 
tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí... 

4. 1. PÁ

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / NZ, 2012, 166 min., D, 130,- Kč 

5. 1. SO

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

17:00
LADÍME!
USA, 2012, 112 min., T, 100,- Kč

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

6. 1. NE

10:00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE   
64 min., 40,- Kč

Vypráví Karel Höger - Jak pejsek s kočičkou myli 
podlahu, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, Jak psa-
li psaní, O pyšné noční košilce, O panence, která 
tence plakala.

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 90,- Kč

17:00
PÍ A JEHO ŽIVOT 
USA, 2012, 127 min., D, 140,- Kč

20:00

ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ -  FK
Fr. / Ukr. / Pol. / Něm., 2011,  
108 min., T, 90,- Kč / FKV 75,- Kč

26. dubna 1986, Pripiat, několik kilometrů od Čer-
nobylu - Anya a Piotr se berou, malý Valery a jeho 
otec Alexeï, inženýr v jaderné elektrárně Černobyl, 
zasazují jabloň. V elektrárně dojde k havárii - Piotr 
je povolán, aby uhasil oheň, nikdy se však už nevrá-
tí. Radioaktivita okamžitě mění podobu těch, kteří jí 
byli zasaženi... 

7. - 8. 1. KINO NEHRAJE

9. 1. ST

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / NZ, 2012, 166 min., T, 90,- Kč

10. 1. ČT

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

11. 1. PÁ  KINO NEHRAJE

PROSTORY KINA SE PROMĚNÍ 
VE VOLEBNÍ OKRSEK

12. 1. SO

17:00
FRANKENWEENIE:  DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA, 2012, animovaný, 87 min., D,  
děti do 15 let 110,- Kč / 130,- Kč

Když Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa 
Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího 
přítele přivede znovu k životu – jen s několika drob-

nými změnami. Když se Sparkymu podaří uniknout, 
zjistí ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může 
mít příšerné následky...

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / NZ, 2012, 166 min., D, 130,- Kč 

13. 1. NE

17:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

20:00

HON – FK
Dánsko, 2012, 115 min., T,  
80,- Kč / FKV 65,- Kč

Čtyřicetiletý Lucas se snaží vzpamatovat z neleh-
kého rozvodu, upevnit vztah se synem Marcusem 
a začít nový život. Věci však nejdou tak, jak si před-
stavoval... 

14. - 15. 1. KINO NEHRAJE

16. 1. ST

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / NZ, 2012, 166 min., T, 90,- Kč 

17. 1. ČT

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí 
do přímořského španělského města zrovna v době 
zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou Josém 
Riverou. Josému však setkání s Carmen převrátí 
život na ruby...
Režie: F. A. Brabec 
Hrají: Lucie Bílá, Peter Strenáčik, Václav Bárta, Pavla 
Břínková, Jiří Korn a další

18. 1. PÁ

17:00
FRANKENWEENIE:  DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA, 2012, animovaný, 87 min., D,  
děti do 15 let 110,- Kč / 130,- Kč

◆  @

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 130,- Kč

21. - 22. 1. KINO NEHRAJE

23. 1. ST

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

24. 1. ČT

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

25. 1. KINO NEHRAJE

PROSTORY KINA SE PROMĚNÍ 
VE VOLEBNÍ OKRSEK

26. 1. SO

17:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč

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

Oscarový režisér Steven Spielberg natočil biografické 
drama o životě šestnáctého amerického prezidenta 
Abrahama Lincolna, který se velkou měrou zasloužil 
o zrušení otroctví, a který provedl Ameriku nejtem-
nějším obdobím jejích dějin... 

27. 1. NE

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

17:00
MOVIE 43
USA, 2013, T, 98 min., 90,- Kč

Nová hustá komedie plná těch největších hollywood-
ských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet 
Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi 

Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman 
nebo Gerard Butler.

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

Otrok Django má šanci získat svobodu, pokud se mu 
povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi 
se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kte-
rou musel před lety nedobrovolně opustit. Netuší 
však, jak blízko je nejnebezpečnějšímu dobrodruž-
ství svého života...

28. - 29. 1. KINO NEHRAJE

30. 1. ST

20:00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB / USA, 2012, 128 min., T, 100,- Kč

Román Great Expectations od Charlese Dickense už 
se za svou stopadesátiletou historii dožil několika sto-
vek televizních, filmových a divadelních adaptací. Že 
se dožijeme další, tedy není nikterak veliké překvape-
ní, tentokrát by to ale mohlo být v podstatně větším 
měřítku než na prknech, která znamenají svět...

31. 1. ČT

20:00
GANGSTER SQUAD
– LOVCI MAFIE
USA, 2013, 113 min., T, 90,- Kč

Rok 1949 - Los Angeles - nelítostnou rukou zde 
vládne gangster Mickey Cohen (Sean Penn). Řídí 
většinu nelegálních aktivit ve městě. O jeho ochranu 
se stará nejen podplacená policie, ale i zkorumpo-
vaná politická elita... 

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 130,- Kč

22:20
SAW 2 
USA, 2005, 93 min., T, 70,- Kč

Druhý díl hororu Saw je krvavější, důmyslnější, nahá-
nějící hrůzu v každém záběru a se šokujícím závěrem. 
Drsného vyšetřovatele si zahrál Donnie Wahlberg.

19. 1. SO

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

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je, být jiný. Žije 
v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největ-
ší senzací. Jenže ostatní gorily ho odhánějí. Snížek 
má plán! Chce utéct a navštívit mocnou čarodějku, 
která by mu pomohla stát se obyčejnou gorilou...

17:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Fr., 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

Medvěd Ernest je hudebník, rád by byl veselý, ale je 
chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku 
chytí malou myšku Celestinu, která pro svou záchra-
nu uzavře s Ernestem dohodu - ukáže mu místo, 
kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch 
nejlepších sladkostí...

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

20. 1. NE

10:00
POHÁDKY
Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno 
viděla, O Matyldě s náhradní hlavou,  Jonáš a vel-
ryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček 
Kolejáček.
70 min., 40,- Kč

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

17:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč
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1. 1. KINO NEHRAJE

2. 1. ST

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 90,- Kč

17:00
LADÍME!
USA, 2012, 112 min., T, 100,- Kč

20:00
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL
USA, 2012, 130 min., T, 100,- Kč

3. 1. ČT

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

Bývalý galejník Valjean (H. Jackman), propuštěný 
na podmínku, má za zády jako věčný stín posedlého 
inspektora Javerta (Russell Crowe). Valjeanovi se daří 
unikat, začne žít pod změněnou identitou, stane se 
ctihodným občanem a dokonce starostou, jenže ani 
tehdy není před slídivým Javertem v bezpečí... 

4. 1. PÁ

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / NZ, 2012, 166 min., D, 130,- Kč 

5. 1. SO

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

17:00
LADÍME!
USA, 2012, 112 min., T, 100,- Kč

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

6. 1. NE

10:00
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE   
64 min., 40,- Kč

Vypráví Karel Höger - Jak pejsek s kočičkou myli 
podlahu, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, Jak psa-
li psaní, O pyšné noční košilce, O panence, která 
tence plakala.

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 90,- Kč

17:00
PÍ A JEHO ŽIVOT 
USA, 2012, 127 min., D, 140,- Kč

20:00

ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ -  FK
Fr. / Ukr. / Pol. / Něm., 2011,  
108 min., T, 90,- Kč / FKV 75,- Kč

26. dubna 1986, Pripiat, několik kilometrů od Čer-
nobylu - Anya a Piotr se berou, malý Valery a jeho 
otec Alexeï, inženýr v jaderné elektrárně Černobyl, 
zasazují jabloň. V elektrárně dojde k havárii - Piotr 
je povolán, aby uhasil oheň, nikdy se však už nevrá-
tí. Radioaktivita okamžitě mění podobu těch, kteří jí 
byli zasaženi... 

7. - 8. 1. KINO NEHRAJE

9. 1. ST

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / NZ, 2012, 166 min., T, 90,- Kč

10. 1. ČT

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

11. 1. PÁ  KINO NEHRAJE

PROSTORY KINA SE PROMĚNÍ 
VE VOLEBNÍ OKRSEK

12. 1. SO

17:00
FRANKENWEENIE:  DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA, 2012, animovaný, 87 min., D,  
děti do 15 let 110,- Kč / 130,- Kč

Když Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa 
Sparkyho, povolá na pomoc vědu a svého nejlepšího 
přítele přivede znovu k životu – jen s několika drob-

nými změnami. Když se Sparkymu podaří uniknout, 
zjistí ostatní obyvatelé města, že znovuzrození může 
mít příšerné následky...

