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Měsíčník města Kralupy nad Vltavou

Z pravodaj

Stále je třeba cokoli řešit a neustále si 
stěžovat, například v mé poště stížnosti 

o 90 % převyšují pochvaly – ale to už je česká 
nátura – a tak se na přetřes posledních dnů 
dostalo téma sloučení dvou městských orga-
nizací – plaveckého bazénu a zimního sta-
dionu – v jednu společnost. Přesně bychom 
měli mluvit o tom, že příspěvková organizace 
MěÚ - Plavecký bazén, přechází pod správu 
společnosti Kralupská sportovní spol. s r. o., 
která provozuje areál zimního stadionu v Lo-
bečku a hřiště Slavoj v Mikovicích.

A protože se některým z vás nelíbí, že 
dojde ke sloučení těchto dvou společnosti 

a ptáte se, co vedlo představitele našeho 
města k tomuto rozhodnutí, požádala jsem 
o vyjádření místostarostu Kralup pana Li-
bora Lesáka:

„Zastupitelstvo města odsouhlasilo slou-
čení organizací na svém jednání dne  
19. září 2012. Koncepce sjednocení všech 
sportovních zařízení patřících Městu však 
byla poprvé navržena již v roce 2000! Prv-
ním krokem k naplnění této koncepce byla 
přeměna organizační složky Zimní stadi-
on na Kralupskou sportovní spol. s r. o.  
k 1. 1. 2010. 

Pokračování na str. 3

Sloučení bazénu 
a zimního stadionu

ZVEME VÁS DO DIVADLA    Pátek 23. 11. 2012                                   od 19:30 hod.

Hrdý Budžes Divadlo A. Dvořáka Příbram
Vrátíme se do doby komunismu v Čechách. 
Helenka Součková žije v Ničíně. Maminka 
- Kačenka - i nevlastní táta - Pepa - hrají 
v divadle a docela hlavní role. Helenka má 
svého vlastního hrdinu - Hrdého Budžese, 
protože Hrdý Budžes vytrval. A ona chce 
i přes všechny zlomyslnosti a ošklivé vě-
ci, které jí ostatní děti tropí (ať už kvůli její 

tloušťce, nebo kvůli otci Freinsteinovi, kte-
rý emigroval do Ameriky) vytrvat.
Barbora Hrzánová získala v roce 2003 ce-
nu THÁLIE za mimořádný ženský jevištní 
výkon za roli Helenky Součkové.
Mohlo by vás k návštěvě této hry také pře-
svědčit hodnocení televizního záznamu 
na ČSFD, které dosahuje 92 %.

Hodnocení představení na i-divadlo.cz vy-
znívá takto: Michal Novák 80 %, Helena 
Grégrová 90 %, Jiří Landa 90 % a Pavel 
Širmer 90 %.
Přijďte se i Vy pobavit u této jedinečné 
divadelní hry a zjistit, proč toto před-
stavení získalo tak vysoké hodnocení 
a proč je třeba vytrvat!

KD Vltava Kralupy
Vstupné: 300,- Kč; 
230,- Kč senioři, studenti

Autor: Irena Dousková
Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: Bára Hrzánová, 
Jarmila Vlčková / 
Marcela Šiková 
a Libor Jeník

Bára 
Hrzánová

Adventní dobA 
se blíží

v neděli 2. 12. 2012 
rozsvítíme vánoční stromy
v Kralupech nad Vltavou – 
v 17 hodin na Seifertově 
náměstí, zhruba v 17:30 
na Palackého náměstí.
Více informací na str. 24

Kralupský plavecký bazén 
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StánkoVé trhy  
 v Lobečku proběhnou 
 ve středu  
 14. a 28. 11. 2012

Krátké zprávy

do minulého čísla KZ jsem napsala článek o zá-
plavách v Zeměchách. Článek vyvolal spoustu 
pozitivních i negativních reakcí, za které děkuje-
me, jelikož je pro nás zpětná vazba velice důležitá. 
V článku jsem popisovala události, které se staly 

10. a 11. září 2012. Nechtěla jsem se 
tím dotknout obyvatel Zeměch – jak 
to někteří z vás vnímali, alespoň ne 
těch, kteří přiložili ruku k dílu. Snaži-
la jsem se čtenářům přiblížit vše, co 
jsem na místě viděla a co se stalo. 
Bohužel opravdu NĚKTEŘÍ obyvatelé, 
zdůrazňuji někteří, aby mi to později 

nebylo opět vyčítáno, se k hasičům, policii a za-
městnancům Technických služeb chovali hrozně. 
Kromě vulgárností a pomluv došlo i k tomu, že 
návštěvníci restaurační zahrádky si přivlastnili 
občerstvení, které bylo určeno dobrovolníkům, 
a to ze zázemí restaurace pana Listíka, kde měli 
dobrovolníci k dispozici dovezené jídlo, energetic-
ké drinky atd.  

Moc dobře si uvědomuji, že se nemůžeme za-
vděčit všem, ale článek jsem psala hlavně kvůli 
poděkování dobrovolníkům z řad hasičů, kteří 
tam nebyli v rámci pracovních povinností, ale 
proto, že to jsou prostě naši „dobráci“ :-). Ne na-
darmo se jim takto říká.

Na závěr bych ráda všem popřála příjemně 
strávené podzimní dny, snad ještě plné slunka 
a zbarvených stromů. Užívejte si klidu, než na-
stane předvánoční chaos v podobě nakupování, 
úklidů a pečení cukroví.

lenkA MorAvcová,  

členkA redAkční rAdy kZ

Vážení čtenáři, 

www.mestokralupy.cz
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◆ Zastupitelstvo města kralupy n. Vlt. schváli-
lo zrušení příspěvkové organizace Plavecký bazén 
Kralupy nad Vltavou k 31. 12. 2012 a převedení 
vykonávaných činností do městské společnos-
ti Kralupská sportovní spol. s r. o. s účinností  
od 1. 1. 2013. Bližší podrobnosti v článku „Sloučení 
bazénu a zimního stadionu“.
◆ Zastupitelstvo města schválilo budoucí 
bezúplatné nabytí části pozemku v k.ú. Mikovi-
ce o výměře cca 32 m2 od Středočeského kraje 
do vlastnictví Města Kralupy nad Vltavou za účelem 
výstavby chodníku v lokalitě U Křížku.
◆ Zastupitelstvo města neschválilo účast Měs-
ta na dražbě pozemku v lokalitě Pod Hájem. Pro 
účely města je pozemek nevyužitelný. 
◆ Dne 9. 1. 2012 byla na MěÚ Kralupy nad Vl-
tavou předána Policií ČR, Úo Mělník, nalezená 
hotovost ve výši 100.000,- Kč. Hotovost byla týž 
den předána do pokladny MěÚ a následně ulo-

žena na depozitní účet. Jelikož se o předmětnou 
hotovost v zákonné lhůtě 6 měsíců její vlastník 
nepřihlásil, připadla dle § 135, odstavce 1 občan-
ského zákoníku do vlastnictví obce. Hotovost je 
proto možné z depozitního účtu uvolnit pro potřeby 
města. Zastupitelstvo města schválilo zapojení fin. 
prostředků do rozpočtu příspěvkové organizace 
Plavecký bazén. 
◆ Ve dnech 5. až 11. 11. 2012 navštíví naše 
město cirkus BEroSInI. Hostovat bude tradičně 
na louce vedle sportovní haly na Cukrovaru. 
◆ Městské muzeum obdrželo finanční dar 
ve výši 10.000,- Kč od dcery básníka a nositele 
Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, Jany Seiferto-
vé – Plichtové.
◆ ohňostrojové produkce v Kralupech nad Vl-
tavou se dne 1. 1. 2013 ujme osvědčená místní 
firma CZ team, s.r.o. Jistě se opět můžeme těšit 
na jiskrnou podívanou. 

střípKY z radnice města ◆ střípKY z radnice města
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Veřejné jednání 
Zastupitelstva města 
se koná:

od 17 hodin 
ve velké zasedací 

místnosti MěÚ 
Kralupy nad Vltavou
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Z tohoto důvodu bude ve dnech konání 
stánkových trhů uzavřeno parkoviště 
naproti Kulturnímu domu Vltava.

Po:  Lobeček - tenisové kurty .................. 14:00 - 14:50 

 Lobeček - nábř. J. Holuba ................. 15:00 - 15:50 

Út: Lobeček - Máchova ul.  .................... 14:00 - 14:50

 Poděbradova ul.  ............................... 15:00 - 15:50

 Hostibejk .......................................... 16:00 - 16:30

 Lobeč - Purkyňovo nám. ................... 16:35 - 16:50

 Cukrovar - hala - PoUZE 16. 10.  ...... 16:00 - 16:50

St:  U gymnázia ...................................... 14:00 - 14:50 

 Mánesova ul. .................................... 15:00 - 15:50

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

TERMÍNY MOBILNÍCH SVOZŮ
LISTOpad
29. 10. - 2. 11. ......bioodpad 
12. 11. - 16. 11. ....rozměrný odpad z domácností 
pROSINEC
3. 12. - 7. 12. ........bioodpad (pouze za příznivého počasí)
Ve dnech státních svátků se svozy nekonají!

ROZPIS STANOVIŠŤ mObIlNíhO OdPAdu 

POZOR!
Od 1. 10. 2012 změna tel. č. do redakce 

Kralupského Zpravodaje - 734 695 013

Sběratelé turistických vizitek mají možnost 
si zakoupit v informačním centru MěÚ Kralu-
py nad Vltavou novou vizitku s motivem mostu  

T. G. Masaryka v Kra-
lupech nad Vltavou.
Cena vizitky: 12,-Kč. 

těšíme se  
na Vaši návštěvu.

Nová turistická vizitka
Ve čtvrtek 15. 11. 2012 
proběhne v 11 hodin slavnostní 
akt ku příležitosti přejmenování  
ZŠ v Revoluční ul. na ZŠ 
Václava Havla v Kralupech  
nad Vltavou. Mezi pozvanými  
je i Dagmar Havlová.
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Dokončení ze str. 1
Hlavními důvody sjednocení jsou: 
u společný marketing a propagace sportov-
ních zařízení, který by měl zlepšit využití 
jednotlivých objektů a zviditelnit a přilákat 
další zájemce o sportování i z okolních měst 
a obcí a tím i přinést větší příjmy;
u úspora finančních nákladů – např. sjed-
nocení vedení účetnictví, společná údržba, 
lepší využití pracovní doby zaměstnanců, 
společné odběry energií.

Sjednocením nedojde ke zrušení žádné 
provozované aktivity plaveckého bazénu. 
Zůstanou zachovány kurzy plavecké školy, 
plavání batolat, provoz sauny, veřejné plavá-

ní a další. Sportovní hala bude dále sloužit 
k potřebám klubů v Kralupech.

V posledním měsíci se po městě nese 
mnoho „přesných informací“ o prodeji ba-
zénu a koupaliště soukromé firmě a ukonče-
ní jejich provozování. Kralupská sportovní 
spol. s r. o. je společnost 100 % vlastně-
ná Městem Kralupy nad Vltavou a podlé-
há městskému zastupitelstvu a radě města. 
Veškerý majetek vlastní Město Kralupy nad 
Vltavou a Kralupské sportovní je pouze pro-
najat. Průměrná dotace města na provoz 
zimního stadionu v letech 2006 – 2010 čini-
la 6.500.000 Kč. V roce 2012 dotace na pro-
voz Kralupské sportovní činí, po provedené 

celkové reorganizaci, 2.600.000 Kč.  Zde je 
jasně vidět snížení nákladů z rozpočtu měs-
ta na provoz této organizace.

Úvaha o prodeji majetku, který slouží pro 
potřeby občanů a sportovních organizací, je 
naprosto smyšlená!“, řekl Libor Lesák.

Věřím, že i přes současné rozčarování 
některých obyvatel v budoucnu všichni oce-
níme sloučení těchto dvou sportovních stře-
disek. Zkusme hledat na této skutečnosti 
ne jen negativa, ale i pozitiva. Stejně tak, 
jako kdekoli jinde. Radujme se z maličkostí 
a nerozčilujme se nad věcmi, jejichž pod-
statu přesně neznáme.

rAdkA sAláková, redAktorkA

Sloučení bazénu a zimního stadionu

Vpátek 12. října kolem deváté hodiny 
ráno montéři firmy Taros za pomoci 

velkého jeřábu přemístili právě přivezenou 
lávku z nákladního přívěsu do již předem 
připravených betonových patek. Konce láv-
ky na obou březích Zákolanského potoka 
přesně zapadly a firemní montéři pod do-
hledem svých mistrů vzápětí připojili láv-
ku napevno.

Nová lávka od firmy Taros z pražské Ru-
zyně, která se však kompletovala na Kladně, 
má půdorys 5 x 12,8 metru. Jejími hlavními 
nosnými prvky jsou lepené dřevěné vazní-
ky. Podlahovou část tvoří dřevěné podélní-

ky, jakož i příčníky s ukotvenou dřevěnou 
mostovkou. Pochopitelně nechybí dřevěné 
zábradlí, jež je ukotveno k lepeným vazní-
kům. Dřevěné prvky lávky jsou napuštěny 
látkami proti hnilobě, byla aplikována i an-
tigrafitová vrstva.

Obnova již nevyhovující lávky vyšla při-
bližně na jeden milion korun, jen cena sa-
motného mostku činila cca 600.000,- Kč. 

Současně s novou lávkou byly předláždě-
ny chodníky k potoku a opraven plot přileh-
lý k venkovnímu hřišti ZŠ Gen. Klapálka, 
o což se postaraly Technické služby města 
Kralupy. MArtin tlustý

rEkonStrukCE kAPlIČky 
V loBEČku
obnova kapličky v Lobečku se chýlí ke konci.  
Neváhejte a přijďte se pokochat pohledem na tuto  
pamětihodnost. Přestavba kapličky byla financová-
na částkou 500.000,- Kč z rozpočtu města a dále  
ze soukromých zdrojů. 

zbrusu nová dřevěná lávka 
je již na svém místě
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Výsledky Voleb 

do Zastupitelstva Středočeského kraje 
v Kralupech nad Vltavou

Celkem okrsků: 18, Celkem voličů: 14 283
Volební účast: 32,1 %

Pořadí jednotlivých stran - % platných hlasů:

Česká pirátská strana 
3,36 %

kSČM – 22,95 % 

ČSSD – 19,94 %
oDS – 17,11 %

toP 09 a Starostové 
 – 16,80 %

Další výsledky můžete 
najít na www.volby.cz
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Rekonstrukce 
kapličky  

vrcholí – stav  
k 25. 10. 

2012.
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rada města Kralupy nad Vltavou dne  
9. 10. 2012 schválila nařízení o sjízdnosti 
a schůdnosti místních komunikací.

P lné znění tohoto nařízení, které stano-
vuje rozsah, způsob a lhůty zmírňová-

ní závad ve schůdnosti a sjízdnosti míst-
ních komunikací a ve schůdnosti chodníků 
v zimním období najdete na www.mesto-
kralupy.cz. 