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA 
USA / NZ, 2012, 166 min., D, 130,- Kč 

13. 1. NE

17:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

20:00

HON – FK
Dánsko, 2012, 115 min., T,  
80,- Kč / FKV 65,- Kč

Čtyřicetiletý Lucas se snaží vzpamatovat z neleh-
kého rozvodu, upevnit vztah se synem Marcusem 
a začít nový život. Věci však nejdou tak, jak si před-
stavoval... 

14. - 15. 1. KINO NEHRAJE

16. 1. ST

20:00
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
USA / NZ, 2012, 166 min., T, 90,- Kč 

17. 1. ČT

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

Muzikálová Carmen je hvězdou cirkusu, který přijíždí 
do přímořského španělského města zrovna v době 
zásnub starostovy dcery Kataríny s policistou Josém 
Riverou. Josému však setkání s Carmen převrátí 
život na ruby...
Režie: F. A. Brabec 
Hrají: Lucie Bílá, Peter Strenáčik, Václav Bárta, Pavla 
Břínková, Jiří Korn a další

18. 1. PÁ

17:00
FRANKENWEENIE:  DOMÁCÍ MAZLÍČEK
USA, 2012, animovaný, 87 min., D,  
děti do 15 let 110,- Kč / 130,- Kč

◆  @

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 130,- Kč

21. - 22. 1. KINO NEHRAJE

23. 1. ST

20:00
BÍDNÍCI
VB, 2012, 157 min., T, 100,- Kč

24. 1. ČT

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

25. 1. KINO NEHRAJE

PROSTORY KINA SE PROMĚNÍ 
VE VOLEBNÍ OKRSEK

26. 1. SO

17:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč

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

Oscarový režisér Steven Spielberg natočil biografické 
drama o životě šestnáctého amerického prezidenta 
Abrahama Lincolna, který se velkou měrou zasloužil 
o zrušení otroctví, a který provedl Ameriku nejtem-
nějším obdobím jejích dějin... 

27. 1. NE

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

17:00
MOVIE 43
USA, 2013, T, 98 min., 90,- Kč

Nová hustá komedie plná těch největších hollywood-
ských hvězd. Přijďte se podívat, jak to dokážou rozjet 
Kate Winslet, Hugh Jackman, Halle Berry, Naomi 

Watts, Richard Gere, Elizabeth Banks, Uma Thurman 
nebo Gerard Butler.

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

Otrok Django má šanci získat svobodu, pokud se mu 
povede dopadnout vraždící bratry Brittlovi. Djangovi 
se tak zároveň naskytne příležitost najít ženu, kte-
rou musel před lety nedobrovolně opustit. Netuší 
však, jak blízko je nejnebezpečnějšímu dobrodruž-
ství svého života...

28. - 29. 1. KINO NEHRAJE

30. 1. ST

20:00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
VB / USA, 2012, 128 min., T, 100,- Kč

Román Great Expectations od Charlese Dickense už 
se za svou stopadesátiletou historii dožil několika sto-
vek televizních, filmových a divadelních adaptací. Že 
se dožijeme další, tedy není nikterak veliké překvape-
ní, tentokrát by to ale mohlo být v podstatně větším 
měřítku než na prknech, která znamenají svět...

31. 1. ČT

20:00
GANGSTER SQUAD
– LOVCI MAFIE
USA, 2013, 113 min., T, 90,- Kč

Rok 1949 - Los Angeles - nelítostnou rukou zde 
vládne gangster Mickey Cohen (Sean Penn). Řídí 
většinu nelegálních aktivit ve městě. O jeho ochranu 
se stará nejen podplacená policie, ale i zkorumpo-
vaná politická elita... 

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
vstupného VYHRAZENA! Sledujte

 www.kass.kralupy.cz

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 130,- Kč

22:20
SAW 2 
USA, 2005, 93 min., T, 70,- Kč

Druhý díl hororu Saw je krvavější, důmyslnější, nahá-
nějící hrůzu v každém záběru a se šokujícím závěrem. 
Drsného vyšetřovatele si zahrál Donnie Wahlberg.

19. 1. SO

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

Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké to je, být jiný. Žije 
v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky tou největ-
ší senzací. Jenže ostatní gorily ho odhánějí. Snížek 
má plán! Chce utéct a navštívit mocnou čarodějku, 
která by mu pomohla stát se obyčejnou gorilou...

17:00
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Fr., 2012, animovaný, 80 min., D, 90,- Kč

Medvěd Ernest je hudebník, rád by byl veselý, ale je 
chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku 
chytí malou myšku Celestinu, která pro svou záchra-
nu uzavře s Ernestem dohodu - ukáže mu místo, 
kde může získat spoustu čokolády, bonbónů a těch 
nejlepších sladkostí...

20:00
CARMEN 
ČR, 2012, 126 min., 165,- Kč

20. 1. NE

10:00
POHÁDKY
Kouzelný dědeček, O princezně, která všechno 
viděla, O Matyldě s náhradní hlavou,  Jonáš a vel-
ryba, Nebuďte mamuty, Já a Bleděmodrá, Vláček 
Kolejáček.
70 min., 40,- Kč

15:00
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 
Belgie, 2012, animovaný, 93 min., D, 120,- Kč

17:00
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
Šp., 2011, animovaný, 90 min., D,  
děti do 15 let 105,- Kč / 130,- Kč
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ZáPiS DO mateřSKýCH 
šKOl PrO šKOlNí 
rOK 2013 / 2014 
Zápis dětí do MŠ v Kralupech n. Vlt. 
proběhne v těchto termínech:

ZŠ a MŠ třebízského ulice

4. a 5. 3. 2013 v budově školy  
v čase od 11 do 17 00 hodin. 

MŠ dr. e. Beneše

4. a 5. 3. 2013 v čase od 11 do 17 hodin 
– v budově v ul. Dr. E. Beneše.
(pod toto ředitelství patří 3 budovy – 
MŠ U Jeslí, MŠ nábř. J. Holuba, 
MŠ Dr. E. Beneše).

MŠ Gen. klapálka

6. a 7. 3. 2013 v čase od 9 do 14 hodin 
v obou budovách, tj. v ulici 
Gen. Klapálka a v ul. Mikovická. 

Vzhledem k tomu, že při umísťování dětí 
mají přednost rodiny s trvalým pobytem 
v Kralupech nad Vltavou, je nutné 
toto doložit občanským průkazem.  

ZáPIS DO 1. TříDy - PrO ŠKOLNí rOK 2013 / 2014
Ředitelé kralupských základních škol ve spolupráci s odborem 

školství, sociálních služeb, zdravotnictví a kultury MěÚ 
v Kralupech nad Vltavou oznamují, že v souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, se uskuteční zápis dětí do 1. tříd 
základních škol pro školní rok 2013/2014, a to ve dnech: 

úterý 5. 2. 2013 a středa 6. 2. 2013 od 14 do 17 hodin
� ZŠ a MŠ Kralupy nad Vltavou, Třebízského ul. 523;

� ZŠ Václava Havla v Kralupech nad Vltavou, Revoluční ul. 682; 
� ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. č. 198; 
� ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. Gen. Klapálka 1029; 

� ZŠ Kralupy nad Vltavou, ul. 28. října 182. 
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě ke školní docházce.

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007. 
K zápisu je třeba přinést průkaz totožnosti zákonného 
zástupce, rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti. *

* Doklad o trvalém bydlišti  požaduje škola pouze ve  výjimečných 
případech, např. u nově nastěhovaných občanů Kralup apod. Vydává 

jej MěÚ, odbor správní - evidence obyvatel, za poplatek 50,- Kč. 

vnaší mateřské škole jsme se na ad-
ventní čas všichni moc těšili. Výzdo-

ba školky, zdobení vánočních stromečků, 
zpívání koled a především nacvičování 
na tradiční vánoční besídky. Vánoční at-
mosféra na nás dýchala z každého koutu 
školy. Na chodbě nás každý den vítal 
čert s Mikulášem a družinou andílků 
a před každou třídou nepřeberné množ-
ství výrobků, které děti vyrobily. 

V prvním adventním týdnu nás na-
vštívila hodná čertice s Mikulášem a an-
dílkem, kteří měli svou knihu hříchů 
a popovídali si s hříšníky této školky. 
V dalším týdnu jsme navštívili kladen-
ské divadlo Lampion, kde jsme zhlédli 
vánoční představení Anetka a Vánoce. 
Ve dnech 18. a 19. prosince se uskuteč-
nili očekávané a krásné vánoční besíd-
ky s dílničkou pro rodiče a hlavně nás 
navštívil Ježíšek. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se podíleli na pořízení vánočních 
dárků do MŠ a také společnosti MERO 
ČR, a.s., která k nám už několik let po-
sílá čerta, anděla a Mikuláše.

Za kolektIv MateřSké školy 

JItka Haufová

Mš NáBř. J. HoluBa

advent u Šípkové Růženky

„Podkovička zazvoní,
jede zima na koni.
Znovu zase po roce
budou bílé Vánoce.“

(Vánoční pohádky, Zbyněk Malinský)
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Betlém – předzvěst vánoc - ve 3. třídě MŠ.Ježíšek přišel 
19. 12.  
k předškolákům.

ovocné svícny vyrobené 
při vánočních dílničkách.
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Zš PRaktIcká

Zš václava Havla

máme tu leden a kalendář se 
nám přehoupl do nového 

roku 2013. Ráda bych se ohlédla 
za zajímavými událostmi závěru 
minulého roku.

Začátkem prosince proběhla 
v naší škole velmi zajímavá be-
seda pro II. stupeň, týkající se 
tématu „DOMÁCÍ NÁSILÍ“. Toto 
téma žáky velice zaujalo. Beseda 
byla pořádána psychosociálním 
centrem ACORUS Praha. Žáci 
se mohli dozvědět, jaké jsou 
znaky a druhy domácího ná-
silí, jak ho poznat a jak se mu 
bránit. V rámci besedy byl také 
promítán film, který zachycuje 

výpovědi týraných žen. Těsně 
před Vánocemi se jeli někteří 
naši žáci společně s učiteli podí-
vat na krásnou atmosféru vánoč-
ní Prahy. Tuto atmosféru nám 
dokreslila i čerstvá sněhová na-
dílka. Žáci na vlastní oči viděli 
krásný vánoční strom na Sta-
roměstském náměstí a prošli si 
tradiční vánoční trhy.

A co plánujeme v prvních mě-
sících roku 2013? Čekají nás za-
jímavé besedy, výlety a celoškol-
ní projekt s názvem: „ZDRAVÝ 
ŽIVOTNÍ STYL“. Máme se tedy 
na co těšit.

MgR. veRoNIka BaloNová

Prosincové aktivity
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Kam s ním?
To to letí! Včera jste přivez-

li svoje miminko z porod-
nice domů a dnes před Vámi 
stojí jedno z těžších a záro-
veň velmi důležitých rozhod-
nutí. Je tady zápis budoucích 
prvňáčků a Vy musíte vy-
brat tu správnou základní 
školu. Která by to měla být? 

Jako rodiče dnes máte ob-
rovskou výhodu. Je jen 

na Vás, pro kterou 
školu se rozhodne-
te. Neexistují žádná 
omezení ani direk-
tivní nařízení, jež 
by Vám ji určovala.  
Všichni se budeme 

předbíhat při vypočí-
távání toho, co Vám 
můžeme nabídnout: 
interaktivní tabule, 

počítačové, jazykové 
a jiné učebny, fyzi-
kální a přírodověd-
né laboratoře, druži-

nu, tělocvičny, spousty 
nejrůznějších kroužků a zá-
jmových útvarů, téměř do-

mácí stravu ve školní  jídelně, 
samozřejmě kvalitní a přátelský 
kolektiv pedagogických i nepe-
dagogických pracovníků, vstříc-
ný přístup k dětem i rodičům...

My bychom Vás však chtěli 
upozornit na jeden projekt, kte-
rý u nás již několik let úspěš-
ně probíhá. Jmenuje se „Po-
dej mi pomocnou ruku“. Jeho 
princip je velmi jednoduchý. 
Každý prvňáček má od začát-
ku roku svého deváťáka. Ten 
se o něj stará. Seznamuje ho 
se školou, pomáhá mu v prvot-
ní orientaci, zbavuje ho trémy, 
prožívají spolu první školní 
dobrodružství. Více na www.
zsrevolucni.cz v sekci 9.A.  
Nebo víte co? Přijďte si školu 
prohlédnout a pohovořit si s bu-
doucími učiteli i spolužáky Va-
šich dětí. Máte ještě skoro měsíc 
čas na tu správnou volbu. 

A 5. nebo 6. února se třeba 
uvidíme znovu u zápisu. Bude-
me se těšit.

Zš václava Havla (dříve 

Zš RevolučNí)

moje škola se mi moc líbí. Máme krásně 
vyzdobenou třídu. Někdy děláme zají-

mavé projekty. Máme tady ve škole hezkou 
hernu se zábavnými hrami. Je tu spousta 
kroužků. Škola je výborně vybavená. Jídla 
jsou dobrá! Líbí se mi obrázky, které kreslí-
me a písničky, které zpíváme. I knížky, co 
čteme, jsou pěkné. Každý předmět je zajíma-
vý něčím jiným, a proto nevím, který mám 
nejradši. Ve třetí třídě jsme jeli na bezvadnou 
školu v přírodě. 

elIška váňová, 5. B

Zveme budoucí prvňáčky do ZŠ Václava 
Havla! Máme malou i velkou tělocvičnu. 

Je tu veliká jídelna, hezké hřiště a pěkné 
kroužky. Rád sem chodím, protože se těším 
na kamarády. Máme tu počítače a dílny. Na-
še škola je velká! Nejvíc mě baví anglický 
jazyk a matematika. Ale nejraději mám letní 
prázdniny. Učitelé jsou přísní a spravedliví. 
Mezi kroužky patří například šachy, spole-
čenské hry a florbal.  

JaN NovotNý, 5. B

vzkazy pro budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče:
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› webové stránky sledující aktuální dění ve škole 
1. Týdenní plány výuky pro rodiče 1. st. 
aktuálně na webu i s možností tisku.
2. Rozvrh hodin na webu, důležité doku-
menty ke stažení.
3. Kalendář akcí. 
4. Aktuality zachycující proběhlé aktivity 
ve škole rozdělené podle druhu činnosti.
5. Aktuální jídelníček na webu včetně svači-
nek umožňující objednávání i přes internet.
6. Fotografická dokumentace všech činností.
7. Kontakty na zaměstnance školy pro mai-
lovou komunikaci (možné použít i pro omlu-
vu žáků).
›  anglický jazyk již od 1. třídy 
›  Výuka hry na flétnu v rámci hudební výchovy
›  Škola v přírodě pro všechny ročníky ZŠ 
 ve stejném termínu se zajímavým programem
›  krásná, prostorná, světlá aula umožňující 
 setkávání žáků, rodičů a přátel školy

›  Školní mléko (automat v přízemí školy, 
 funguje na mléčné kreditní karty, které 
 jsou rodiči nabíjeny přes internet nebo sms)
›  ovoce do škol (pravidelná dodávka čerstvého
 ovoce jednou týdně)
›  Školní jídelna nabízí žákům kvalitní stravu 
 odpovídající zásadám zdravé výživy s možností
 výběru ze dvou hlavních jídel
›  Školní jídelna dále nabízí svačinky 
›  Školní bufet – zdravá výživa
›  nápojový automat odpovídající trendu zdravé
 výživy v 1. patře školy
›  nápojový automat a školní bufet zajišťují 
 potřebný pitný režim
›  od jara do podzimu možnost trávení velkých 
 přestávek na rozlehlé zahradě školy
›  Školní družina
1. Poskytuje službu žákům od 1. do 5. tří-
dy včetně.
2. Pravidelná relaxační činnost na zahradě 

školy, v případě nepřízně počasí ve třech 
vybavených místnostech.
3. ŠD se pravidelně podílí na všech mi-
moškolních činnostech školy (Halloween, 
vánoční jarmark, mikulášská nadílka, dis-
kotéka, dny otevřených dveří, zápis pro  
1. třídy, zápis do školly, velikonoční jar-
mark, zahradní slavnost, Hurá na prázdni-
ny, Už jsme ve škole a jiné).
4. Výzdoba školy výrobky žáků ŠD.
› ZUŠ v suterénu školy
– úzká spolupráce ZŠ a ZUŠ
1. ZŠ umožňuje svým žákům vstup do pro-
stor ZUŠ z budovy školy, možnost účastnit 
se kroužků i během pobytu ve školní dru-
žině (zajišťuje vychovatelka).
2. ZUŠ nabízí tyto obory v naší škole: ta-
neční, výtvarný, dramatický (pedagogové 
obou škol vzájemně spolupracují).                                                        

těšíMe Se Na váS! 