Z nařízení vybíráme tyto nejdůležitější 
informace:
u na vozovkách s malým dopravním význa-

mem nebude probíhat zimní údržba: Jero-
nýmovo nám., Na Baště, V Hliništi, V Rok-
li, Pod Skalkou, V Uličce, Horní, odbočka 
z ulice U Křížku, dvě odbočky z ulice Hy-
bešova, nezpevněné uličky přiléhající k Pur-
kyňovu nám., U Studánky – Zeměchy.
u odstraňování sněhu a ledu nebude prová-
děno na chodnících s občasným využitím 
(chodníky v parcích, u hřišť apod.), na stez-
kách (např. schody na Hostibejk, Dvořákova 
a Svojsíkova stezka) atd. 

Úklid komunikací v zimním období 
zajišťuje vlastník komunikace: 

a) odstraňování sněhu nebo náledí se 
provádí ručně nebo strojní mechanizací, 
v případě potřeby s následným posypem. 
V mimořádných situacích a na zvláště ne-
bezpečných místech lze aplikovat chemic-
ký posyp. 
b) v případě sněhu nebo náledí musí být 
zajištěna schůdnost dle schváleného operač-
ního plánu zimní údržby. Při nepřetržitém 
dlouhotrvajícím sněžení musí být úklid pro-
váděn průběžně.
c) v případě nočního sněžení nebo vzni-
ku náledí musí být schůdnost zajištěná 
ve smyslu vyhl. č. 104/97 Sb.

MěÚ Kralupy nad Vltavou nabízí tři byty 
ke koupi obálkovou metodou:
u bytová jednotka č. 917/2 o vel. 1+1, plo-
cha bytu 42,2 m2 - Šafaříkova ulice. Byt 
je volný, bez nájemce. Vyvolávací cena: 
409.964,00 Kč. 

u spoluvlastnické podíly bytového domu  
č.p. 920 - Čechova ul. - s dispozičními právy 
k bytům č. 1 a č. 3. Na obou bytech váznou 
platné nájemní smlouvy na dobu neurčitou.
Vyvolávací cena bytu č. 1 je 375.833,00 Kč, 
bytu č. 3: 377.358,00 Kč.

Vrámci vzpomínkových 
akcí na povodně roku 

2002 navštívila naše město i dele-
gace z partnerského města Hennigsdorf. 
Při této příležitosti byl předán starostovi 
Petru Holečkovi finanční šek na částku 
300 Eur. 

Petr Schönrock, který šek předával, vy-
slovil přání užití těchto prostředků na or-
ganizaci pracující s dětmi.

Proto zastupitelstvo města na svém zářijo-
vém jednání schválilo předat tyto finanční 

Údržba komunikací v zimním období

nebyla to bomba!

Vpondělí  8.  října  nalezli  stavba-
ři ve Štefánikově ulici ve výkopu 

předmět, který považovali za nevy-
buchlou munici. Po příjezdu pyrotech-
nika se ukázalo, že se jedná o starou 
vodovodní trubku. Protože tato trub-
ka byla opravdu munici dost podob-
ná,  neprohlásil  pyrotechnik  výjezd 
za zbytečný, naopak kvitoval opatrnost 
stavbařů. Tato zpráva se rychle šířila 
naším městem, přesto jsou někteří 
obyvatelé stále přesvědčeni o tom, že 
v zemi byla nevybuchlá bomba. Věřte, 
opravdu nebyla.
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Finanční dar od partnerského 
města Hennigsdorf

prostředky Plaveckému bazénu Kralupy nad 
Vltavou na zakoupení nových plaveckých 
pomůcek pro děti.

Tím bude přání představitelů města Hen-
nigsdorf splněno a plavecké pomůcky bu-
dou využity všemi dětmi.
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Nad dopisy čtenářů

Vandalismus na Budečské stezce
- doručeno do redakce 31. 8. 2012

„Kdy dojde k obměně laviček a košů na Budečské 
stezce? Jakási torza laviček, počmárané a vyvrá-
cené koše, vysypané odpadky okolo lákají k po-
sezení snad pouze vandaly a sběrače železa. Také 
by mě zajímal vkus toho, kdo nařídil „opravit“ 
zábradlí u potoka. Nevzhledné zelené zábradlí 
bylo nastaveno šedými trubkami, které asi zbyly 
v kovošrotu. Červenobílé patníky na konci dá-
vají tomuto zábradlí punc „originality“, ale jeho 
účel nechápu.“ 

Miluše Pokorná, krAluPy n. vlt.

reakce místostarosty libora le-
sáka – MěÚ kralupy nad Vltavou:

Špatný stav mobiliáře je bohužel výsledkem 
neustálého vandalismu v Kralupech. Lavič-
ky, odpadkové koše, veřejné osvětlení a další 
městský mobiliář se po škodách způsobených 
některými občany opravuje celoročně. Celkové 
náklady na tyto opravy každoročně přesahují 
částku 500.000,- Kč. oprava laviček a košů 
na Budečské stezce proběhla koncem měsíce 
října. Zaměstnanci TSM museli nakoupit ma-
teriál potřebný na opravu. 
Původní zábradlí bylo vyřezáno „sběrači železné-
ho šrotu“ a proto bylo dočasně opraveno z mate-
riálu, který byl v TSM k dispozici. K novému nátě-
ru a celkové rekonstrukci zábradlí dojde na jaře 
příštího roku.

Poznámka redakce:

To, v jakém stavu jsou veřejná prostranství, ovlivňu-
jeme sami svým chováním a jednáním. Vandalismus 
je denně vidět všude kolem nás. Bohužel opravy jdou 
pak na vrub městského rozpočtu a někdy musí být 
provedeny jen ty nejzbytnější. Z hlediska bezpečnosti 
je lepší mít kolem potoka plůtek z různých materiálů 
než žádný. Navíc nelze vše opravit lusknutím prstu. 
Zaměstnanci TSM Kralupy jsou ale všem, kteří záva-
du, havárii či jakýkoli nedostatek oznámí, velice vděč-
ni. Proto děkujeme i za tento dotaz, i když renovace 
zničeného mobiliáře byla již tou dobou v řešení.

Přejmenování ZŠ v revoluční ulici  
na ZŠ Václava havla

- doručeno do redakce 6. 10. 2012

Ve středu 19. září na veřejném zasedání Zastupitel-
stva města Kralup n. Vlt. jsem měl možnost vyjádřit 
se k bodu přejmenování školy v Lobečku na školu  
V. Havla. V úvodu jsem se zeptal, jaký vztah měl  
V. Havel k našemu městu. Dále jsem uvedl, že by 
školy neměly být pojmenovány po politicích, že už 
jsme v Kralupech měli školu K. Gottwalda. Pro děti 
by neměli být politici vzorem. Jako příklad uvádím 
pojmenování školy po K. Gottwaldovi. Politik, který 
ve svém mládí prosazoval lepší svět a pod tímto pra-
porem zvítězil. A jak dopadl jako prezident? Stal se 
užitečným idiotem sovětského imperia. Jako hlava 
státu musel nechat popravit své přátele a spolupra-
covníky jen proto, aby sám nebyl popraven. Svoje 
trauma řešil většími porcemi vodky. Měl velký pohřeb, 
lidi plakali, vytvořili velké publikum, aby uctili jeho 
zásluhy o budování socialismu. Na jeho počest byla 
přejmenována města, ulice, školy. Myslel to dobře, ale 
konal nedobře. Vytratily se zájmy o jeho vlast a řešily 
se zájmy internacionály a těm se musel podřídit.

A co V. Havel? Stal se prezidentem a svou vizi 
láska a pravda musel zkorigovat s globálním 
světem. Svojí osobností zaštítil bombardování 
přátelské Jugoslávie, špinavou válku v Iráku, 
kde zahynulo přes 100.000 lidí v zájmu rop-
ných společností. Byl mu vystrojen velký po-
hřeb, lid zaplakal, církev katolická si oblékla 
sváteční roucha, vytvořila z pohřbu velkou šou, 
aniž by vzala v úvahu, zdali Havel vůbec věřil 
v Boha. Jak bude Havel hodnocen v budoucnu, 
to nelze předpovídat, neboť politika je vrtkavá. 
Měli jsme několik prezidentů, kteří to mysleli 
dobře a prý zachraňovali, co se dalo v době 
studené války (L. Svoboda, G. Husák), přes 
veškeré zásluhy v boji proti fašismu museli 
dělat politiku velmocí SSSR.
Závěr: Přejmenování škol a jiných institucí je 
spojováno s kultem osobnosti. Dobrá škola 
nemusí se honosit jménem státníků. Věřím 
ve spravedlnost, toto je základní vlastnost člo-
věka. Tak bude budoucnost hodnotit dnešní 
hrozné války (Irák, Afghanistán, Libye, Sýrie), 
které nejsou válkami obrannými, ale útočnými 
a kořistnickými.

ing. eMil dvořák csc.

reakce starosty kralup nad 
Vltavou Petra holečka:

Václav Havel je osobnost, kterou srovnávat 
s Klementem Gottwaldem je, myslím si, ne 
příliš šťastné a dosti neuctivé. Dramatik 
a spisovatel minimálně evropského význa-
mu, kulturní osobnost a mecenáš. Politik 
a humanista oceněný mnoha světovými 
osobnostmi, člověk vězněný za totalitního 
režimu, který v tehdejší době byl  morálním 
příkladem pro své  přátele a lidi, kteří se 
nesmířili s nesvobodou.

Myslím si, že za posledního českoslo-
venského a prvního českého presidenta 
se nemusíme v naší republice – a tedy ani  
v Kralupech n. Vlt. – stydět. Přejmenování 
školy není návratem ke kultu osobnosti – 
dle mého názoru je to vyjádření úcty k mi-
mořádnému člověku a jeho odkazu naší 
společnosti. Tedy i dětem, které se zde 
učí pravdě, slušnosti a lásce člověka 
k člověku. Ve svobodné době a v oprav-
dové demokracii. I proto zastupitelstvo 
souhlasilo s novým názvem školy.

Situace v srpnu 2012.

Stav po renovaci  
k 23. 10. 2012. 
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110. narozeniny města Kralupy nad Vltavou
Z obce  
Kralupy  
se stalo město  
Kralupy nad VltaVou
První autentická zmínka 
o Kralupech se nachází v darovací 
listině krále Václava i., který 
roku 1253 věnoval Kralupy 
a dalších několik vesnic pražským 
Křížovníkům. V té době ještě ves 
s 200 obyvateli zůstala v jejich držení 
až do roku 1848.
Mohutný rozvoj Kralup nastal až 
v roce 1851 se zavedením železni-
ce, postavena byla první loděnice 
a založena byla chemická továrna. 
o čtrnáct let později roku 1865 při-
byla turnovská dráha a v Kralupech 
vznikla železniční křižovatka.
rozvoj obce pokračoval, když v roce 
1867 byla zřízena první škola, byl 
postaven parní mlýn, parní pila, 
postaven pivovar a  cukrovar. roku 
1881 byla obec, už i s připojenou 
lobčí s 3000 obyvateli, povýšena 
na městys.
tento titul Kralupům zůstal až 
do roku 1902. 
obyvatel přibývalo poté, co zahájila 
výrobu roku 1901 kralupská 
rafinérie čítající 700 zaměstnanců. 
Po té, co díky daru pražského 
probošta Msgr. eduarda tersche byl 
v roce 1895 postaven farní kostel 
nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Václava, byly Kralupy z rozhodnutí 
císaře františka Josefa i. dne  
22. listopadu 1902 povýšeny 
na město Kralupy nad Vltavou.

Již tento měsíc uplyne  
110 let od povýšení Kralup 
na město a my si tuto událost 
připomeneme oslavami, které 
pro vás Město ve spolupráci 
s KD Vltava a Městským 
muzeem od 17. do 24. 
listopadu připravili.

srdečně Vás ZVeme!

PROGRAM SLAVNOSTí

SObOTA 17. lISTOPAdu  
Od 15:30 dO 18:30 hOdIN

místo konání: KD Vltava

SVATOmARTINSká SlAVNOST

Slavnostní zahájení oslav 110 let 
města Kralupy nad Vltavou.  
Slovem provede moderátor Aleš Švarc.
K tanci a poslechu zahraje Staropražský kaba-
ret „Frajéři z galérky“ Jindry Fritsche. 

Oči potěší vystoupení Tanečního a pohybo-
vého studia Zuzany Štarkové s choreografií 
„Loutky“.  
Malé i velké rozesměje klaun Pupa. 
V malém sále KD připraví pro děti Vzdělávací 
centrum od A do Z tvořeníčko a hlídací kou-
tek. Maminky a tatínkové budou mít chvilku 
pro sebe. 
Vaše chuťové pohárky potěší svatomartinské 
víno z Vinotéky Na Paloučku Kralupy n. Vlt., 

pečené husičky a zabijačkové pochoutky pro 
vás připraví Řeznictví a uzenářství Loužecký 
z Neuměřic. Pro mlsouty budou upečeny ko-
láče a další sladkosti. 
Pozor - vstupenky jsou slosovatelné o ceny!
Stolové obsazení.
Vstupné: 70,- Kč, děti do 12 let ZDARMA

Neděle 18. lISTOPAdu  
15:00 hOdIN

místo konání: KD Vltava

dIVAdlO NAhOď PRAhA 
- kOuZelNá hůlkA

Hudební pohádka pro děti, ve které bylo - ne-
bylo jedno květinové království, v něm pano-
val král Tulipán a ten měl, jak to v pohádkách 
bývá, tři dcery. Aby dostal království z nouze, 
rozhodl se provdat jednu z princezen za bo-
hatého, ale zlého a hloupého krále Lamže-
leza. Co se všechno stane, se dozvíte v této 
hudební pohádce. 
Vstupné: 60,- Kč

ÚTeRý 20. lISTOPAdu  
16:30 hOdIN

místo konání: KD Vltava

PIRáTSký kARNeVAl
Pirátky, piráti a všechny ostatní karnevalové 
masky, pozor! Je tu karneval. Můžete se tě-
šit na pirátský souboj, diskotéku s klaunem, 
soutěže o pirátský poklad, focení s piráty. Vy-
hlásíme nejlepší masku a obrázek (namalujte 
obrázek s motivem pirátů a doneste ho na kar-
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110. narozeniny města Kralupy nad Vltavou

PROGRAM SLAVNOSTí

neval). Karneval pořádáme ve spolupráci s ani-
mačním týmem kralupské CK Alexandria, která 
věnovala ceny do soutěží.
Vstupné: 60,- Kč

ÚTeRý – STředA 
20. – 21. lISTOPAdu 

místo konání: Městské muzeum 
v Kralupech nad Vltavou

dIgITálNí VýSTAVA 
hISTORIckých 
fOTOgRAfIí kRAluP 

Digitální nonstop projekce 100 historických 
snímků Kralup spojená s promítáním krátko-
metrážního filmu z historie města Kralupy nad 
Vltavou. Délka jedné smyčky je 80 minut.