Zš a Mš třeBíZSkéHo

Zš  koMeNSkéHo

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

Proč si vybrat 1. třídu právě u nás?

V loňském školním roce zís-
kala naše škola certifikát 

„rodiče vítáni“ a zařadila se 
tak do sítě škol, které splňu-
jí určitá kritéria otevřenosti 
a vstřícnosti vůči rodičovské 
veřejnosti. Zařazení mezi cer-
tifikované školy ale nezname-
ná jen získání značky, ale také 
určité závazky vedoucí k roz-
voji školy v oblasti spolupráce 
s rodiči. 

Na poslední konferenci certi-
fikovaných škol jsem se inspi-
rovala projektem, který běží již 
druhým rokem v Zš Kunratice 
a nabízí tzv. kavárny pro rodi-
če. Projekt mě natolik oslovil, 
že jsme jej upravený na naše 
podmínky nabídli našim rodi-
čům. 

V prosinci se uskutečnila prv-
ní kavárna na téma „Dítě s lmP 
integrované v běžné třídě“. té-
ma otevřela odbornice z ob-
lasti psychologie PhDr. Pavla 
Cimlerová a nabídla rodičům 

ucelený reálný pohled na ce-
lou problematiku integrací. 
Své zkušenosti s integrovaný-
mi žáky zde také prezentovaly 
pedagožky školy mgr. Václava 
Kořínková a mgr. lenka Ko-
houtová. Večer pokračoval do-
tazy a příspěvky zúčastněných 
rodičů. Nakonec se rozvinula 
živá, podnětná diskuze. 

Protože se naše první kavár-
na uskutečnila v adventním ča-
se, nechybělo cukroví a voňa-
vá káva. Další kavárny na sebe 
nenechají dlouho čekat. ještě 
v tomto školním roce plánu-
jeme dvě a budeme se těšit 
na hojnou účast rodičů. 

Pokud je téma, které vás za-
jímá, téma, které vám nedá 
spát, nebo si o něm chcete jen 
zjistit víc, neváhejte nás kon-
taktovat na info@zskomenda.
cz. rádi vaše zajímavá témata 
zařadíme v některé z dalších 
kaváren. 

jiřina Hereinová

Kavárny pro rodiče
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dvořákovo gyMNáZIuM a Soše

Soš a Sou

Na gymnáziu je možné pra-
videlně navštěvovat kera-

mický kroužek každé pondělí 
od 14 do 16 hodin. Stále máme 
volná místa - vítáni jsou všichni 
zájemci bez rozdílu věku, hlav-
ně se zájmem realizovat vlastní 
kreativní nápady. Poplatek je jen 
příspěvkem na materiál: 200,- 
Kč pro mládež; 400,- Kč pro do-
spělé za celé pololetí.

Další informace: Naděžda 
Bartáková, vedoucí keramické-
ho kroužku, bartakova@dgkra-
lupy.cz

Také na další kroužky a zá-
jmové kluby je ještě několik 
volných míst – přihlásit se mů-
žete např. na výtvarnou dílnu 
(čtvrtek odpoledne), florbal (stře-
da), horolezecký kroužek (stře-
da; v zimním období víkendy 
– podle dohody, vede vyškole-

ný lektor), navštěvovat můžete 
i nový kroužek šachu a bridže 
a další aktivity (blíže viz www.
dgkralupy.cz).

leDNOVý uNDerGrOuND
Společnost pro rozvoj DG, o.p.s. 
děkuje všem partnerům a pří-
znivcům za podporu realiza-
ce hudebního festivalu Ledno-
vý underground. V lednu roku 
2012 proběhl již 10. ročník. 

Během celé dekády (2003 - 
2012) se uskutečnilo více než 
100 koncertů živé hudby růz-
ných žánrů, které za tuto do-
bu ochutnalo přes pět tisíc fes-
tivalových návštěvníků. Další, 
11. ročník LU, se uskuteční – 
za příznivých okolností - až 
v lednu 2014, přesto věříme, že 
této akci plné hudby zachováte 
přízeň i nadále.

Zájmové kroužky a kluby 

Zveme žáky základních škol, 
jejich rodiče i veřejnost na 

Den 
otevřených 
Dveří 
17. ledna 2013 
od 8 do 17 hodin 
ve Střední odborné škole  
a Středním odborném učilišti  
v Kralupech nad Vltavou,  
ul. Cesta brigádníků 693.

Získáte zde podrobné informace 
o studijních i učňovských oborech, 
můžete se zúčastnit besedy 
s vedením školy, 
bude připravena prohlídka školy, dílen, 
laboratoří, odborných učeben a učeben IT.

těšíme se na vás!

A kdyby se vám po muzice 
v mrazivém lednu přeci jen 
zastesklo, na gymnáziu bude 

na prodej nové autorské CD 
Sboru DG. MgR. fIlIP volák 

(volak@dgkRaluPy.cZ)

inzerce

Keramický kroužek 
na gymnáziu.
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muzeum V Kralupech n. Vlt. 
pořádalo dne 4. 12. verni-

sáž k výstavě „Skleněné Váno-
ce“. Na úvod vystoupily děti ze 
třídy sluníčko MŠ Gen.Klapál-
ka a navodily svým roztomilým 
zpěvem koled, recitací a taneč-
kem příjemnou vánoční atmosfé-
ru (viz foto na 1. straně).

Ale již mnoho dní před ver-
nisáží všechny děti MŠ Gen.
Klapálka tvořily pod vedením 
svých nápaditých učitelek různé 
výrobky s vánoční tématikou. 
Díky pracovníkům muzea se 
můžete na jejich práce podívat 
do 6. 1. 2013.
kolektIv učItelek Mš geN.klaPálka

Mš geN. klaPálka

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

nový rok zahajujeme nabídkou aZ školky a dlouhodobých kurzů v no-
vém pololetí pro děti i dospělé.

Pro dospělé jsme rozšířili nabídku kurzu JÓGa a taiJi, i v novém roce bude 
probíhat kurz PRaktické astRoloGie a nově je v novém pololetí pro 
dospělé naplánován kurz koMUnikačnícH doVedností. 
Pro děti budeme nově od března otvírat kurz ZaHRadníček. Již nyní 
můžete také přihlašovat své děti na JaRní PRíMĚstský táBoR s tématem 
doBytí seVeRníHo PÓlU.

Z jednorázových akcí v lednU nabízíme:

kurz PRaktické astRoloGie – středa 9. 1. 2013 od 18.30 do 21.30 h. 
 cena: 400,- kč

Výklad taRotoVýcH kaRet - sobota 12. 1. 2013, individuální časy.  
 cena: 450,- kč

FiMo – téma Jedeme do afriky - sobota 19. 1. 2013 od 13 do 17 h.   
 cena: 470,- kč

kResBa - PoRtRét – neděle 20. 1. 2013 od 10 do 17 h. 
 cena: 1050,- kč

VečeR PRo slUnce 1 - středa 23. 1. 2013 od 18.30 do 21.30 h.  
 cena: 300,- kč / 400,- kč

BUBnoVání PRo Radost – sobota 26. 1. 2013, časy dle skupin. 
Odpoledne společně rodiče a děti, samostatně větší děti, večer dospělí. 

Skleněné vánoce
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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

KarNeVal PrO NejmeNší
Zveme malé a nejmenší děti na karneval, 
který pořádáme 24. 1. od 16:00 hodin v Do-
mě dětí a mládeže. Budeme tancovat, hrát 
si, soutěžit, vyrábět, zkrátka dětem bude 
patřit celý dům.

Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč.  
Přezutí s sebou.   

maSOPuSt
Masopust před budovou DDM zahájíme 
ve čtvrtek 14. 2. v 9 hodin. Zaměstnan-
ci Řeznictví „Kohout a synové“ zde budou 
prodávat domácí zabijačkové dobroty: čer-
nou ovarovou polévku, zabijačkový guláš, 
ovar, jitrnice, jelita a tlačenku. Vše můžete 
na místě ochutnat nebo si zakoupit s se-
bou.

V odpoledních hodinách se bude „bourat“ 
prase a prodávat čerstvé maso. Akce končí 
v 17:00 hod.

jarNí PráZDNiNy S DDm
Pro malý počet přihlášených dětí  se zim-
ní pobyt v době jarních prázdnin neusku-
teční na Monínci, ale v termínu od  23. 2.  
do 1. 3. v Mokrosukách. Pro děti bude 
připraven pestrý táborový program, stra-
va 5x denně a v případě sněhu bobování 
a sáňkování. 

Přihlášky na tento pobyt přijímáme 
do 20. ledna. 

VáNOčNí SOutěž
Vánoční soutěž „Zvonky a zvonečky“ proběhla v rámci Vánoční výstavy. Soutěže se zú-
častnila ZŠ Praktická, ŠD při ZŠ Gen. Klapálka, ŠD při ZŠ Komenského, ZŠ a MŠ Tře-
bízského, ZŠ Václava Havla, MŠ Gen. Klapálka a ZÚ DDM. Všem zúčastněným a jejich 
paním učitelkám děkujeme. Návštěvníci hlasovali ve dvou kategoriích: 

kateGoRie dĚti
1. místo ŠD při ZŠ Gen. Klapálka Obr. 7
2. místo Martina Pjatkanová Obr. 8
3. místo ZŠ Václava Havla Obr. 9      

kateGoRie dosPĚlí:
1. místo Jaroslava Merfaitová Obr. 10
2. místo Pavlína Janulíková Obr. 11
3. místo  Karmela Štrajtová Obr. 12

Na žádost 
návštěvníků 
byla udělena 
zvláštní cena 
za keramické 
Kralupy Barboře 
Junáškové.
Vítězům 
gratulujeme!
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TJ Sokol Kralupy

tělocvičná jednota SOKOl Kralupy nad Vltavou

www.sokol.kralupy.cz

Jodlova 16, 278 01  
Kralupy nad Vltavou
tel.: 721 873 799
e-mail: sokol-kralupy@seznam.cz

dne 8. 12. 2012 pořádal od-
díl gymnastiky při TJ So-

kol Kralupy již 2. ročník zá-
vodů ve sportovní gymnastice 
– čtyřboj. Soutěžilo se na pře-
skoku, hrazdě, lavičce – kladině 
a prostných. Závody se řídily 
gymnastickými pravidly sokol-
ské všestrannosti, ale zároveň 
byly povoleny další obtížné prv-
ky nad jejich rámec, aby děv-
čata mohla předvést vše, co se 
za rok naučila. Účelem nebyl 
ani tak zisk medaile, ale před-
vedení náročných sestav, včetně 
i riskantních prvků, které děv-
čata na normální závody ještě 
nezařazují. 

Pro letošní rok přijaly pozvá-
ní gymnastky ze Sokola Kun-
ratice a pomohly tak vytvořit 
tu pravou soutěžní atmosféru. 
Závodilo se ve třech kategoriích 

– děvčata 2005 a mladší, děv-
čata 2004 a starší a nováčci, te-
dy děvčata bez ohledu na věk, 
které cvičí gymnastiku teprve 
půl roku.  

Jak závody dopadly, nebylo 
pro tentokrát důležité, děvčata 
předvedla velmi dobré výkony 
a rozdíly ve známkách byly vel-
mi těsné. Závod se velmi vydařil 
nejen co do sportovních výko-
nů, ale i sportovní atmosféry. 
Děvčata si navzájem fandila, po-
zadu nezůstali ani jejich rodiče 
a známí, výkony byly odměňo-
vány potleskem a díky pohodové 
předvánoční atmosféře si závod 
všichni pěkně užili. Závodnice 
si odnesly kromě diplomů a věc-
ných cen i chuť do dalšího tré-
ninku, neboť za rok chceme tyto 
závody opět pořádat. 

MIluše PokoRNá

Sportovní gymnastika
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Víte, že mohou 
cVičit i senioři 
a seniorky 
starších 
ročníků?!

TJ Sokol Kralupy zahajuje cvičení v SOKOLOVNĚ
– Jodlova ulice

Začínáme v úterý 15. 1. 2013 od 10 hodin 
(do 11 hodin), a potom každé další úterý.

Jsou vítáni všichni, kteří si chtějí udržet fyzickou 
kondici co nejdéle.

těší se na Vás ivana Hurdíková

pf
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V oda se vyznačuje řadou pozitivních vlastností, 
které umožňují širokému okruhu cvičenců provádět 

ideální trénink. Vztlakovou silou vody se redukuje 
tělesná hmotnost. Velká část podpůrného a pohybového 
aparátu je odlehčována a riziko poranění ve vodě je 
minimalizováno. cvičení ve vodě je schopen provádět 
skoro každý. Jestliže se cvičení provádí pravidelně 
a po delší časový úsek, má pozitivní účinky nejen 
na vegetativní a oběhový systém, svalstvo, šlachy, 
klouby, vazy, ale vede ke zvyšování výkonnosti.

cVičení Ve VodĚ Má sVoJe Velké Přednosti:
› několikanásobně se sníží tělesná hmotnost 
› snížení zatížení kloubů a páteře
› současné zapojení párových svalů
› možnost tréninku vybrané svalové skupiny

› správné vykonání pohybu vlivem zpomalení ve vodě
› zlepšení energetického výdaje (snižování hmotnosti    
   – hubnutí)
› zlepšení prokrvení organismu
› masáž pokožky
› odstranění možnosti úrazu.

Pojďte si s námi vyzkoušet cvičení ve vodě 
do kralupského bazénu. cvičíme každé úterý 
a neděli od 18:30 hodin a nově otvíráme 
toto cvičení od února také na Mělníku.
Více se dozvíte na našich webových stránkách
www.sokol.kralupy.cz 
a www.vodniaerobik.estranky.cz

kateřina Procházková

Favorité hráli i letos o příč-
ky nejvyšší. Oba finalisté 

loňského ročníku, celky Čer-
noch Team a HBC Tak Pardon, 
vyhrály své skupiny a ani bě-
hem čtvrtfinálových duelů se 
žádné překvapení nekonalo. 
Až po semifinále bylo jasné, že 
Černoch Team loňské prvenství 
neobhájí. Jeho přemožitelem se 
nejtěsnějším rozdílem (0:1) stal 

asi největší favorit turnaje, tým 
Hromkočky, složený výhradně 
z hráčů kralupské hokejové ju-
niorky. Ten si ve finále poradil 
již poměrně jednoznačně (2:5) 
s borci celku HBC Tak Pardon, 
kteří po roce opět zůstali těsně 
pod vrcholem.

Pořadatelé neopomněli od-
měnit ani nejlepší individuali-
ty turnaje. Vítězem kanadského 

bodování se stal Michal Vrchota 
(Černoch Team), nejlepším bran-
kářem byl vyhlášen Filip Štěrba 
(Hromkočky) a nejužitečnějším 
hráčem turnaje Filip Šmolík 
(HBC Tak Pardon).

Vánoční hokejbalové dostave-
níčko středoškoláků se opět vy-
dařilo a setkalo se i s ohlasem 
jednotlivých aktérů. Jeho orga-
nizátoři vzkazují: „Tak za rok 

opět na shledanou!“ To však ne-
platí pro všechny členy a pří-
znivce kralupské AHL, měst-
ské amatérské soutěže, která 
v lednu 2013 odstartuje již svůj  
18. ligový ročník.

Celý článek, výsledky, statisti-
ky a fotky naleznete zde:
www.kralupy.cz/hokejbal

MaRtIN BaRátH

aquafitness aneb cvičení ve vodě
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Holečkův pohár ve spárech Hromkoček
Juniorský vánoční turnaj předkrmem 18. ligové sezóny
třetí ročník hokejbalového vánočního turnaje středních škol pořádaného 8. 12. 2012 
kralupským sdružením aHl je již minulostí a organizátorům i zúčastněným týmům opět 
zůstaly jen pozitivní vzpomínky.