Projekce bude pokračovat ještě ve dnech
27. - 29. 11. 2012.
Otevírací doba: 9 – 12 hod. / 13 – 16 hod.
Pouze 29. 11. bude výstava otevřena 
do 17 hodin!
Vstupné:  30,- Kč - dospělí
20,- Kč – důchodci a děti do 18 let

STředA 21. lISTOPAdu 
Od 17:00 hOdIN

místo konání: malý sál KD Vltava

OceNěNí ObčANů 
Každým rokem si den, kdy byly Kralupy pový-
šeny na město, symbolicky připomínáme akcí 
Ocenění občanů. Starosta města udělí vždy 
několika občanům za zásluhy a práci pro měs-
to Cenu starosty města. Od roku 2007 do roku 
2011 získalo toto ocenění již 41 Kralupáků. A ani 
v letošním roce tomu nebude jinak. 
Cena starosty bude dne 21. listopadu udělena 
těmto občanům : Alena Fohlová, Lenka Zahrad-
níková, Václav Fencl, Ing. Vojen Očenášek, Jiří 
Hrušovský. Václav Mazáček převezme Mimo-
řádné ocenění za prezentaci města v oblasti 
umění a kultury.
Srdečně jsou zváni všichni, kteří chtějí těmto 
oceněným osobně a bezprostředně pogratu-
lovat.
Vstupné: zdarma

PáTek 23. lISTOPAdu 
19:30 hOdIN

místo konání: KD Vltava

dIVAdlO A. dVOřákA 
PříbRAm - hRdý budžeS
V dramatizaci úspěšné stejnojmenné prózy 
spisovatelky Ireny Douskové nás hrdinka pří-
běhu, žákyně druhé třídy základní devítileté 
školy Helenka Součková, zkoumavým i naivním 
pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází 
tragikomickými roky husákovské normalizace 
tak, jak se na počátku 70. let promítala do svě-
ta dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy 
a divadla v jednom nejmenovaném okresním 
městě se odvíjí sled komických příhod, trap-
ných zážitků, drobných i větších neštěstí, kte-

ré malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je 
s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí 
a komentuje. 

Barbora Hrzánová získala cenu THÁLIE v ro-
ce 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon 
za roli Helenky Součkové.
Vstupné: 300,- Kč; 230,- Kč studenti, senioři

SObOTA 24. lISTOPAdu 
20:00 hOdIN

místo konání: KD Vltava

6. měSTSký PleS

Můžete se těšit na or-
chestr Brand New Band, 
večerem bude provázet 
moderátor Aleš Švarc 
a jako hostě vystou-
pí Maima, juniorský ta-
neční pár Jan Tomášek 
a Andrea Linhartová 
a nebude chybět ani Ta-
neční skupina Naděje. 
Lístky je možné zakou-
pit na pokladně předpro-
deje KD Vltava.
Vstupné: 160,- Kč

Aleš  
Švarc
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Historie

Výročí 110 let Kralup

Jak vypadaly Kralupy před 
sto lety? Odpověď najde-

me v seznamu měst z té doby, 
uloženém v Poštovním muzeu 
v Praze.

V roce 1912 měly Kralupy 
5 848 obyvatel. O jejich bez-
pečnost se staral 1 policejní ko-
misař, 1 nadstrážník a 6 stráž-
níků. V čele městského úřadu 
byl starosta JUDr. Ladislav 
Pavlousek. Městská rada měla  
6 členů, výbor 24 členů a ta-
jemníkem byl Viktor Kfeller, 
svobodný pán ze Sachsengrü-
nu. V té době měly Kralupy 
čtyři školy: chlapeckou, dívčí, 
živnostenskou a pokračovací.

Pokud se týká zdravotnic-
tví, byli zde čtyři lékaři a šest 
porodních bab, ale jenom jed-
na lékárna. Od roku 1912 zde 
zakotvil okresní soud, který 
byl do té doby ve Velvarech. 
V malém domku na Komenské-
ho náměstí se tísnili tři soud-
ci. V nově otevřeném berním 
úřadě pracovalo pět úředníků 
a dva vykonavatelé, tedy exe-
kutoři. 

Kralupy bývaly po celá sta-
letí malou zemědělskou obcí. 

Před sto lety, v roce 1912, zde 
již převládal průmysl, i když 
největší selské statky byly pří-
mo na náměstí nebo v jeho 
těsné blízkosti. Z továren to 
byl především pivovar a parní 
mlýn. V západní části města 
stál velký závod na zpracová-
ní ropy „Rafinerie minerálních 
olejů“.  Od roku 1869 měly Kra-
lupy dva velké cukrovary. Cel-
kem bylo v roce 1912 v Kralu-
pech 21 továren. Kouř z jejich 
vysokých továrních komínů 
stoupal k nebesům, zatímco 
kouř z parních lokomotiv pod-
mokelského a buštěhradského 
depa zahaloval kralupské uli-
ce. Jaroslav Seifert ve své knize 
„Všecky krásy světa“ na kralup-
ský kouř a zápach vzpomíná. 
Z kralupských továren se do-
dnes nezachovala ani jedna.

Jmenovat všechny tehdej-
ší továrny by zabralo mnoho 
místa. Ostatně byly již uvedeny 
v knize „Historie kralupského 
průmyslu, řemesel a živností“. 
Uveďme alespoň jen některé 
méně známé. Byla zde továr-
na na výrobu ovocných šťáv, 
na výrobu sodové vody, továr-

Před sto deseti lety 22. listopadu 1902 se Kralupy staly městem. V toku dějin je to 
krátká doba a Kralupy jsou vlastně stále mladým městem. Zajímavý pohled poskytuje 

srovnání s rokem 1912, tedy se stavem našeho města právě před 100 lety.

Jungmannova ulice před 100 lety v roce 1912. 
Celá tato strana ulice byla zbořena.  

Dnes je zde železobetonová  
estakáda podmokelské dráhy.

na vyrábějící automatická na-
pajedla pro dobytek i továrna 
na kovové zboží (aluminka) 
a řada dalších. 

A co řemesla? Byla jich celá 
řada. Dnes bychom již marně 
v Kralupech hledali bednáře. 
Bývali zde dokonce tři. Rovněž 
po třech bývali koláři, kováři 
a kramáři. Jenom po jednom 
řemeslníkovi stačilo městu 
u kominíka, košikáře, kožiš-
níka. Zato hostinských bylo 
třicet. Bylo zde niťařství, no-
žířství, brusičství, sedlářství, 

řezbářství, pilnikářství, pro-
vaznictví a povoznictví.

Urbanistický vývoj Kralup 
byl živelný nejenom v časech 
dávno minulých, ale bohužel 
i v době nedávné. Nekoncepč-
ní a necitlivý zásah do ver-
tikálně vyrovnané zástavby 
města byl v druhé polovině 
minulého století narušen výš-
kovou panelovou výstavbou. 
A tak dnešní Kralupy vypadají 
zcela jinak než Kralupy našich 
předků před sto deseti lety.

ing. Josef stuPkA

K letošnímu výročí povýšení Kralup na město je 
připravena k vydání nová kniha z pera Ing. Jo-

sefa Stupky. 
Název knihy „Kralupy v proměnách času“ pro-

zrazuje její obsah. Je to soubor 263 fotografií ukazu-
jících, jak se měnila tvář našeho města během údobí 
více než jednoho staletí. 

Podrobný popis pod každým obrázkem uvádí do-
bu a místo zachycené v minulosti a srovnává totéž 
místo s dnešní podobou. Kniha se může stát hez-
kým dárkem k letošním Vánocům, neboť vyjde již 
koncem listopadu.

KniHa  
k 110. výročí Kralup

Lobeček – ulice Hakenova, U Jeslí – r. 1968.
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zrození Kralup 1850 až 1900
Při příležitosti oslav 110. výročí jmenování Kralup městem snad nebude bez zajímavosti 

si připomenout, jak z malé a bezvýznamné vsi s ani ne dvěma sty obyvatel se stalo 
významné město. stalo se tak v druhé polovině 19. století, tedy v letech 1850 až 1900.

Dá se s jistou nadsázkou říci, že začá-
tek budoucí změny vesnice na město 

souvisí s rozhodnutím císaře Ferdinanda 
I. Dobrotivého v roce 1842 postavit želez-
niční trať z Prahy do Drážďan. Na návrh 
inženýra Jana Pernera byla zvolena tra-
sa podle Vltavy a dále podle Labe. Prv-
ní vlak projel naší obcí 1. června 1850. 
Parní lokomotivy potřebovaly pro svůj 
pohon uhlí. Nejbližší kamenouhelné doly 
byly již tehdy na Kladensku a Kralupy se 
jevily jako nejvhodnější překladiště uhlí 
pro dráhu i pro vznikající průmysl. 

V roce 1856 byla otevřena uhelná trať 
kladenská, či jak se tehdy říkalo, buště-
hradská. Končila v Kralupech a zásobova-
la nejenom železnici, ale i uhelnou vleč-
kou vltavský přístav, odkud vlečné čluny 
rozvážely uhlí dále po Vltavě. Devatenácté 
století bylo nazýváno stoletím páry a sku-
tečně, každá sebemenší továrna musela 
mít kotelnu, ve které se spalovalo uhlí. 
Vyrobená pára pak poháněla stroje.

Ve většině českých měst, kde se začal 
rozvíjet průmysl, vznikaly postupně pod-
niky malé, střední a velké. Je zajímavé, že 
toto pořadí neplatilo v Kralupech. První 
továrna byl podnik ihned opravdu velký. 

Byl větší nežli celá tehdejší obec. Velká 
chemická továrna zabírala prostor mezi 
dnešní Nádražní a Libušinou ulicí. Dnes 
je zde prázdný prostor zarůstající trávou. 
Mimochodem by to bylo ideální místo pro 
velký a reprezentační městský park. Navíc 
přímo v centru Kralup.

Redaktor encyklopedie o větších měs-
tech a obcích tehdy napsal: Rakousko-
uherská státní dráha přes Kralupy udržuje 
světové spojení hlavních středoevropských 
emporií Vídně a Berlína. Kralupy jsou stře-
dem celého dosti značného okolí a tedy 
nejen jako obchodní a průmyslové místo 
důležité, ale hlavně ze stanoviska strate-
gického, vzhledem k tak důležitému středu 

komunikačnímu, nad jiné významné.
Tak, jako se v druhé polovině 19. sto-

letí prudce rozvíjel průmysl, narůstal 
neuvěřitelně počet kralupských spolků. 
Umožnila to liberalizace politických po-
měrů v tehdejším Rakousko - Uhersku. 
V roce 1884 byla založena v hostinci 
„U Gregorů“ v Jungmannově ulici „So-
kolská jednota“. Být členem Sokola si 
každý považoval za čest. Lidé si zde na-
pravovali nejenom svou páteř tělesnou, 
ale především páteř národnostní. Pr-

vek vlastenecký snad převládal nad vlast-
ním původním účelem. Dva roky před 
tím vznikl po vzoru Velvar „Dobrovolný 
spolek hasičů“, který letos oslavil své 130. 
výročí.

V druhé polovině devatenáctého stole-
tí se vytvářel půdorys dnešních Kralup. 
Byl postaven celý blok řadových domů  
na Palackého náměstí, vznikla ulice Huso-
va, Jungmannova i část ulice Přemyslovy. 
V druhé polovině devatenáctého století  
se vlastně Kralupy zrodily. Ostatně v roce 
1881 byly císařským výnosem povýšeny 
na městys. Staly se průmyslovým, kultur-
ním i politickým centrem Povltaví.

ing. Josef stuPkA

36. sezóna Kruhu přátel Prahy
rok 2012

Občanské sdružení Kruh přátel Prahy 
zve své členy na prohlídku

vily lanna v praze BUBenči 
Kdy? v sobotu 24. listopadu 2012

Odjezd z kralupského nádraží ve 12:41 h. do sta-
nice Praha nádraží Bubeneč. Odtud půjdeme pěš-
ky ulicí Goethova na Sibiřské náměstí a dále ulicí 
Pelleova k vile Lanna. Cesta trvá cca 15 minut 
velmi pohodlné chůze. Ostatní účastníci se mohou 
připojit na nádraží Bubeneč nebo ve 13:40 h. pří-
mo před vilou. Začátek prohlídky je plánován na  
14. hodinu a potrvá cca 1,5 hod. Vstupné: 50,- Kč.

Tato památkově chráněná budova je umístěna 
v rezidenční čtvrti Bubeneč v Praze 6. Byla vy-
budována v roce 1872 v novorenesančním slohu 
významným průmyslovým podnikatelem a sbě-
ratelem uměleckých památek Vojtěchem Lannou 
jako letní odpočinkové sídlo. Vila se nachází v mís-
tě bývalé hlavní cesty „lepší pražské společnosti“ 
do jejího hlavního rekreačního areálu, do Stro-

æ
movky. Budova je zvenčí zdobená freskami, které podle kartonů 
Josefa Mánesa zpracoval Viktor Barvitius, jež se také podílel 
na freskové výzdobě interiéru.

Akci připravily A.Čiperová a J.Šestáková

První průmyslový závod u kralupské 
dráhy byl větší nežli tehdejší obec.
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Zajímavosti

Městský spolek Českého čer-
veného kříže Kralupy nad 

Vltavou v součinnosti s Oblast-
ním spolkem ČČK s působnos-
tí v okresech Mělník a Praha 
- východ uspořádal ve čtvrtek 
11. října 2012 slavnostní předá-
ní zlatých, stříbrných a bron-
zových medailí prof. Jana Jan-
ského čestným dárcům krve 
z Kralupska.

Bronzovou medaili za 10 bez-
příspěvkových odběrů získali:  
J. Dolista, P. Rozumová, M. Síko-
ra, Š. Procházková, J. Knechtlo-
vá, V. Trhlík, V. Bellman, J. Proti-
vová, M. Svoboda, V. Strunecká, 
J. Šimral, J. Bednář, J. Mar-
tin, D. Troníčková, P. Kortus,  

Vsoučasné době je možné nosit pro 
vás nepotřebné oblečení do kralup-

ské Farní charity. Přijímáme zejména 
dětské oblečení a omezeně oděvy pro 
dospělé (pouze užitečné věci - tepláky, 
kalhoty, bundy, boty). Veškeré oblečení 
bereme pouze čisté, složené v pytlích 
nebo krabicích.

Pozůstalost, obleky, kožichy atd.  
NEBEREME! Tento textil můžete odložit 
do zelených kontejnerů na textil, které 
jsou umístěny v Kralupech na parko-
višti u pošty a v Lobečku na parkovišti 
u zimního stadionu.
Děkujeme za pochopení. 

Eva kučerová

nastal čas ozdobit 
své kabáty vlčím 
mákem – symbolem 

Dne válečných ve-
teránů, a uctít tak, 
jak je ve většině 
zemí světa zvy-
kem, padlé vojá-
ky, kteří bojovali 
v první i druhé světové 
válce za naši svobodu. 
Asociace nositelů legionář-

ských tradic šíří tuto sym-
boliku také v České republi-

ce, kde byl tento den – den 
ukončení 1. světové války 
– 11. listopad – dlouhá léta 

opomíjen. Připojte se k těm, 
kteří si váží svobody a demo-
kracie a ctí památku padlých. 
Objednejte si vlčí mák – květi-
nu do klopy a uctěte tento den. 

Objednávat vlčí máky a zjistit 
další informace můžete na we-
bových stránkách http://vlcimak.
webnode.cz/.

ing. JAroslAv HouškA, 

PreZident Anlet

Novou držitelkou zlatého kříže prof. Jana Janského za osmdesát odběrů 
krve se stala z kralupského regionu čestná dárkyně Anna Fersterová, 
bydlící v Nelahozevsi. Společně s místostarostou Ing. M. Czechmannem  
jí ocenění předává zástupkyně oblastního spolku ČČK I. Dvořáková. 

ocenění čestných dárců krve 
H. Zavřelová, V. Trojan a S. Hy-
ka. Stříbrnou medailí prof. Jan-
ského za 20 odběrů krve byli 
oceněni: P. Zavřel, M. Třeček, 
P. Mráz, J. Paprskář, A. Roso-
vá a M. Feiglová. Zlaté medaile 
za 40 bezpříspěvkových odběrů 
nejcennější tekutiny byly udě-
leny dárcům Ing. J. Hádkovi,  
V. Marcelovi a K. Malé.

Ocenění nejvyšší - Zlatý kříž 
Českého červeného kříže III. tří-
dy prof. MUDr. Jana Janského 
za 80 bezpříspěvkových odběrů 
- bylo uděleno dlouholetým aktiv-
ním dárcům krve - Milanu Košťá-
kovi z Kralup nad Vltavou, Haně 
Michálkové z Mělníka a Anně 
Fersterové z Nelahozevsi.

Blahopřejeme všem jmenova-
ným, kterým humánnost oprav-
du není cizím slovem!

J. HerAin

fo
to

 J
. H

e
r
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ProgrAM:
u zjištění glykemie a cholesterolu v krvi,
u měření krevního tlaku,
u měření BMI,
u zjištění skrytého tuku v těle,
u poradna zdravého životního stylu  
(výživa, prevence, pohybové  
aktivity apod.), 
  u ukázky pekařských výrobků,
  u sociální poradenství.

DEn Pro ZDrAVÍ 2012

Město kralupy nad Vltavou  
– odbor sociálních věcí, školství a kultury  
PoŘáDá ve spoluprwáci s těmito organizacemi:
- Komise sociální, zdravotní a prevence kriminality RM,
- Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze,
- Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (pracoviště Kladno),
- Záchranná služba AS ČR Kralupy nad Vltavou,
- kralupské lékárny „U nádraží“, „Lobeček“, „U pošty“, „Vltava“, 
- Sdružení diabetiků ČR – územní organizace Kralupy nad Vltavou,
- Pekařství „U Hrdinů“ Kralupy nad Vltavou

V PŘEDSálÍ DIVADlA kD VltAVA 
VE ČtVrtEk 8. 11. 2012 oD 8 Do 13 hoDIn

FaRNÍ CHaRITa KRaLUpY Nad VLTaVOU

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

Kam s nepotřebným oblečením
aneb šatník Farní charity

Den válečných veteránů – 11. 11.
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Pozvánky

Dvořákův komorní sbor

zve všechny své příznivce  
v sobotu  17. 11. 2012 v 18 hod.

do kostela Nanebevzetí Panny Marie  
a sv. Václava na slavnostní koncert  

k 150. výročí úmrtí Františka Škroupa s názvem

 „KDe DoMoV Můj“.
jako host vystoupí Děčínský pěvecký sbor.

Dirigují: Pavel Holubec a jiří Holubec
Koncert se koná pod záštitou Města  

Kralupy nad Vltavou a Ministerstva kultury ČR. 

sVatomartinsKý Košt
spojený s dnem otevřených dveří  

Farní charity 

http://charita.nasefarnost.cz 

srdečně vás zveme na den plný dobrého mladého vína, 
jídla a příjemného posezení, spojený s prohlídkou 
farní charity kralupy nad vltavou, který se koná  
v neděli 11. 11. 2012 od 11 do 17 hodin v budově farní charity 
- sokolská 139, kralupy nad vltavou. 

při této příležitosti se můžete těšit na: 
u taneční vystoupení Hip - hop 

u výroba keramiky - dílnička pro děti 

u Prodej charitních výrobků 

u Prohlídka všech prostorů charity 

u Malé pohoštění 

u informace o charitě a jejich aktivitách 

u speciální nabídka Arts cafe - naproti charitě 
    (pečené husičky a jiné dobrůtky) 

písničkář Václav Koubek ve Veltrusích
Město veltrusy čeká nevšední a zajímavá  
kulturní událost, která by neměla zůstat  
stranou pozornosti. V pátek 16. listopadu  
od 20 hodin zde vystoupí známý český písničkář 
václav koubek. nenechte si ujít výjimečný 
zážitek s tímto originálním umělcem, který je 
nejen písničkářem a harmonikářem (celkem 
vydal 9 alb), ale také spisovatelem (dosud 
vyšlo 6 povídkových souborů), hercem, 
filmařem (4 autorské filmy) a produkčním. 
Hudební večer plný svérázných písní, poetiky 
i autorského čtení tohoto nezaměnitelného 
interpreta proběhne v restauraci na Závisti.

v neděli 11. 11. 2012 
od 11 do 17 hodin 
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Městská policie

Je prostou skutečností, že obce musí v této 
době na bezpečnostní problematiku rea-

govat samy, a proto zřizují obecní a městské 
policie. Ta naše oslavila 20 let působení. 

Bohužel občané přesto mají pocit, že 
strážníci městské policie jsou všude, jen 
ne tam, kde jsou zapotřebí. Rušení okolních 
obvodních oddělení PČR a razantní až kri-
tický pokles počtu policistů má mimo jiné 
za následek nárůst kriminality. PČR se tu-
díž věnuje závažným deliktům a s tím spoje-
ným papírováním. Avšak absence policistů 
v ulicích není plně nahraditelná. Strážníci 
městské policie mají oproti policistům ome-
zené pravomoci. Z neznalosti a nevědomos-
ti občanů však mnohdy vyvstávají urážky, 
ponižování, rozhořčení, stížnosti a odsu-
zování na účet strážníků městské policie. 

Avšak mnozí občané si na existenci městské 
policie zvykli natolik, že v případě jakéko-
liv události či nouze vytáčí l. 156. Ostatně 
o tomto Vás mohou přesvědčit pravidelné 
příspěvky z výtahu linky 156. Téměř rutin-
ními záležitostmi strážníků se stává řešení 
přestupků a jiných správních deliktů (dopra-
va, životní prostředí, alkohol, hrací automa-
ty, pytláctví, rušení nočního klidu, krádeže, 
venčení domácích mazlíčků…), poškozování 
majetku, různých šarvátek a napadení, kon-
troly závadových osob, sběr pohozených inj. 
stříkaček, dohledy na přechodech pro chod-
ce u základních škol, usměrňování dopravy 
při dopravních nehodách, měření rychlos-
ti, součinnost se složkami IZS a odbory 
při MěÚ, prevence kriminality na školách, 
školkách, klubu důchodů a DPS a mnoho 

a mnoho dalšího. Mi-
mo jiné máte možnost 
se více dozvědět 
na Dni otevřených 
dveří městské policie, 
o kterém budete včas 
informováni v následují-
cím roce 2013. 

Možná, že jste až do této doby nevěděli, 
co vše řeší Městská policie Kralupy nad Vl-
tavou, a proto je důležité si uvědomit důvo-
dy vyplývající nejen z polohy města a slože-
ní obyvatel, ale především nasvědčují tomu, 
že bez městské policie se v Kralupech prostě 
neobejdeme. 

tereZA dobrovolná, MAnAžer Prevence 

kriMinAlity, Městská Policie krAluPy n.vlt. 

☛ Dne 19. 9. v 17:50 h. na l. 156 
nahlásil pan K. dopravní nehodu 
osobního vozidla v ul. G. Klapálka, 
při které byl zraněn řidič. Na mís-
to byla ihned vyslána hlídka MP, 
hlídka OO PČR Kpy, HZS a RZS. 
Hlídka MP zjistila, že muži, který 
měl tržnou ránu na hlavě, byla již 
před příjezdem hlídky MP poskyt-
nuta první pomoc hosty přilehlé 
restaurace. Dále bylo hlídkou MP 
zjištěno, že zraněný řidič poško-
dil svým vozidlem některá ze za-
parkovaných vozidel zřejmě v dů-
sledku mikrospánku řidiče. Celou 
věc si posléze na místě řešila sku-
pina dopravních nehod PČR Měl-
ník a zraněný řidič byl převezen 
RZS na chirurgii Mělník.

☛ Dne 21. 9. v 10:00 h. na l. 156 
oznámila paní H., že za vraty její-
ho domu v ul. Vodárenská zjistila 
neznámého muže, který násled-
ně utekl směrem do města. Žena 
uvedla popis muže, dle kterého 
následně muže zadržela ve ved-
lejší ulici hlídka MP, která muže 
na místě ztotožnila a následně byl 
na OO PČR Kpy byl učiněn dotaz, 
zda se muž nenachází v pátrání. 
Hlídce MP bylo sděleno, že muž je 
v pátrání Shengenu. Proto hlídka 
MP muže předvedla na OO PČR 
Kpy, kde si celou věc převzali 
k dalšímu opatření.

☛ Dne 27. 9. v 17:30 h. na l. 156 
oznámila paní K., že její soused-
ka (starší paní), která bydlí v bytě 
sama, volá neustále z bytu o po-
moc. Na místo byla ihned vyslána 
hlídka MP, která se spojila s ozna-
movatelkou a následně i s dcerou 
výše uvedené starší paní, která se 
před příjezdem hlídky MP dosta-

vila na místo a tato sdělila hlídce 
MP, že její matka upadla, má po-
hmožděnou ruku a odveze ji sama 
do nemocnice. 

☛ Dne 2. 10. v 18:25 h. na l. 156 
oznámila paní K., že v ul. Přemys-
lova je nějaký agresivní Rom, kte-
rý mlátí lopatou do zaparkovaných 
vozidel. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka MP Kpy a OO PČR Kpy, 
které zadržely výše uvedeného mu-
že. Tento hlídkám sdělil, že majitel 
vozidla, které poničil, mu nechce 
umožnit přístup do jeho pronajíma-
ného bytu, a proto se mu pomstil. 
Muž byl strážníky uklidněn a celou 
věc si na místě převzala k dalšímu 
opatření hlídka OO PČR Kpy.

☛ Dne 5. 10. v 23:15 h. na l. 156 
oznámil anonym, že v ul. Ke Hřbi-
tovu nefunguje přenosný sema-
for. Na místo byla vyslána hlídka 
MP, která zjistila, že u jednoho 
ze semaforů je uštípnutý zámek 
ochranné klece, ze které někdo 
odcizil napájecí baterii. Na mís-
to byla přivolána hlídka OO PČR 
Kpy pro podezření ze spáchání 
trestného činu a dále byla kontak-
tována firma, která zabezpečuje 
umístění dopravního značení. 

☛ Dne 8. 10. v 12:36 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kpy o spolu-
práci v ul. Štefánikova, kde při 
výkopových pracích byl zjištěn 
předmět připomínající nevybuch-
lou munici. Na místo byla vyslá-
na hlídka MP, vedení MP spolu 
se starostou města Kpy p. Pet-
rem Holečkem. Na místě se již na-
cházely všechny složky IZS a to 
vč. velitele opatření. Hlídka MP 
prováděla asistenci při dohledu 
nad dodržováním zákazu vstupu 

nepovolaných osob a zvědavých 
občanů z důvodu jejich bezpeč-
nosti. Po prověření předmětu py-
rotechnikem PČR nebyla zjištěna 
žádná nebezpečná munice. 

☛ Dne 8. 10. v 18:05 h. na l. 156 
oznámila ostraha ČD, že na 1. ná-
stupišti je zraněný muž, který uvá-
dí, že byl přepaden. Na místo byla 
ihned přivolána hlídka MP, která 
zjistila od zraněného muže, že byl 
přepaden a oloupen o mobilní te-
lefon 5 muži romské národnosti. 
Na místo byla přivolána hlídka OO 
PČR Kpy pro podezření ze spá-
chání trestného činu a také RZS, 
která následně muže převezla 
na chirurgii Mělník s tržným pora-
něním hlavy. Celou věc si na místě 
převzala k dalšímu opatření OO 
PČR Kpy. Hlídka MP prověřila 
okolní ulice, zda se zde nenachá-
zejí osoby dle uvedeného popisu, 
s výsledkem negativním.

☛ Dne 9. 10. v 0:29 h. na l. 156 
požádalo OO PČR Kpy o prověře-
ní, zda pan K. se nachází ve svém 
bytě v pořádku, protože jeho pří-
telkyně sdělila, že jí pan K. na-
psal SMS zprávu s tím, že jeho 
život končí a má obavu, aby se mu 
něco nepřihodilo. Na místo byla 
ihned vyslána hlídka MP, která se 
pokusila s panem K. zkontakto-
vat, avšak s výsledkem negativ-
ním. Po chvíli se k hlídce MP a OO 
PČR Kpy, která se také dostavi-
la na místo, přihlásil muž, který 
sdělil, že právě viděl, jak pan K. 
vyskočil ze 7. patra svého bytu. 
Ihned byla přivolána RZS matkou 
pana K., která byla celé události 
přítomna. Muž byl transportován 
leteckou záchrannou službou. 

Z linky 156:

Je v Kralupech potřeba městská policie?

RegiStR 
jízdních kol
Městská policie ve spoluprá-

ci s OO PČR Kralupy zři-
zuje „Registr jízdních kol“. Kola 
občanů města Kralupy budou 
registrována na Městské polici 
Kralupy v Hálkově ulici, registr 
jízdních kol občanů z okolních 
obcí (Chvatěruby, Miřejovice, 
Nelahozeves, Podhořany, Ze-
měchy, Zlončice) bude veden 
na OO PČR Kralupy v ul. Lu-
tovítova. 

Tento registr je bezplatný 
a potřebný formulář naleznete 
na webových stránkách města 
Kralup n/Vlt. Vyplněný formu-
lář je možné zaslat na e-mail: 
mpkralupy@mestokralupy.cz,  
krpstc.ookral@mvcr.cz nebo 
jej přinést osobně na služebnu 
Městské policie či OO PČR Kra-
lupy. 

K evidenci je potřeba: jízdní 
kolo, občanský průkaz, doklad 
o koupi jízdního kola popř. jej 
nahradit čestným prohlášením 
o způsobu nabytí a fotografie 
kola.  
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Protože jsem dostala dotaz 
od čtenářky ohledně vyřízení 
pohřbu a sama jsem znala 
jen částečnou odpověď, 
rozhodla jsem se toto 
téma, i přes jeho citlivost, 
zpracovat do Zpravodaje. 

není snadné o smrti mluvit 
a psát, ale bohužel už to 

tak na světě chodí a člověk by 
měl být připraven na všechno. 
I největší optimista musí počí-
tat s tím, že jednou jeho životní 
pouť skončí. Tragédie to ale na-
konec bývá pro příbuzné, kteří 
musí zařídit mj. pohřeb zesnulé-
ho. Aby pro vás tato situace ne-
byla tak tíživá, můžete se nyní 
dozvědět více. Ale pokud se bo-
jíte předem tyto informace znát, 
níže otištěný rozhovor nečtěte.