Nejužitečnějším hráčem turnaje 
byl vyhlášen Filip Šmolík (HBc 
Tak Pardon), celkově třetí muž 
kanadského bodování. Ten, coby 
vůdčí osobnost, dirigoval svůj 
celek nejprve k 1. místu ve skupině 
a pak vítěznou trefou rozhodl 
dlouho vyrovnané čtvrtfinále 
a v semifinále, které jeho celek 
vyhrál 4:0, zaznamenal hattrick.

Hromkočky, vítěz 3. ročníku vánočního turnaje středních škol: Tomáš Roubal, David Kašpar, Jakub Mařík, Jakub 
Beswald, Jiří Minařík a Filip Štěrba (dole).
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konečné Pořadí tURnaJe:
Hromkočky
HBC Tak Pardon
Černoch Team
HBC Rudí Gekoni

Far Cry
Crazy Pinguins
HBC Klídek
Monkey
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Takřka 100 kralupských dětí a několik 
desítek jejich rodičů se zúčastnilo slav-

nostního zakončení plaveckého roku 2012. 
Plavecký oddíl Kralupy POKr pro ně 15. 12.  
uspořádal malé závody, kde si většina 

nejmenších poprvé zkusila, jaké to je skočit 
ze startovních bloků na hvizd rozhodčího 
a uplavat třeba jen 50 metrů. 

Závodů se zúčastnili i někteří rodi-
če a na závěr předvedli plavbu i trenéři 

ve slušivých kostýmech. V duchu předvá-
noční atmosféry zvítězili všichni a obdr-
želi chutnou perníkovou medaili.

PetR HaNtycH

BasketBal
ženy - 1. - 2. 12.
BKJ Kralupy – SBŠ Ostrava ................ 77 : 68 (37 : 41)
BKJ Kralupy – Loko Krnov ..................79 : 49 (46 : 20)

dívky U19 - 8. - 9. 12.
BK Kralupy Junior – Aritma Praha .....................65 : 63
BK Kralupy Junior – Sokol Nusle Praha ............58 : 75

1. liga žen – 15. – 16. 12. 
BKJ Kralupy – Aritma Praha ...............90 : 57 (43 : 29)
Aritma Praha – BKJ Kralupy ............... 77 : 71 (41 : 39)
Informace a výsledky - www.bkkralupyjunior.cz  

FloRBal
soUtĚže české FloRBaloVé Unie
Muži a – PH + sč přebor mužů
1. 12. FBC Kralupy n/V. - Vasara ...........................2 : 5
1. 12. Florbal Neratovice - FBC Kralupy n/V. .........1 : 4

Muži c – PH + sč třída mužů
1. 12. FBC Kralupy n/V. C - FBC Xichties ..............3 : 9
1. 12. FBC Kladno D - FBC Kralupy n/V. C ............6 : 3

dorost – PH + sč liga dorostenců
2. 12. FBC Kralupy n/V. - FA Mladá Boleslav  .......8 : 1
2. 12. ORKA Stará Boleslav - FBC Kralupy n/V. .... 5 : 2
16. 12. FBC Kralupy n/V. - SKP Olympia K. Hora ...2 : 8

starší žáci – PH + sč liga starších žáků
9. 12. FBC Kralupy n/V. - FA Mladá Boleslav ........2 : 3
9. 12. FBC Pitbulláci Kolín - FBC Kralupy n/V.  ......3 : 5
9. 12. FBC Kralupy n/V. - Sokol Rudná .................3 : 4

Futsalový tým aFc Kralupy - podzim 2012

Zakončení plaveckého roku 2012

Výsledkový kolektivních sportů servis
9. 12. HK Kralupy - SK Sršni Kutná Hora ..............8 : 1
16. 12. Spartak Vlašim - HK Kralupy  ....................0 : 4

krajská liga dorostu
1. 12. SK Černošice - HK Kralupy ........................ 14 : 2
9. 12. HK Kralupy - SK Sršni Kutná Hora ..............6 : 3
15. 12. HC Podblanicko Benešov - HK Kralupy ... 1 : 11

starší žáci
1. 12. HK Kralupy - HC Slavoj Zbraslav................ 4 : 11
9. 12. HC Junior Mělník - HK Kralupy .................. 12 : 3
15. 12. HK Kralupy - HC Roudnice .........................5 : 3

Mladší žáci
1. 12. HK Kralupy - HC Slavoj Zbraslav................ 13 : 0
8. 12. HK Kralupy - TJ Tatran Sedlčany ................9 : 5
9. 12. HC Junior Mělník - HK Kralupy .................. 1 : 14

VoleJBal
Mladší žákyně „a“, krajský přebor
Kralupy A – Brandýs n. Labem .........2 : 0 (25:16, 25:9)
Benátky n. J. – Kralupy A ....2 : 1 (17:25, 25:19, 16:14)
Kralupy A – Nymburk ......................2 : 0 (25:17, 27:25)

starší žákyně, krajský přebor
Kralupy – Hořovice ........................... 2 : 0 (25:12, 25:7)
Kralupy – Příbram ..........................2 : 0 (27:25, 25:23)
Kladno – Kralupy  ........................... 0 : 2 (17:25, 21:25)
Benátky n. Jiz. – Kralupy ................. 0 : 2 (25:5, 25:13)

kadetky, 1. liga
Hradec Kr. – Kralupy ...............................................3 : 1
 (25:15, 23:25, 27:25, 25:18)
Hradec Králové – Kralupy ...3 : 0 (25:19, 25:19, 25:23)
Kralupy – Sokolov ............... 3 : 0 (25:10, 25:12, 25:18)
Kralupy – Sokolov ..................................................3 : 2
  (25:17, 25:17, 20:25, 17:25, 15:9)

Juniorky, 1. liga
Jihlava – Kralupy .................3 : 0 (25:11, 25:15, 25:23)
Jihlava – Kralupy ..... 3 : 1 (25:22, 20:25, 25:17, 25:21)
Kralupy – Benešov .................................................2 : 3
 (21:25, 21:25, 25:22, 25:19, 7:15)
Kralupy – Benešov ................................................. 3 : 1
 (22:25, 25:23, 25:22, 25:18)

ženy, krajský přebor i. třídy
Kralupy – Benešov .................................................3 : 1
 (25:23, 24:26, 25:14, 25:23)
Kralupy – Benešov ..................................................3 : 2
 (17:25, 25:11, 19:25, 25:19, 15:7)
Benátky n. J. A – Kralupy ......................................1 : 3
  (27:25, 23:25, 22:25, 19:25)
Benátky n. J. A – Kralupy ......................................1 : 3 
 (23:25, 25:23, 21:25, 15:25)

ženy – PH + sč liga žen
16. 12. FBC Kralupy n/V. - T.B.C. Králův Dvůr .......1 : 2
16. 12. FBŠ Bohem. Praha C - FBC Kralupy n/V.  ..2 : 4

RŠFl  
(Regionální školní florbalová liga) - 13. 12. 2012
ZŠ Václava Havla - ZŠ Velvary ................................4 : 2
ZŠ Komenského - ZŠ Třebízského .........................0 : 1
ZŠ Veltrusy - Dvořákovo Gymnázium .....................0 : 6
ZŠ Václava Havla - ZŠ Komenského ......................3 : 2
ZŠ Velvary - Dvořákovo Gymnázium ......................2 : 3

RFl (Regionální florbalová liga)
4. 12. Sokol Kančí Hřbet - Zuřivé Karety ..............12 : 2
4. 12. All Stars Kralupy - Kralupy 90210 ..............12 : 9
6. 12. FBC Rapid Hands - FBC Sokol Kralupy ........7 : 3
11. 12. All Stars Kralupy - Lujs Vytón ...................3 : 15
11. 12. ASPV Veltrusy - FBC Sokol Kralupy ..........10 : 2
13. 12. Kralupy 90210 - All Stars Kralupy ............11 : 5
13. 12. Pink Guys - Zuřivé Karety .........................15 : 1

FUtsal
divize a
AFC Kralupy - Legie Příbram ..................................5 : 3
Hrasl Slaný - AFC Kralupy ......................................4 : 0
AFC Kralupy - Atmos FK Bělá p. B.  .......................3 : 8

HokeJ
krajská liga mužů
1. 12. HK Kralupy - HC Slavoj Velké Popovice .......0 : 3
9. 12. K Kralupy - Spartak Vlašim .........................2 : 3
16. 12. HC Benešov - HK Kralupy ..........................6 : 3

krajská liga juniorů
1. 12. HK Kralupy - HC Slovan Louny .................. 12 : 3
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vstupné: 40,- Kč, doprovod: 10,- Kč Děti do 6 let (včetně) zdarma 

Půjčení bruslí: 50,- Kč (vratná záloha 500,- Kč), Broušení: 40,- / 50,- Kč

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

Veřejné bruSlení
rozvrh hodin platný pro rok 2013:

pondělí - pátek: ........................10:30 – 12:00 hod.
Sobota: .....................................15:00 – 17:00 hod.
neděle: .....................................12:30 – 14:30 hod.