O spolupráci na tomto člán-
ku jsem požádala paní Cibulko-
vou z kralupského pohřebního 
ústavu (PÚ) a paní Věříšovou 
z Technických služeb města 
Kralupy nad Vltavou (TSM), 
v jejichž správě jsou kralup-
ské hřbitovy – Kralupy, Minice 
a Zeměchy a jejichž zaměstnan-
cem je i kralupský hrobník.

Co vše je v kompetenci 
hrobníka?
TSM: Hrobník je zaměstnancem 
Technických služeb. Na pokyn 
TSM provádí výkop hrobu, za-
hazování a úpravu hrobů po po-
hřbu, ukládání uren, vsyp ne-
bo rozptyl. Kromě toho se stará 
o údržbu a ošetřování zeleně, 
o úklid cest, volných prostran-
ství apod. Ostatní náležitosti se 
vyřizují přímo v TSM, kde je 
vedena hřbitovní agenda.

Je nutné mít dopředu pronajaté 
hrobové místo?
TSM: Není to nutné. Co se 
možné rezervace týče, tak 
podle Zákona o pohřebnictví  
č. 256/2001 Sb. jsou uzavírány 
smlouvy o nájmu hrobového 
místa. Na základě této nájemní 

Pohřeb – aneb všichni jsme smrtelní...

Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, 
den, noc i láska mají krátké názvy. (Marcel Aymé, francouzský prozaik a dramatik).

smlouvy je možno si pronajmout 
místo pro hrob, hrobku, vsyp, 
urnové místo nebo epitafní des-
ku. Smlouvy se uzavírají zpra-
vidla na 10 let. Veškeré další 
informace ohledně kralupských 
hřbitovů získáte osobně v TSM 
nebo na tel. č. 315 726 589.

Na který hřbitov může být 
zemřelý umístěn? Je to 
podmíněno místem trvalého 
bydliště?
PÚ: Zemřelý nebo urna s jeho 
popelem mohou být uloženy 
na kterémkoli hřbitově, kde si 
rodina pronajme hrobové místo. 
Na místě trvalého pobytu zemře-
lého nezáleží. Tělo zemřelého 
musí být uloženo pouze na hřbi-
tově. S urnou mohou pozůstalí 
naložit podle jejich přání - uložit 
do hrobu na hřbitově, provést 
rozptyl popela, případně vsyp.

S čím vším se můžeme obrátit 
na pohřební ústav?
PÚ: Vždy se všem snažíme maxi-
málně pomoci, třeba i telefonic-
ky na tel. č. 315 726 961. V rámci 
zařizování pohřbu pro pozůsta-
lé zajišťujeme úmrtní list, pora-
díme s vdovským a vdoveckým 
důchodem, s otázkami dědické-
ho řízení apod. Rádi bychom po-
dotkli, že např. v případě, kdy 

je již očekáváno úmrtí v rodi-
ně, se rodina nemusí stydět za-
jít k nám do kanceláře a zeptat 
se na jakékoli otázky týkající se 
pohřbu. Rodinám se zdá nepat-
řičné ptát se na pohřeb předem, 
ale když pak dojde k úmrtí, tak 
si pozůstalí často nevědí rady, 
jednají ve stresu atd. 

pokud mi zemře blízká osoba 
a musím zajistit pohřeb, jak 
mám postupovat? 
PÚ: Hlavním kritériem je, kde 
dojde k úmrtí. Když zemře člo-
věk v nemocnici, můžete se ob-
rátit přímo na pohřební ústav 
a zařídit pohřeb. V případě, že 
k úmrtí dojde doma, musíte nej-
dříve zavolat lékaře - záchran-
nou službu nebo lépe obvodní-
ho lékaře, který konstatuje smrt 
a sepíše tzv. list o prohlídce mrt-
vého. Zde mj. stanoví, zda lze 
zemřelého pohřbít, či zda žádá, 
aby byla provedena pitva k ur-
čení přesné příčiny úmrtí. Poté 
lze zavolat pohřební službu, aby 
zemřelého odvezla. Převoz ze-
mřelých zajišťuje náš pohřební 
ústav 24 hodin denně, soboty, 
neděle i svátky. Následně mů-
žete přijít do kanceláře a začít 
zařizovat náležitosti pohřbu. 
Volba pohřebního ústavu je zá-
sadně v kompetenci pozůstalých. 

Může také nastat skutečnost, kdy 
v případě úmrtí, které vyšetřuje 
policie (nehody, sebevraždy, ne-
objasněná úmrtí apod.) je naří-
zena tzv. soudní pitva. V tomto 
případě je doba pohřbení závis-
lá na souhlasu státního zástup-
ce. Zde je velice důležité, aby se 
pozůstalí ihned obrátili na po-
hřební službu, kterou si zvolili 
a nečekali, až je osloví policie. 
Často tak dojde ke snížení nákla-
dů spojených s uložením zemře-
lého na patologii.

Jak finančně náročný je 
pohřeb?
PÚ: Finanční náročnost se od-
víjí od toho, zda se jedná o po-
hřeb bez obřadu nebo s obřa-
dem. Pohřeb „bez obřadu“ je 
nejméně nákladný. Zemřelého 
oblékneme, upravíme a převeze-
me přímo do krematoria, kde je 
zpopelněn. Pozůstalým se vydá 
urna s popelem. Pohřeb „s ob-
řadem“ – rozloučení za účasti 
osob a zvuků hudby - zde už 
se cena odvíjí od typu rakve, 
počtu věnců, zda jsou žádány 
věnce z rostlých - živých květin 
nebo tzv. zápůjční věnce, tj. věn-
ce z obřadní síně, které slouží 
jen pro účely obřadu. 

děkuJi ZA roZHovor! 

rAdkA sAláková
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Horní – novější část kralupského hřbitova
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Knihovna

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

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

Městská knihovna 
Kralupy nad Vltavou

Upozorňujeme čtenáře
na uzavření knihovny z důvodu 

revize knihovního fondu ve dnech 
5. – 18. listopadu 2012.

Navštivte před tímto datem knihovnu a vyberte si 
dostatečné množství knih na dobu uzavření!

Na pROSINEC přIpRaVUJEME:

Návštěvníci dětského oddělení 
se mohou těšit na den pro 
dětskou knihu 3. prosince 2012.
V tento den upozorňujeme 
především na mimořádný 
dopolední provoz od 8.00  
do 11.00 hod. a na bezplatnou 
registraci pro dětské čtenáře. 
Více najdete na webových 
stránkách knihovny.

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

SLZY NEBE
Spánek nedá se mi poddat.
Chtěl bych se konečně jednou probrat.
Jak mrazivý dech andělů.
Pro mne je to tisíce úderů.

Žal mne zmáhá, tak proto klečím.
Čemu za slzy smutku vděčím?
Déšť stále sílí a je to krása.
Nebe pláče a mně to srdce drásá.

Dešťové kapky se zachycují v koru-
nách stromů.
Z dáli se ozývá další bití hromů.
Udat tak všechny hříšné duše.
Nebeský jezdec už na koni kluše.

Vymítit zlobu ze všech míst.
Kéž bych tak mohl ráno v klidu jíst.
Životem se potloukám a vážně mě to 
nebaví.
Kdy už se vše konečně jednou zastaví?

MicHAl erös, 19 let, nerAtovice

V říjnu proběhl v knihovně v rámci Týdne 
knihoven „Trénink paměti“ a soutěž „Kralupská 
záložka“. Poděkování patří všem, kteří se sou- 
těže zúčastnili. A to především dětem z družiny 
ZŠ Gen. Klapálka a dětem z MŠ Gen. Klapálka. 
Oba kolektivy od nás dostaly pěknou knihu.

Říjnové akce v knihovně
Říjnový trénink paměti

Kralupské záložky
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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 listopad 2012

do 25. listopadu 
trvá výstava „Krajky a nejen krajky“ uspořádaná k 20. výročí 
Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha.
Výstava bude zakončena historicky první  
„muzejní“ MÓdNÍ přEHLÍdKOU, která proběhne  
v neděli 25. 11. v 17.00 hodin. 
Vstupné: 30,- Kč

20. – 21. 11. a 27. – 29. 11. 2012 
digitální výstava ke 110. výročí povýšení Kralup na město. 
Nonstop projekce 100 historických fotografií města a krátkého 
filmu o pěstování podzemnice olejné v Lobečku kolem roku 1930. 
Otevřeno: 9.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00.  
Dne 29. 11. otevřeno do 17.00 hodin. 
Vstupné: 30,- / 20,- Kč

Čteme z knihy návštěvníků
(Autentický přepis)

Velmi pekné – krásné. Oplatilo sa prísť až z Bratislavy, xxx, 6.10.

Nikoliv „dobré dřevo“, ale poezie ve dřevě i se dřevem. Nádherné 
zastavení v čase a prostoru.  Děkuji. Jan Myslík, 9.10.

Moc krásné pohlazení v nepříliš příjemné době. A vybrala jsem si 
dárek.  Eva Svobodová, 10.10.

Celé muzeum se nám velmi líbilo, zajímavé stálé expozice 
a nádherná výstava, Dr. E. Sedlmayerová, 10.10.

Dřevo, které i mlčky zní, P. Hrubý, 13.10.

Motto roku 2012: Devatero řemesel - 110 let města Kralup nad Vltavou 

tento spolek si vzal za své 
šířit vzdělání v oboru umě-

leckých řemesel. Pro současný 
a moderní styl hledat a rozví-
jet známé i méně známé tech-
niky.

Mimo kurzů, při kterých si 
mohou posluchači osvojit tech-
niku, základ řemesla či si vy-
robit umělecký předmět, má 
spolek od r. 1992 i kurzy rekva-
lifikační s akreditací Minister-
stva školství, mládeže a tělový-

chovy. Tým lektorek spolku čítá 
okolo dvaceti stálých a několika 
hostujících spolupracovníků.

K dalším aktivitám spolku pa-
tří každoroční účast na výsta-
vách, krajkářských festivalech 
a kongresech, řemeslných akcích 
a módních přehlídkách v rámci 
republiky i v zahraničí.

Přijďte se i Vy podívat na je-
dinečnou výstavu uspořádanou 
v kralupském městském muzeu 
– těšíme se na vás!

Vzdělávací spolek uměleckých řemesel 
v roce 2012 slaví 20 let své činnosti

připravujeme na prosinec:
4. 12. v 17 hodin - vernisáž výstavy „Skleněné Vánoce“
8. 12. od 13 do 17 hodin – „Adventní sobota“ pro malé i velké.
Pro ŠKOLNÍ SKUPINY je připraveno 30 vánočních dílniček 
(2 dopoledne, 1 odpoledne); od 1. listopadu 2012 se  můžete 
se třídou objednat osobně nebo telefonicky: 315 723 035.
 
Více informací v prosincovém Zpravodaji 
a také na www.muzeum.kralupy.cz.

VELKá KRONIKa OpěT V pROdEJI
Oznamujeme, že je znovu v prodeji „Velká kronika 

kralupská“ od Josefa Stupky. Cena: 290,- Kč. 
Vhodný dárek k Vánocům pro místní patrioty!
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93 let langová zdeňka 
85 let Rosinková Milada
 ing. Spěváček Jiří
80 let Vlasák Karel

 němečková Marie
 Rákosová Jiřina
 beránek Václav

Sdružení rodáků a příznivců města

V lISTOPAdu VáS ZVeme V PROSINcI VáS ZVeme

Na VLaKOVý ZáJEZd Na přEdVáNOČNÍ SETKáNÍ

Ve středu 21. listopadu se s námi můžete 
vypravit vlakem na návštěvu muzea v Roz-

tokách. Odjezd vlakem z kralupského nádraží 
v 9:41 hodin do Roztok. Tam zhlédneme dvě vý-
stavy: „dětský svět a móda 20. století“ a „Čes-
ké vánoční ozdoby“ ze soukromé sbírky. Vstup-
né na obě výstavy je pro seniory 30,- Kč. 

Pokud nám to okolnosti dovolí, jsme připraveni 
nahlédnout do přilehlého zámku, jak pokročily opra-
vy po povodních, neboť se v příštím roce očekává 
jeho zpřístupnění a prohlídka nových expozic.

Na čtvrtek 6. prosince od 15 hodin si Vás 
dovolujeme pozvat na setkání s programem 

a malým občerstvením, které se uskuteční ve vi-
nárně hotelu Sport. Od 14:30 hod. si budou 
moci členové zaplatit příspěvky nebo získat po-
tvrzení o členství na příští rok. Přihlásit se mo-
hou i ostatní občané starší 20 let a levněji se 
zúčastnit našich akcí, neboť náš oficiální název 
zní: Sdružení rodáků a příznivců města. 

JAn kolátor

Blahopřejeme našim 
spoluobčanům, kteří  

se dožívají v listoapdu  
významných 

životních jubileí.
Přejeme jim hodně 

zdraví, radosti 
a spokojenosti

Podrobnosti naleznete na www.centrumkralupy.cz

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

kromě AZ školky a dlouhodobých kurzů pro děti a dospělé na měsíc 
lIStoPAD nabízíme:

Jak rozumět řeči těla – pondělí 5. 11. 2012 od 18.30 do 21.00 h.
� v komunikaci předáváme a přijímáme prostřednictvím neverbálních 
prostředků mnohem víc informací než prostřednictvím slov. Nedejte se 
„klamat tělem“ a přijďte se naučit rozumět řeči těla. Cena: 200,- kč

Výroba lampiónů – středa 7. 11. 2012 od 15.15 h., od 16.15 h. a od 17.30 h. 
� výroba lampiónků na Svatomartinský průvod. Cena: 70,-  kč

Svatomartinský lampionový pochod – neděle 11. 11. 2012 od 17.00 h.
� vycházíme od AZ centra s lampiony! Vstupné dobrovolné.

Večer pro lunu 2 - středa 14. 11. 2012 od 18.30 do 21.30 h.
� druhý večer věnovaný síle, která svými měnícími se dotyky, svým 
cyklickým pohybem, mění naše nitro. Cena: 400,- kč, při počtu 8 a více 
300,- kč

Fimo na téma Jedeme do Afriky - sobota 17. 11.2012 od 13.00 do 17.00 h.  
� výroba šperků pomocí modelovací hmoty FIMo. V ceně kurzu je 3x 56 g 
 hmoty FIMo a zapůjčení potřebných nástrojů. Cena: 470,- kč

kurz zpěvu - sobota 17. 11.2012 od 11.00 do 15.00 h.   
� kurz pro úplné začátečníky i pokročilé. Cena: 400,- kč

olejomalba – neděle 25. 11. 2012 od 10 do 17.00 h.
� kurz vhodný pro úplné začátečníky - pomůže znovuobjevit schopnost 
kreslení a malování, kterou jsme měli jako děti. Cena: 1.050,- kč

o výchově – pondělí 26. 11. 2012 od 18.30 do 21.00 h.
� trošku z jiného úhlu (zásady výchovy podle Čtyř dohod, podle Konceptu 
kontinua, podle Marie Montessori a podle PhDr. Pekařové). Cena: 200,- kč Tato výjimečná akce se uskuteční 

v country baru „liďák“
Lidové nám., Kralupy nad Vltavou 

v pátek 30. 11. 2012 od 20 hodin.
vstupné: dobrovolné – Těšíme se na vás!

zájezdem ve středu 12. září jsme ukončili au-
tobusové zájezdy našeho Sdružení, které jsme 

mohli uskutečnit díky značné podpoře MěÚ Kra-
lupy nad Vltavou. Za uvedenou podporu jménem 
Sdružení i všech účastníků vyslovujeme opravdu 
upřímné poděkování. 

Poslední zájezd měl název Po stopách J. J. Ry-

by a A. Dvořáka a zavedl nás do Rožmitálu pod 
Třemšínem a do Památníku A. Dvořáka ve Vy-
soké u Příbrami. Navíc jsme se zastavili na pro-
hlídku Svaté Hory. Přes deštivé počasí jsme zažili 
netušená poznání a milé chvilky. Proto účastníci 
prohlásili zájezd za zlatou tečku s dodatkem, že 
o mnoho přišel, kdo se zájezdu nezúčastnil.

inzerce
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Dosažitelnost praktických lékařů 
(pro dospělé) v pátek odpoledne

 2. 11. .....MUDr. Málková ...... Prokopova ul.
 315 725 210
 9. 11. .....MUDr. Mikušová .... Kaučuk
 315 718 016
 16. 11. ...MUDr. Nová ........... Nerudova 686
 315 725 606
 23. 11. ...MUDr. Štefka ......... Lobeček
 315 726 654 
 30. 11. ...MUDr. Švejdová ..... Mostní  818
 312 312 919

Malé máslovické 
muzeum másla

zve v sobotu 24. 11. 2012  
od 11 do 16 hod. 
na tvořivou dílnu 

„Vyrábíme betlém z másla“. 
Informace a přihlášky 

na ou@maslovice.cz nebo 
na tel.: 724 191 246. 

Vážení přátelé!
Listopad je další dlouhý a smutný měsíc. 
Abychom neupadali do nostalgie, přijdou 
nás potěšit děti ze ZUŠ. Moc se na ně tě-
šíme.

Dovolte nám, vrátit se ještě k měsíci říjnu. 
Několik našich členů se zúčastnilo Akade-
mie MKD tří měst. Chtěli bychom jim ales-
poň poděkovat za to, že nás navštěvují, baví 
a těší svými vystoupeními u nás v klubu. 
Zúčastnili jsme se také krásné výstavy s ná-
zvem „dobré dřevo“ pana Martina Patřičné-

ho, který nám ukázal, co vše krásného lze 
ze dřeva vyrobit. 

Protože listopad je předzvěstí těch nej-
krásnějších svátků celého roku, svátků vá-
nočních, budou se naše schůzky točit okolo 
příprav na ně. Budeme si mezi sebou vymě-
ňovat nejen různé recepty na cukroví a ji-
né dobroty, ale i návody, jak nejlépe uplést 
vánočku či jak si uháčkovat pěkné ozdoby 
na vánoční stromeček. Takže si doplníme 
čas na všech schůzkách v listopadu.

krásný PoZdrAv od členů Mkd

Městský klub důchodců vzpomínky
Paní JAroSlAVA 
kŘÍžkoVá by letos 
24. 10. oslavila 75 let.
Vzpomínají dcery 
Dana s manželem 
Jardou, Jára 
s rodinou, se stálou 
vzpomínkou sestřičky 
Hela a Zdena, všichni 

Pod Lání, kde bez Tebe je smutek a stýskání.
Pro maminku

Dnes by tomu bylo 75 let, 
co jsi spatřila tento svět.

Abys nám skvělou mámou byla,
bolístky nám vždy pohladila.

Když tak brzy opustil nás tatínek,
byla jsi náš zářivý plamínek,

který stále zahříval naše srdíčka, 
než zhasla i tvá jiskřička.
Moc, mámo, chybíš nám,

a proto alespoň touto vzpomínkou 
chceme Ti poděkovat za lásku, 

cos dávala celý život nám.

Dne 7. listopadu 2012 uplyne 6 smutných 
let, co nás navždy opustila naše milá 
maminka, tchýně a babička paní růžEnA 
PEtržÍloVá z Kralup. Vzpomíná dcera 
s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 29. listopadu to 
bude 5 let, co nás 
navždy opustila paní 
JAnA koVAŘÍkoVá 
z Kralup n. Vlt. 
Dlouhá léta působila 
jako učitelka v MŠ 
v Lobečku, kde 

s láskou vychovala několik generací dětí. 
I my na ni s láskou vzpomínáme. Vzpomeňte 
s námi. Dcera Lenka, syn Petr s rodinou 
a manžel Ladislav.

 21. 9. Jaroslav ViKtoRa ....................... 68 let

 3. 10.  Jaroslav FoRMÁneK ................. 81 let

 17. 10. Jan VlaCH .................................... 64 let

 17. 10. Jarmila HoRÁKoVÁ ................... 69 let

 19. 10. Miluše čeRVenKoVÁ ................ 88 let

 20. 10. Marie MÁRoVÁ ........................... 77 let

Opustili  
nás

Všem pozůstalým vyjadřujeme 
upřímnou soustrast

tuto rubriku zajišťuje Pohřební ústav 
Jiří Cibulka se souhlasem pozůstalých.

Už se zase blíží konec roku, je třeba se 
ohlédnout za uplynulou dobou, co jsme pro-
žili a jak jsme využili čas. 

V květnu jsme navštívili Muzeum hl. 
města Prahy u příležitosti výstavy „Praha 
a její dcery“. Byl to pohled na ženský svět 
v průběhu historie a v současnosti. Rovněž 
v našem městském muzeu proběhly zajíma-
vé kulturní akce, např. pocta G. Karsovi 
nebo výstava děl Martina Patřičného. Moc 
se nám jeho práce líbila. 

V klubu jsme měli akci „Vaříme rádi“. 
Byla to přednáška jak zdravě vařit a jíst. 
Náš klub navštěvují děti ze školky a vždy 
nás potěší svým vystoupením, vnesou ra-
dost a někdy i slzy. Děkujeme dětem i jejich 

p. učitelkám za to, že jsou. Při vystoupení 
senior Minichóru máme možnost si taky za-
zpívat, což činíme hrozně rádi. Díky finanč-
ní pomoci od Města jsme uskutečnili krás-
ný a pohodový výlet lodí do Prahy a zpět. 
Dle možností přispíváme i na dobročinné 
akce. S prvním klubem důchodců máme 
hezkou spolupráci a tak jezdíme na zájez-
dy, které oni pořádají. Dostali jsme hezký 
dopis z Komárna, vybízející nás k návštěvě, 
ale bohužel z finančních důvodů musíme 
pozvání odmítnout. 

Přejeme vám všem i sobě hezký podzim, 
hlavně zdraví a obyčejnou spokojenost, o tu 
se musíme snažit sami. 

ZA klub důcHodců č. 2 stAňková

Klub důchodců č. 2 

Regionální 
muzeum Mělník
srdečně zve 30. 11. 2012 – 6. 1. 2013 na vý-
stavu „Betlémy stále živé“ – letošní vánoční 
výstava představí nejen staré kralické bet-
lémy či kolekci tištěných betlémů z období 
od konce 19. stol. do 60. let 20. století, ale 
i současnou betlemářskou tvorbu.         
Kontakt: Mělník, nám. Míru 54,
www.muzeum-melnik.cz

kDo nAlEZl klÍČE 
od automobilu se zelenou 

stužkou a odevzdá je, dostane 
odměnu 1.000,- Kč. ozvěte se, 
prosím, na tel. č. 723 075 380.

Ztracené 
klíče
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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 LISTOpad

Pátek 2. 11. (Velký sál kD Vltava) 20:30

Divadlo KUFR
žIDoVkA aneb 
žonglování nad životem
Divadelní festival tyjátjátra 
ve spolupráci s DS Scéna kralupy

Představení pohybového divadla ztvárňující 
netradičním způsobem osud židovské dívky 
v době 2. světové války. Divadlo se jako host 
účastnilo národní divadelní přehlídky Jiráskův 
Hronov 2012, a to s velkým úspěchem. Ne-
tradiční využití žonglérských dovedností jako 
součást divadelního představení!

Vstupné: 50,- kč (platí se až u vstupu)

Sobota 3. 11.  20:00

KlobouKoVý Ples 
KD Vltava a kapely Plus Neratovice
otevírací ples letošní plesové sezóny s podti-
tulkem KLoBoUKoVÝ. Nejde o to, co máte 
na sobě, ale co máte na hlavě! Na úvod Vás 
rozhýbou Flying Boys, skupina gymnastických 
nadšenců cvičících na švédské bedně. Dále 
vystoupí Párty klub a Zdeněk Hýbl, mistr re-
publiky v jojování. „Plusáci“ Vás budou celý 
večer bavit skvělou muzikou. o půlnoci roz-
krojíme kloboukový dort. 

Vstupné: 180,- kč

Čtvrtek 8. 11.  8:00 – 13:00

DEn Pro ZDrAVÍ
Máte jedi-
nečnou šan-
ci zjistit, jak 
na tom Vaše 
tělo je. Zdar-
ma si zkontro-
lujete glykemii 
a cholesterol 
v krvi, změří Vám krevní tlak či BMI, zjistíte 
si skrytý tuk v těle. Nechte si poradit, jak by 
měl vypadat zdravý životní styl (výživa, pre-
vence, pohybové aktivity apod.). Těšit se mů-
žete i na ukázky pekařských výrobků. Nebude 
chybět ani sociální poradenství.

Vstupné: zdarma

Sobota 10. 11.  15:00

Kulturní akce s podtitulem „Musica – The-
atrum – Magia “ aneb dark indie happening 
s dramaturgií, ke které lze těžko hledat ekvi-
valent nějakého „všedního festivalového se-
tkávání“. Milovníci temné romantiky se mohou 
těšit na kapely jako XIII. SToLETÍ, BRATR-
STVo LUNY, Pluto and the Planets, Artrosis 
a Carpatia Castles. 

Vstupné: 199,- kč v předprodeji; 
250,- kč na místě

neděle 11. 11.  16:15 a 19:30

2. ProDloužEná 
tanečních kurzů

Vstupné: 100,- kč

Čtvrtek 15. 11. 19:30

Tančírna
Pokračují oblíbené večery pro všechny tan-
cechtivé. Slovem provází taneční mistr Jan 
Kvasnička. Přijďte strávit příjemný večer v ryt-
mu tance!  Vstupné: 60,- kč; 100,- kč za pár

Sobota 17. 11.  15:30

SVAtoMArtInSká 
SlAVnoSt

Vstupné: 70,- kč - děti do 12 let ZDArMA
Více na str. 6 

neděle 18. 11.  15:00

Z pohádky do pohádky
Divadlo Nahoď Praha

kouZElná hůlkA
Vstupné: 60,- kč, více na str. 6

Úterý 20. 11.  16:30

Z pohádky do pohádky
PiráTský karneval

Vstupné: 60,- kč, více na str. 6

Pátek 23. 11. 19:30

Divadlo A. Dvořáka Příbram

hrDý BuDžES
Vstupné: 300,- kč; 230,- kč studenti, senioři

Více na str. 7

Sobota 24. 11.                                  20:00

6. Městský ples
Vstupné: 160,- kč, více na str. 7

16:00 ........... Pokračovací taneční kurzy pro dospělé
18:00 ........... Základní taneční kurzy pro mládež – odpolední kurz
20:15 ........... Základní taneční kurzy pro mládež – večerní kurz

Vyučuje taneční mistr Jan Kvasnička s partnerkou.
Vstupné pro veřejnost: 50,- Kč
gardenka: 400,- Kč

Taneční kurzy 4. a 25. listopadu 2012
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Úterý 27. 11.                                   17:00

Z pohádky do pohádky
Divadlo Střípek Plzeň

PAlEČEk
Veselé komorní představení plné písniček vy-
práví o tom, jak se Paleček narodil, jak vyzrál 
na hamižného sedláka, jak se vydal na služ-
bu ke králi a princezně, jak pomohl zahnat 
loupežníky a jak se nakonec vrátil k tatínkovi 
a mamince, protože poznal, že doma je nejlé-
pe. Inscenace je určena dětem od 3 do 8 let.

Vstupné: 60,- kč

Čtvrtek 29. 11.                                  18:00

Pražský komorní 
balet Pavla Šmoka

Pražský komorní balet je největší český nezá-
vislý profesionální taneční soubor, jehož po-
čátky sahají do 60. let 20. století. Současnou 
tvář Pražského komorního baletu reprezentuje 
10 stálých a 6 externích tanečníků, kteří zvlá-
dají rozsáhlý pohybový rejstřík od neoklasiky 
přes techniky současného moderního tance. 
Tanečníci mají za sebou bohaté zkušenosti 
z kamenných divadel i alternativních taneč-
ních scén v České republice nebo zahraničí. 
Představení je koncipováno jako pocta Pavlu 
Šmokovi k jeho 85. narozeninám. Pořad je 
vhodný i pro děti. 

Představení se koná v rámci 40. jubi-
lejních Slavností Antonína Dvořáka v jeho 
rodném kraji, které pořádají kruh přátel 
hudby ve spolupráci s kD Vltava.

Vstupné: 100,- kč; 
50,- kč studenti, děti a senioři

2.	 Oslavy	adventů
4. Z pohádky do pohádky 
	 -	Andělsko-čertovské	setkání
6.	 Tančírna
8.	 Ochutnávka	vín	–	Vinotéka	Pagáč
9.	 Věneček	–	odpolední	kurz
10.	 Rangers	Band

12. Koncert	Evy	Pilarové
15. Z pohádky do pohádky 
	 -	Uloupená	vánoční	hvězda
16. Věneček	–	večerní	kurz
17.	 Divadelní	společnost	Háta	
	 -	Tři	bratři	v	nesnázích

přIpRaVUJEME Na pROSINEC 2012:

loutkoVý SouBor rolnIČkA
uvede ve středu  
21. listopadu 2012  
od 16:30 hodin
pohádku: 

„o kouZElné PÍŠťAlCE“ 
režie: M. MoRÁVEK

Část vstupenek v předprodeji KD Vltava.

pOděKOVáNÍ 
KD Vltava děkuje sponzorům Kloboukového plesu - Baracuda bar, CA Abaca  
L. Malíková, CK Alexandria, DS Scéna, Espresso Longberry, Global, Kapela Plus,  
KaSS, Knihkupectví U Vlachů, Martina Rubešová – FIMo, Mary Kay, obuv JHC Mělník,  
Párty klub, Restaurace U beránka, Shock, Vodafone Kralupy, Lenka Císlerová,  
Anna Köhlerová, Věra Pjatkanová, Markéta Wagnerová, Hana Košťálová, Pavel Stránský.