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

vsobotu 1. prosince přivítali 
kralupští mladší žáci na do-

mácím ledě další klub z Pra-
hy – HC Slavoj Zbraslav. Hned 
v 1. třetině se domácím poda-
řilo vstřelit čtyři góly po pěk-
ných kombinacích útoku před 
soupeřovou bránou, nechyběla 
bohužel ale ani přehlídka ne-
proměněných šancí na obou 
stranách. 

Druhá třetina se nesla v du-
chu nepřesných přihrávek do-
mácích a chumlů u mantinelu, 
přestože se jednalo o méně po-
hlednou podívanou, před úpra-
vou ledu se šlo do kabin za sta-
vu 9:0. 

Vítězství domácích už bylo si-
ce téměř jisté, kluci ale zápas 
nevypustili a dokázali zvýšit 
na konečných 13:0. Kralupský 
gólman ani tentokrát neměl moc 
práce, nicméně uhlídal několik 
nebezpečných situací. Jedinou 
skvrnou na celém zápase byla 
velmi špatná kvalita kralupské-
ho ledu.

O den později pak na ledě 
HC Kladna kralupští mladší žá-
ci zvítězili hladce 9:1. 

V neděli 9. prosince se hoke-
jisté vydali do zasněženého Měl-
níka v bojovné náladě a bohatší 
o sobotní vítězství 9:5 na ledě 
Sedlčan. Po rozpačitém úvodu 
začaly na mělnickém hřišti pa-
dat góly a už v první třetině 
byla jasně viditelná převaha 
Kralup. Hosté byli rychlejší, lé-
pe si přihrávali a udrželi puk 
prakticky celý zápas v útočném 
pásmu Mělníka. Na konečném 
výsledku 14:1 ve prospěch Kra-
lup se tentokrát podíleli i obrán-
ci a nejmladší hráči. 

Poslední ligový zápas před Vá-
noci s HC Roudnice nad Labem 
se v sobotu 15. prosince bohužel 
neodehrál, neboť kvůli náledí 
soupeř na zápas nepřijel.

Koncem prosince odehrálo 
mužstvo ještě několik vánočních 
turnajů, výsledky najdete na:
www.hkkralupy2001.banda.cz

 Zdeňka HeSová
19. 1. 2013 ..........juniorky ...............Řepy ....................................10:00, 14:00
 kadetky ...............Chodov ................................12:00, 16:00

26. 1. 2013 .........ženy ....................Benešov ............................. 09:00, 13:00
 muži ....................Tuchlovice ...........................11:00, 15:00

Žákyně, ženy a muži hrají Krajský přebor,  
kadetky a juniorky 1. ligu. 

Hraje se v ZŠ Gen. Klapálka, druhé zápasy mohou  
po dohodě začínat dříve.

Změny vyhrazeny, aktuální informace na:

www.kralupskevolejbalistky.org.

DomÁcí  
VoLeJBaL 
V LeDnu

PřeJeMe VŠeM PoHodoVý Rok 2013

Tradiční zakončení první čás-
ti volejbalové sezóny proběh-

lo během víkendu 15. a 16. 12. 
2012. Hrály se „Vánočky“ – vo-
lejbalové turnaje pro volejbalisty 
všech věkových kategorií. 

V sobotu zápolili registrovaní, 
v neděli pak neregistrovaní. Ne-
ní důležité, kdo zvítězil. Podstat-
né je, že na víkend do Kralup 
přijelo více než sto sportovců 
z širokého okolí a že všichni 
odjížděli spokojeni a s tím, že 
se již těší na další ročník. 

Celou akci podpořil MěÚ 
v Kralupech n. Vlt., který poskytl 
volejbalovému oddílu TJ Kralu-
py finanční prostředky z granto-
vého schématu Podpora sportu 
a tělovýchovy v roce 2012.

O tom samém víkendu  
15. a 16. 12. hrály starší žákyně 
ve druhém kole Českého pohá-
ru. Jejich hra jim zajistila, že 
ve třetím celorepublikovém kole 
budou pokračovat v elitní první 
osmičce. Gratulujeme!

PetR SlaPNIčka

Kralupští mladší žáci 
stále bez porážky

Závěr volejbalové sezóny
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vprvní polovině zápasu se kra-
lupské ženy dostávaly do gó-

lových situací jen zřídka, naopak 
soupeř dokázal hned v první tře-
tině využít přesilovou hru a ujal 
se tak vedení 1:0. Zhruba v po-
lovině utkání se však kralupský 
tým začal probouzet a pomalu 
přebíral otěže hry. Výsledkem 
toho bylo vyrovnání po dorážce 
Karolíny Snopové a vypracová-
ní dalších slušných střeleckých 
příležitostí. Ve třetí části zápasu 
bohužel T.B.C Králův Dvůr vy-
užil zaváhání kralupských při 
jejich přesilové hře a z rychlé-
ho protiútoku se opět ujal vede-
ní. Kralupské ženy pak v závěru 
prokázaly bojovnost, ale smolná 
zakončení a dobře chytající bran-
kářka soupeře jim už nedovolila 
utkání vyrovnat.

Ač po prohře, tak v dobré 
náladě, nastoupily kralupské 
hráčky ke druhému zápasu pro-
ti FbŠ Bohemians C. Ani ten-
to zápas nezačal pro FBC Kra-
lupy pozitivně, rozhodčí totiž 
odpískali velmi sporné trestné 
střílení, které soupeř proměnil 
a ujal se vedení v zápasu. Bo-
hemka však na odpověď z hole 

Snopové nemusela čekat dlouho 
a bylo srovnáno. Následně se 
dvakrát za sebou prosadila nová 
hráčka v barvách Kralup Erika 
Rašková a obrátila stav na 3:1 
pro FBC Kralupy. V úvodních 
minutách třetí třetiny bylo proti 
kralupským zapískáno zdržová-
ní hry (ve formě „malé domu“) 
a soupeř využil zdlouhavé sta-
vění obranné formace hráček 
Kralup a snížil na 3:2. Nicméně 
poslední slovo chtěla mít výbor-
ně hrající Rašková, která tak do-
sáhla hattricku a stanovila vý-
sledné skóre 4:2 pro Kralupy. 
Za zmínku pak ještě stojí střely 
Rosákové, Kotrčové T. a Kotrčo-
vé K., které se jen kvůli něko-
lika málo centimetrům nevešly 
do branky soupeřek. 

Kralupské florbalistky tím 
vybojovaly své první zaslouže-
né body a doufejme, že v tom-
to trendu budou pokračovat 
i po krátké zimní přestávce.

Sestava: Toralová – Čapková, 
Němečková, Hlavatá, Kaštánko-
vá – Rosáková, Snopová, Štefko-
vá, Kotrčová K. (C), Kotrčová T., 
Rašková, Procházková

voJtěcH PoHl, tReNéR žeN

soUkromá inzerce
❱ SeZNámeNí Žena - 61 let - (168 cm, 74 kg) - hledá muže do 65 let 
z Kralupska - k vážnému seznámení.  tel.: 721 260 283

❱ PráCe 39 – středošk. s maturitou hledá práci na ½ úvazek nebo 
dle dohody (úklid, drobné vyřizování, hlídání dětí příp. seniora). Čas 
přizpůsobím potřebám. Děkuji za nabídky.  tel: 604 936 186

❱ HleDám práci na HPP – jsem spolehlivá. Doplňování zboží, 
úklid, výpomoc ve skladu apod. Jsem ČID. Kralupy n. Vlt. a okolí. 
 tel.: 607 188 376

kde: Hotel Sport, Kralupy nad Vltavou
Vstupné: 150,- Kč
Hraje: DJ Pepíno 
› Zábavný program
› Bohatá tombola
Pořadatel: 
BK Kralupy Junior

V. Basketbalový Ples 
dne 15.února 2013 v 19.30 hodin

Prodej vstupenek od 4. 1. 2013 
v advokátní kanceláři JUDr. Šlehoferové na nám. J. Seiferta 238 v Kralupech 
tel.: 315 727 971. Rezervace vstupenek na telefonech:  
Procházková 606 418 587, Šlehoferová 777 204 892 a Hniličková 775 339 287

inzerce

Florbalistky mají 
první body
V neděli 16. prosince zamířil tým 
kralupských žen do Králova dvora, kde  
změřil své síly s domácím celkem t.B.c. 
Králův dvůr a fbŠ Bohemians c. 

Hledáme fotbalisty
FK Kralupy 1901 hledá mladé fotbalisty 
narozené v letech 2002 - 2007. 

Naší hlavní filozofií je výchova zdravého, 
slušného a  sebevědomého jedince ke sportu. 
Mužstva trénují v období od 1. 11. do 31. 3. 
v úterý a ve čtvrtek od 16:00 do 18:00 
v tělocvičně ZŠ Václava Havla v Lobečku 
(Revoluční ul.).

bližší informace: vedoucí přípravek 
tomáš Glogas, tel.: 736 402 210, 
e-mail: tomas.glogas@seznam.cz 
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kineziologie one BRain odstraňuje:
› veškeré stresy současné i z minulosti
› trému, pocity strachu a úzkosti
› dyslexii, hyperaktivitu, nesoustředěnost
› poruchy spánku, koktání a tiky
› problémy s tělesnou váhou
› problémy ve vztazích
› alergie, závislosti, fóbie
› bolesti hlavy a zad

kineziologie one BRain pomáhá:
› k posílení imunity
› k navození harmonie v duševní i fyzické
   oblasti
› ke znovunalezení svých schopností
   a možností a k nalezení ideálního
   uplatnění

naBíZíM indiVidUální konZUltace

Kineziologie ONe braiN

jan Skýpala

tel.: 606  625 363 e-mail: jan@skypala.eu www.kineziologie.biz

ChCete zlePšit svůj život?

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

Účetní firma
cLt imPort s.r.o.

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

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

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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Podmínky inzerce, ceník a objednávka jsou ke stažení na www.mestokralupy.cz v rubrice: Kralupský Zpravodaj

KRALUPY N. VLT.
NERUDOVA UL. 801
(vedle pošty)

klimatizovaný cvičební sál

tel.: 774 509 013
e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

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

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

soukromá směnárna v centru kralup
nejlepší kursy pro prodej a nákup valut

Pro občany, firmy, úřady

bez PoPlatkU

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...

nám. J. seiferta 698 
(bývalá lékárna), 

kralupy nad Vltavou 
– lobeček

KEBAB ◆ DÜruM  
  PiZZA ◆ SALÁtY

Dobrou chuť!

trVALÁ AKcE
Při koupi 2x pizza 40 cm dostanete velký kebab nebo salátovou mísu
 ZdaRMa!
Při koupi 3x velký kebab dostanete pizzu 32 cm  ZdaRMa!
Při koupi 2x kebab box dostanete 1 kus pizzy  ZdaRMa!
Při koupi  2x talíř kebab dostanete 2 kusy pizzy  ZdaRMa!
akce neplatí v pátek a sobotu od 18:00 do 05:00 hodin.

Provozní doba:
Po – čt 10:00 – 24:00 Pá – so 10:00 – 05:00 ne 11:00 – 24:00 

rOZVOZ
nabízíme rozvoz jídel nejen v kralupech n. Vlt. 
od 11:00 do 23:30 hod.

     objednávky na tel.: 775 737 767

ISTA
NBUL KEBAB
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Seifertovo náměstí 746, 278 01 Kralupy n. Vlt.
Po – ne 7:30 – 19:00, telefon: 315 723 705
e-mail: cukrarna.natali@seznam.cz
Široká nabídka zákusků, chlebíčků i kávy 
v příjemném prostředí. Přijímáme objednávky 
na dorty, chlebíčky a obložené mísy. Kralupy nad Vltavou - mobil: 603 246 037

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

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

firma Procházka
riZiKOVé KáCeNí StrOmů a DřeViN

Zima je v plném proudu - využijte naší nabídky a zabraňte úniku tepla 
z Vašich domovů: 

› nabízíme Vám za zvýhodněnou cenu instalaci tepelně-izolačních okenních 
fólií i zateplení oken předokenními roletami. 

› za výhodnou zimní akční cenu Vám nyní nabízíme dodávku 
a montáž všech typů sítí proti hmyzu. 

Potřebujete montáž kvalitního silikonového těsnění do oken a dveří, 
odborně seřídit okna? Obraťte se na nás!

Konzultaci, zaměření a cenovou nabídku Vám zpracujeme zdarma. 

PříZniVé ceny, kRátké dodací doBy, 20 let ZkUŠeností V oBoRU! 
Více informací o našich službách na www.zcharvat.cz a www.sitprotihmyzu.cz 

s náMi se ZiMy Bát neMUsíte 
Při předložení uvedeného slevového kuponku 

v období 15.1. - 28. 2. 2013 Vám poskytneme zimní slevu. 

kValitnĚ, RycHle, sPoleHliVĚ

objednávejte na tel: 777 343 731, 315 724 105

 

sle
va

sle
va

sle
va

15%

50%

25%
na dodávku a montáž 

sítí proti hmyzu

na montáž  
předokenních rolet

na montáž 
okenních fólií

U cukrovaru 1077, 278 01 kralupy n. Vltavou
tel/fax: 315 724 105, 
Mob: 777 343 731, 773 933 980
e-mail: info@zcharvat.cz, www.zcharvat.cz

ZdenĚk cHaRVát – Pěkné bydlení

✁

✁



Nejkrásnější ozdoba  
či dárek z odpadu

druhý ročník vánoční soutěže zná své vítěze!

kralupské ekologické centrum vyhlásilo (i prostřednictvím Zpravodaje) Vánoční soutěž na téma  
nejkrásnější ozdoba či dárek z odpadu. soutěž proběhla ve spolupráci se společností aVe kralupy s.r.o., která dodala do soutěže 
odměny pro vítěze. své soutěžní výrobky do ekocentra přinesly jak kolektivy, tak jednotlivci. nejvíce příspěvků do soutěže jsme 
obdržely v kategorii ozdob. nejzajímavější exponát jsme obdrželi do kategorie dárků a vyrobili ho studenti dvořákova gymnázia 
(polystyrenové křeslo). Velmi nás opět překvapilo, co všechno je možné z odpadu vyrobit.

a kdo v soUtěži vyhrál?
nejkrásnější vánoční ozdoba

kateGoRie PředŠkoláci
1. místo:  Valentýnka Cibienová - stromeček ze starých puzzle 
 a knoflíků
2. místo:  kolektiv MŠ Gen. Klapálka, třída Sluníčko - zvonečky 
 a řetěz z PET lahví

kateGoRie Školáci
1. místo:  kolektiv žáků ZŠ praktické - stromeček, zvonky 
 a loutka z plastů a papíru
2. místo:  kolektiv žáků 3.A a 2.A ZŠ Třebízského - hvězdy 
 ze starých CD
3. místo:  kolektiv žáků z družiny ZŠ Gen. Klapálka - „perníkové“ 
 ozdoby a betlém z lepenky

kateGoRie dosPĚlí
1. místo:  Petra Cibienová - stromeček ozdobený vlnou, korálky 
 a knoflíky

nejlePší PraktiCký dárek

kateGoRie Školáci
1. místo:  Kristýna Šalyová a Tereza Košťálová z 8.C 
 ZŠ Komenského - miska z plastových kelímků

kateGoRie dosPĚlí
1. místo:  Daniel Štrop, Radovan Kneblík a David Šafrata 
 ze septimy Dvořákova gymnázia za křeslo z polystyrenu

děkujeme všem soutěžícím, gratulujeme vítězům a přejeme šťastný nový 
rok 2013! Jana krátká a Renáta červenková, ekologické centrum kralupy