DivaDelní sezóna  
zima - jaro 2013

Blíží se rok 2013 a s ním nová di-
vadelní sezóna. Tentokrát jsme pro 
vás připravili opravdové lahůdky. Ce-
lou sezónu bychom mohli nazvat ja-
ko Divadelní hvězdy v KD Vltava. No 
posuďte sami. 

V lednu se vám ve hře „Žena Vlčí 
mák“ představí ve one woman show 
PANÍ herečka Hana Maciuchová. 
V březnu se můžete těšit na Martinu 
Hudečkovou, Davida Prachaře, Lindu 
Rybovou, Sašu Rašilova a Vandu Hyb-
nerovou v komedii „Miláček Anna“. 
Duben bude ve znamení Simony Sta-
šové a její trojrole (!) v komedii „Po-
slední ze žhavých milenců“, ve které 
hraje s Petrem Nárožným. A jak nám 
divadelní sezóna začala s one wo-
man show, tak ji i zakončíme, tento-
krát s Evou Holubovou v představení 
„Hvězda“, které bude mít premiéru 
oficiálně až v létě v rámci Léta he-
reckých osobností Studia DVA, takže budete mít jedinečnou šanci toto před-
stavení vidět mezi prvními.

Přesné termíny a ceny představení dojednáváme. Informace budeme prů-
běžně doplňovat na našich stránkách www.kass.kralupy.cz a na Facebooku 
(skupina KD Vltava - Divadlo, tance, koncerty a další). 

opět budou k dispozici abonentky na všechna zmíněná představení. 
A v čem tkví kouzlo abonentky? S abonentkou ušetříte (min. 200,- Kč), na každé 

představení máte to samé sedadlo, které jste si napoprvé vybrali, k abonentce si dáte 
na baru kávu, či vodu zdarma a abonentka je přenosná (můžete ji někomu věnovat). 
Prodej abonentek i lístků na jednotlivá představení začne v pondělí 19. 11. 
2012 v 15:30 hodin v pokladně KD Vltava (otevřeno denně od 15:30 do 20:00, 
tel. č. 315 726 101).

    helena Plicková, programová produkční kD Vltava kralupy n. Vlt.
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Soutěž pro děti

Ma(mi)lujeme Čtyřlístek

Podporujeme projekt „Celé Česko čte dětem“

Populární komiksový časopis Čtyřlístek výtvarníka Jaroslava 
Němečka nám dělá radost už více než 40 let. V lednu 

2013 se navíc můžeme těšit na premiéru filmu „Čtyřlístek 
ve službách krále“. U této příležitosti uspořádáme v únoru 2013 

v kralupském KD Vltava výstavu dětských prací. A pokud 
budeme mít štěstí, přivítáme na vernisáži i pana Němečka.

Takže milé děti - malujte, stříhejte, lepte, zkrátka tvořte Fifinku, 
Bobíka, Pinďu a Myšpulína. Své práce můžete odevzdat na jakékoli 
dětské akci KD Vltava nebo v kanceláři KD až do 20. ledna 2013. 

Těšíme se na vaše „čtyřlístkové“ kamarády. 
 Nejlepší tvůrce odměníme!!

1. – 3. 11. 2012
Mezinárodní 
f e s t i v a l 
outdoorových 
f i l m ů

Vstupné: 80,- Kč / 65,- Kč snížené
1. 11. čtvrtek
18:00
Adrealin Cup 2012 ČR, 30 min.
Ohlédnutí za extrémním závodem štafet: běh, kolo, padák, kajak

Red Bull Skydiving Team AUT, 2 min. 
- šest mužů, jedna společná vášeň - volný pád 

Pygmejové - Děti džungle SK, 52 min.
Cestopisný film zachycující život nejmenších lidí na světě, civilizací 
neposkvrněných Pygmejů.

Tak tohle je Aljaška … ČR, 12 min.
Skupina českých freeride lyžařů a snowboardistů se vydala 
do mekky freeridingu - na Aljašku.
20:00 
Sanctum AUS, 108 min.
Tým uvězněný ve složitém podvodním labyrintu bojuje 
o záchranu svého života.
2. 11. pátek
18:00 
Proměny Tater SK, 13 min.
Tento film vypovídá o respektu člověka k přírodě a její 
schopnosti obnovit sebe sama. 

Latim - obřezané ČR, 40 min.
Ženská obřízka je na severu Keni něčím naprosto běžným.

Cold Rush USA, 5 min.
Silverton mountain, Colorado a 3 dny plné prašanu v rámci 
závodu Red Bull Cold Rush

Bratři Huberovi - Život na hranici smrti 
GER, 42 min.
Bratři Huberové na hranici života a smrti při zdolávání vrcholu.
20:00 
Mercúň SK, 18 min.
Portrét o Pavlu Ballovi je věnovaný jeho 
několikahodinovému čekání v extrémních podmínkách 
v Žiarské dolině.

Albánie - Kráska se špatnou pověstí 
ČR, 42 min.
Dokument o evropské zemi jakoby z jiného kontinentu.

Neznámá Antarktida SK, 40 min.
Pěšky pustou krajinou v nekonečné samotě a mrazu od hra-
nic antarktického kontinentu až na jeho nejvyšší bod. 
3. 11. sobota
18:00
Mount St. Elias AUT, 100 min. 
Extrémně výjimečný a dechberoucí příběh třech nej-
lepších skialpinistů při jejich pokusu realizovat nejdel-
ší lyžařský sjezd na světě. 
20:00
Red Bull X-ALPS CZ, 30 min.
Dokument o nejextrémnějším závodě na světě, 
který se koná každoročně v Alpách-

Vysoké Tatry - Divočina zamrznutá 
v čase SK, 52 min.
Historie, místopis a legendy prvovýstupů Vysokých 
Tater.

Jižní Amerika CZ, 19 min.
Jak jsme se s Karlem propili z Peru do Bolívie a dál 
na sever.
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Festival v podtitulku s pří-
vlastkem „pestřejší než pod-

zim“ byl opravdu takovým, jak 
hlásaly plakáty – co se týče ob-
sazení, na pódiu se v průběhu 
večera vystřídaly kapely nejrůz-
nějších žánrů a celým večerem 
provázel vynikající Martin Poš-
ta. Na úvod se předvedla tra-
shová kapela Terror Incognita 
následovaná mělnickou partič-
kou Druhej dotek, aby ty násled-
ně vystřídala hudba o poznání 
klasičtější – Kralupswing, hu-
dební uskupení složené zejména 
z kantorů kralupské ZUŠ. 

A protože by to ani nemohl 
být Berry fest, kdyby krom hud-
by nebylo připraveno i vystou-
pení z jiného soudku, předvedl 
své vystoupení Pop balet, taneč-
ní formace doprovázející takové 

KULTURNĚ NEŠŤASTNÝ ŘÍJEN
Při plánovaní  říjnové nabídky pořa-

dů v KD Vltava jsme se návštěvní-
kům KaSS rozhodli nabídnout zajíma-
vý pořad Davida Šíra s „revivalovým“ 
představením Felixe Holzmanna „Vče-
ra, dnes a zítra“. Zároveň nás oslovili 
zájemci o pronájem KD a uspořádání 
vlastních pořadů: koncert Petra Spá-
leného, divadelní představení „Dívčí 
válka“ a dětské představení „Františ-
kovo čarování s Majdou“ (pořadatel 
Agentura Pragokoncert Bohemia). 

Nadšení z poměrně pestré říjnové 
nabídky vystřídalo rozpačité konsta-
tování, že jsme se tentokráte do vkusu 
návštěvníků zřejmě příliš netrefili. Pro-
dej vstupenek se zastavil na čísle 30 
- 50 ks za představení a my, i ostatní 
pořadatelé, jsme se rozhodli plánovaná 
představení zrušit. 

Věřím však, že i v této ekonomicky 
ne příliš příznivé době si diváci znovu 
najdou cestu do Kulturního domu Vlta-
va. Vypovídá o tom i téměř vyprodané 

divadelní představení HRDÝ BUDŽES 
s Bárou Hrzánovou v hlavní roli, které 
pořádáme 23. 11. 

Závěrem bych chtěl čtenáře Kralup-
ského Zpravodaje pozvat na Vánoč-
ní koncert Evy Pilarové (12. 12. 2012) 
nebo na představení Divadelní spo-
lečnosti HÁTA „Tři bratři v nesnázích“ 
 (17. 12. 2012). Rádi se s vámi na těch-
to akcích uvidíme. 

Martin odvody, 
ředitel kaSS

První ročník berry festivalu v Kralupech 
V sobotu 6. 10. 2012 
proběhl v místním 
kulturním středisku první 
ročník festivalu berry 
fest. festival vznikl 
v hlavě Martina skaly 
jako jistý druh charitativní 
akce, jejíž výtěžek měl 
pomoci drobnému 
živnostníkovi z Postřižína. 
Martin skala působil dříve 
ve světě uměleckém. Hrál 
a zpíval s mnoha známými 
hudebníky, které oslovil 
a požádal o spolupráci. fo
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umělce, jakými jsou Karel Gott 
nebo Olga Lounová. Poté přišla 
na řadu dlouho očekávaná sku-
pina Abba revival, která před-
vedla svou skvělou show. 

A k překvapení všech násle-
dovalo další výborné představe-
ní – tentokrát v podání Zdeňka 
Hýbla a jeho parťáka a jejich ne-
uvěřitelných kouzel s jojem. Po-
slední třešinkou na dortu byla 
skupina Natři, která svým oso-
bitým charismatem celý večer 
zakončila. 

Zároveň se celému festivalu 
podařilo dát i další přidaný roz-
měr – nejen lidi pobavit a na-
bídnout jim alternativu k so-
botnímu večeru u televize, ale 
zároveň podpořit dobrou věc – 
a tou důležitou věcí byla histo-
ricky první prezentace Unicef 

v Kralupech. Unicef v rámci 
festivalu připravila svůj aktu-
ální projekt s názvem: „Adop-
tuj panenku a zachráníš dítě“. 
V rámci této celosvětové kam-
paně vyrábí dobrovolníci ručně 
šité či háčkované panenky, kte-
ré věnují společnosti a od ní si 
zájemci mohou panenku „adop-
tovat“ za částku 600,- Kč a tím 
zajistit očkování pro jedno dítě 
v rozvojových zemích proti šesti 
smrtelným nemocem a dát mu 
tak šanci na delší a lepší život. 

Velkým přínosem pro podporu 
činnosti této nevládní charitativ-
ní organizace byly jak příspěvky 
jednotlivých návštěvníků festi-
valu, z nichž se hned několik 
stalo novými adoptivními rodi-
či panenek, tak i dar v hodnotě 
5000,- Kč z fondu Města Kralu-

py nad Vltavou, který v rámci 
večera předal místostarosta Kra-
lup pan Marek Czechmann. 

Celý festival by se tak z to-
hoto pohledu mohl zdát jako 
absolutně vydařený nebýt bo-
hužel jednoho faktu – a tím je 
nízká divácká účast provázející 
bohužel stejně tuto, jako i větši-
nu hudebních produkcí a festi-
valů v Kralupech. Nad příčinou 
si můžeme jen lámat hlavu. 

A co si přát pro příště – aby 
lidem dělajícím podobné akce 
nedošel elán, aby si lidi místo 
seriálů přišli poslechnout živou 
muziku a taky, aby nám nepře-
stalo nikdy záležet na ostatních 
a všímali jsme si věcí, které 
možná nejsou na první pohled 
zřejmé.

JAnA štětinová dytrycHová 

Místostarosta M. Czechmann 
předává dar Unicefu

Na Berry festu se prezentoval Unicef
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1. – 3. 11. 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Více na str. 20.

3. 11. SO

15:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 100,- Kč

4. 11. NE

15:00
ASTERIX A OBELIX  
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
Fr. / Šp. / It. / Maď. 2012, 125 min., D, 80,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 140,- Kč

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se udá-
ly v sedmi poválečných dnech na Šumperku roku 
1945. Agnes, pronásledována nejmocnějším mužem 
okresu pro své svědectví, uprchla do hor. Napříč 
lesy vede cesta k poznání osudovosti vzájemného 
svazku...
Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Anna Šišková, 
Jiří Schmitzer a další.

 5. 11. PO

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

6. 11. ÚT

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

7. 11. ST

20:00
LOOPER
USA / Čína 2012, 118 min., T, 90,- Kč

8. 11. ČT

20:00
PATROLA
USA 2012, 108 min., T, 90,- Kč

Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí poli-
cisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší však, 
že patřily nechvalně známému gangu, který je díky 
tomu odsoudil na smrt. 

9. 11. PÁ

17:00
ZVONILKA 
USA 2012, 76 min., animovaný, D, 
165,- Kč / 145,- Kč děti 

Zvonilka se vydává ze svého domova do tajemných 
Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových 
zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka 
má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovloč-
ku. Ta se s ní na oplátku vydává na návštěvu do Zvo-
nilčina domova. Když stroj na výrobu sněhu začne 
ohrožovat strom, jenž je zdrojem kouzelného práš-
ku víl, jsou sestry nuceny sjednotit letní a zimní víly  
a vše napravit dříve, než bude pozdě...

20:00
ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
ČR 2012, 92 min., 12, 100,- Kč

Celovečerní komorní psychothriller vypráví o vášni mě-
nící se v neovladatelnou posedlost, o lásce, která ne-
bere ohledy na hranici mezi životem a smrtí, o citech, 
které se dají koupit, a pastech, z nichž není úniku... 
Hrají: Adéla Petřeková, Robert Jašków, Kryštof Rím-
ský, Taťjána Medvecká a další...

22:20
SINISTER
USA 2012, 110 min., T, 90,- Kč

Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě 
svého domu staré filmové pásky, související se zá-
hadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním 
po vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s nezná-
mou nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do obrov-
ského nebezpečí... 

10. 11. SO

10:00
VĚNEČEK POHÁDEK 
63 min., 40,- Kč

Pohádky: Jak krtek ke kalhotkám přišel, Mach a 
Šebestová – Ukradené sluchátko, Štaflík a Špagetka 
– Vášnivý čtenář, O Malence, Mikeš straší, Jak Žofka 
zachránila pana levharta, Krtek a koberec...

17:00
ASTERIX A OBELIX  
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
Fr. / Šp. / It. / Maď. 2012, 125 min., D, 80,- Kč

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

11. 11. NE

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 100,- Kč

17:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 130,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

12. 11. PO

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

13. 11. ÚT

20:00
PATROLA
USA 2012, 108 min., T, 90,- Kč

14. 11. ST

20:00
OBCHOD PRO SEBEVRAHY
Fr. / Kan. / Belg. 2012, 85 min.,  
animovaný, 12, T, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

Představte si město, kde se žije tak smutně, že lidé 
ztratili veškerou chuť k životu, kde prosperuje jedi-
ný obchod - ten, který prodává jedy, provazy a další 
sebevražedné pomůcky. Majiteli tohoto obchodu se 
právě narodilo dítě, které je ztělesněním životního op-
timismu. Rozklad rodinné živnosti pomalu začíná... 

15. 11. ČT

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST
USA 2011, 112 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou holčičku. 
Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly 
nenaplněny. Bella si na upírský život zvyká s ne-
uvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být 
nemůže. Ironií osudu se ale právě v této dokonalé 
chvíli zdá, že vše přijde vniveč. Na scéně se znovu 
objevují Volturiovi...
Zvýhodněné vstupné na oba filmy: 150,- Kč

◆  @

20:00
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

22:20
NÁVRAT DO SILENT HILL
Fr. / USA 2012, 95 min., T, 130,- Kč 

Heather je se svým otcem na útěku před démonic-
kými silami, kterým nikdy tak úplně nerozuměla. Den 
po jejích 18. narozeninách otec záhadně zmizí. Zje-
vení ji vedou hlouběji do démonického světa a hrozí, 
že by v něm mohla zůstat v pasti navěky...

24. 11. SO

10:00
BRUNDIBÁŘI
60 min., 40,- Kč

Jiří Sovák vypráví pohádky: Těší mne, O mistra basy, 
Stavitelé pyramid, Opojení zvukem, Aby bylo jasno, 
Konzerva.

15:00
ZVONILKA 
USA 2012, 76 min., D, 120,- Kč

17:00
NA DIVOKÉ VLNĚ
USA 2012, 120,- Kč

Film natočený podle životního příběhu Jaya Moriarty-
ho, talentovaného surfaře, jehož styl dodnes obdivují 
tisíce fanoušků divokých vln. Jeho snem bylo zdolat 
Mavericks – jednu z největších mořských vln na svě-
tě. Podaří se mu přesvědčit místní legendu Rickyho 
(Gerard Butler), bývalého záchranáře a reprezentanta 
v plavání, aby ho začal trénovat?

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing. 2012, 164 min., 110,- Kč

25. 11. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF 
USA 2012, animovaný, 130,- Kč

Ralph touží být uznávaným hrdinou PC her. Protože 
dosud vystupoval v PC hře jako zloduch, není to nej-
lepší přání. Velkou šanci vidí v nové střílečce, v které 
si však získá smrtelného nepřítele. Jeho sen se musí 
splnit dřív, než hra skončí...

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

26. 11. PO

20:00
PRAHO, MÁ LÁSKO
ČR 2010, 100,- Kč

Povídkový film o srdci Evropy pohledem mladých re-
žisérů FAMU. Sedm povídek nás provede tajuplnými 
pražskými místy. 

27. 11. ÚT

20:00
OBČAN K
ČR 2012, 72 min., 70,- Kč

Skupina dvanácti umělců se vydává na průzkum ten-
ké hranice osobní svobody. Zaměňují své identifikač-
ní průkazy a půl roku žijí pod cizími jmény. V tichosti 
se žení, učí se pilotovat letadlo nebo vyřizují zbrojní 
pas. Svými činy tak vzdorují systému, který se snaží 
mít jejich životy co nejvíce pod kontrolou. Stojí hladký 
chod společnosti za ztrátu soukromí? 

28. 11. ST

20:00
LOOPER
USA / Čína 2012, 118 min., T, 90,- Kč

29. 11. ČT

20:00
SEDM PSYCHOPATŮ
USA / GB 2012, 109 min., T, 110,- Kč

Hlavní hrdina filmu, scénárista Marty, píše nový scé-
nář, ale chybí mu nápady. Díky svým známým se při-
plete ke zločinu, který ho může stát život. Kamarádi 
se totiž rozhodli unést psa, který patří gangsterovi 
s tak trochu vznětlivou povahou. Pro Martyho skvělý 
zdroj inspirace, pokud to ovšem celé přežije...  

30. 11. PÁ

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA 2012, animovaný, D, 150,- Kč

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohromady parta super-
hrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou 
skutečně legendární. Provázejí každého z nás od dět-
ství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo roz-
dávají dětem radost, taky uměli rozdávat rány...

20:00
ARGO
USA 2012, 120 min., 120,- Kč

4. listopadu 1979 obsadila skupina íránských stu-
dentů americké velvyslanectví v Teheránu. Studenti 
zajali 52 lidí, které drželi v zajetí 444 dnů. Ale upro-
střed chaosu se podařilo šesti Američanům utéct 
a najít útočiště v domě kanadského velvyslance. Aby 
se mohli diplomaté dostat zpět do Ameriky, přichází 
Tony Mendez (Ben Affleck) s plánem propašovat je 
jako kanadský filmový štáb CBC... 

22:20
NÁVRAT DO SILENT HILL 
Fr. / USA 2012, 95 min., T, 130,- Kč

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

Program kina Vltava Program kina Vltava

Změna programu včetně výše 
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16. 11. PÁ

17:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

22:20
SINISTER
USA 2012, 110 min., T, 90,- Kč

17. 11. SO

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

18. 11. NE

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

19. 11. PO

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20. 11. ÚT

20:00
V TEMNOTĚ
Pol. / Něm. / Fr. / Kan. 2011, 145 min., 90,- Kč

Leopold Socha, Polák ze Lvova, více než rok posky-
toval úkryt v městských kanálech skupince uprchlíků 
z židovského ghetta. A to vše za peníze. To, co se však 
zprvu jevilo jako pouhá příležitost, jak si vydělat pení-
ze, vede v závěru ke vzniku hlubokého emocionálního 
pouta mezi Sochou a uprchlíky, které se vystupňuje 
až v hrdinský boj o záchranu jejich životů...

21. 11. ST DÁMSKÁ JÍZDA

19:00
BEZ KALHOT 
USA 2012, 110 min., 100,- Kč

Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma 
z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké ka-
riéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám 
sebe, ale svého staršího rádce Mika. Jeho postavu 
ztvárnil Alex Pettyfer. 

22. 11. ČT

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing. 2012, 164 min., 110,- Kč

Šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých místech od začátku 
19. století až po budoucnost. Film zobrazuje myšlen-
ku kontinuální propojenosti našeho bytí a především 
našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno 
má svoji příčinu, následek i smysl. 

23. 11. PÁ

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 100,- Kč 2D

2D

2D
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1. – 3. 11. 

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL 
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Více na str. 20.

3. 11. SO

15:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 100,- Kč

4. 11. NE

15:00
ASTERIX A OBELIX  
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
Fr. / Šp. / It. / Maď. 2012, 125 min., D, 80,- Kč

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 140,- Kč

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

Film inspirovaný skutečnými událostmi, které se udá-
ly v sedmi poválečných dnech na Šumperku roku 
1945. Agnes, pronásledována nejmocnějším mužem 
okresu pro své svědectví, uprchla do hor. Napříč 
lesy vede cesta k poznání osudovosti vzájemného 
svazku...
Hrají: Ondřej Vetchý, Vica Kerekes, Anna Šišková, 
Jiří Schmitzer a další.

 5. 11. PO

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

6. 11. ÚT

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

7. 11. ST

20:00
LOOPER
USA / Čína 2012, 118 min., T, 90,- Kč

8. 11. ČT

20:00
PATROLA
USA 2012, 108 min., T, 90,- Kč

Při rutinní dopravní prohlídce zabaví dva mladí poli-
cisté pár zbraní a nějaké špinavé peníze. Netuší však, 
že patřily nechvalně známému gangu, který je díky 
tomu odsoudil na smrt. 

9. 11. PÁ

17:00
ZVONILKA 
USA 2012, 76 min., animovaný, D, 
165,- Kč / 145,- Kč děti 

Zvonilka se vydává ze svého domova do tajemných 
Zimních lesů, kde se setkává s celou řadou nových 
zimních víl a odhaluje kouzelné tajemství – Zvonilka 
má totiž sestru, stejně veselou a hravou Modrovloč-
ku. Ta se s ní na oplátku vydává na návštěvu do Zvo-
nilčina domova. Když stroj na výrobu sněhu začne 
ohrožovat strom, jenž je zdrojem kouzelného práš-
ku víl, jsou sestry nuceny sjednotit letní a zimní víly  
a vše napravit dříve, než bude pozdě...

20:00
ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE
ČR 2012, 92 min., 12, 100,- Kč

Celovečerní komorní psychothriller vypráví o vášni mě-
nící se v neovladatelnou posedlost, o lásce, která ne-
bere ohledy na hranici mezi životem a smrtí, o citech, 
které se dají koupit, a pastech, z nichž není úniku... 
Hrají: Adéla Petřeková, Robert Jašków, Kryštof Rím-
ský, Taťjána Medvecká a další...

22:20
SINISTER
USA 2012, 110 min., T, 90,- Kč

Ellison, autor detektivních románů, objeví na půdě 
svého domu staré filmové pásky, související se zá-
hadnými vraždami, jež se tu kdysi staly. Pátráním 
po vrahovi však zkříží cestu celé své rodiny s nezná-
mou nadpřirozenou bytostí a uvrhne ji tak do obrov-
ského nebezpečí... 

10. 11. SO

10:00
VĚNEČEK POHÁDEK 
63 min., 40,- Kč

Pohádky: Jak krtek ke kalhotkám přišel, Mach a 
Šebestová – Ukradené sluchátko, Štaflík a Špagetka 
– Vášnivý čtenář, O Malence, Mikeš straší, Jak Žofka 
zachránila pana levharta, Krtek a koberec...

17:00
ASTERIX A OBELIX  
VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA 
Fr. / Šp. / It. / Maď. 2012, 125 min., D, 80,- Kč

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

11. 11. NE

15:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 100,- Kč

17:00
HOTEL TRANSYLVÁNIE 
USA 2012, 91 min., animovaný, D, 130,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

12. 11. PO

20:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

13. 11. ÚT

20:00
PATROLA
USA 2012, 108 min., T, 90,- Kč

14. 11. ST

20:00
OBCHOD PRO SEBEVRAHY
Fr. / Kan. / Belg. 2012, 85 min.,  
animovaný, 12, T, 85,- Kč FKV / 100,- Kč

Představte si město, kde se žije tak smutně, že lidé 
ztratili veškerou chuť k životu, kde prosperuje jedi-
ný obchod - ten, který prodává jedy, provazy a další 
sebevražedné pomůcky. Majiteli tohoto obchodu se 
právě narodilo dítě, které je ztělesněním životního op-
timismu. Rozklad rodinné živnosti pomalu začíná... 

15. 11. ČT

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. ČÁST
USA 2011, 112 min., 12, T, 80,- Kč

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

Bella Cullenová porodila krásnou a zdravou holčičku. 
Její obavy z prvního novorozeneckého roku zůstaly 
nenaplněny. Bella si na upírský život zvyká s ne-
uvěřitelnou lehkostí. Zdá se, že šťastnější už být 
nemůže. Ironií osudu se ale právě v této dokonalé 
chvíli zdá, že vše přijde vniveč. Na scéně se znovu 
objevují Volturiovi...
Zvýhodněné vstupné na oba filmy: 150,- Kč

◆  @

20:00
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

22:20
NÁVRAT DO SILENT HILL
Fr. / USA 2012, 95 min., T, 130,- Kč 

Heather je se svým otcem na útěku před démonic-
kými silami, kterým nikdy tak úplně nerozuměla. Den 
po jejích 18. narozeninách otec záhadně zmizí. Zje-
vení ji vedou hlouběji do démonického světa a hrozí, 
že by v něm mohla zůstat v pasti navěky...

24. 11. SO

10:00
BRUNDIBÁŘI
60 min., 40,- Kč

Jiří Sovák vypráví pohádky: Těší mne, O mistra basy, 
Stavitelé pyramid, Opojení zvukem, Aby bylo jasno, 
Konzerva.

15:00
ZVONILKA 
USA 2012, 76 min., D, 120,- Kč

17:00
NA DIVOKÉ VLNĚ
USA 2012, 120,- Kč

Film natočený podle životního příběhu Jaya Moriarty-
ho, talentovaného surfaře, jehož styl dodnes obdivují 
tisíce fanoušků divokých vln. Jeho snem bylo zdolat 
Mavericks – jednu z největších mořských vln na svě-
tě. Podaří se mu přesvědčit místní legendu Rickyho 
(Gerard Butler), bývalého záchranáře a reprezentanta 
v plavání, aby ho začal trénovat?

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing. 2012, 164 min., 110,- Kč

25. 11. NE

15:00
RAUBÍŘ RALF 
USA 2012, animovaný, 130,- Kč

Ralph touží být uznávaným hrdinou PC her. Protože 
dosud vystupoval v PC hře jako zloduch, není to nej-
lepší přání. Velkou šanci vidí v nové střílečce, v které 
si však získá smrtelného nepřítele. Jeho sen se musí 
splnit dřív, než hra skončí...

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

26. 11. PO

20:00
PRAHO, MÁ LÁSKO
ČR 2010, 100,- Kč

Povídkový film o srdci Evropy pohledem mladých re-
žisérů FAMU. Sedm povídek nás provede tajuplnými 
pražskými místy. 

27. 11. ÚT

20:00
OBČAN K
ČR 2012, 72 min., 70,- Kč

Skupina dvanácti umělců se vydává na průzkum ten-
ké hranice osobní svobody. Zaměňují své identifikač-
ní průkazy a půl roku žijí pod cizími jmény. V tichosti 
se žení, učí se pilotovat letadlo nebo vyřizují zbrojní 
pas. Svými činy tak vzdorují systému, který se snaží 
mít jejich životy co nejvíce pod kontrolou. Stojí hladký 
chod společnosti za ztrátu soukromí? 

28. 11. ST

20:00
LOOPER
USA / Čína 2012, 118 min., T, 90,- Kč

29. 11. ČT

20:00
SEDM PSYCHOPATŮ
USA / GB 2012, 109 min., T, 110,- Kč

Hlavní hrdina filmu, scénárista Marty, píše nový scé-
nář, ale chybí mu nápady. Díky svým známým se při-
plete ke zločinu, který ho může stát život. Kamarádi 
se totiž rozhodli unést psa, který patří gangsterovi 
s tak trochu vznětlivou povahou. Pro Martyho skvělý 
zdroj inspirace, pokud to ovšem celé přežije...  

30. 11. PÁ

17:00
LEGENDÁRNÍ PARTA 
USA 2012, animovaný, D, 150,- Kč

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém 
světě radost ze života, dá se dohromady parta super-
hrdinů, a ta se ho pokusí zastavit. Její členové jsou 
skutečně legendární. Provázejí každého z nás od dět-
ství, ale nikoho asi ještě nenapadlo, že by ti, kdo roz-
dávají dětem radost, taky uměli rozdávat rány...

20:00
ARGO
USA 2012, 120 min., 120,- Kč

4. listopadu 1979 obsadila skupina íránských stu-
dentů americké velvyslanectví v Teheránu. Studenti 
zajali 52 lidí, které drželi v zajetí 444 dnů. Ale upro-
střed chaosu se podařilo šesti Američanům utéct 
a najít útočiště v domě kanadského velvyslance. Aby 
se mohli diplomaté dostat zpět do Ameriky, přichází 
Tony Mendez (Ben Affleck) s plánem propašovat je 
jako kanadský filmový štáb CBC... 

22:20
NÁVRAT DO SILENT HILL 
Fr. / USA 2012, 95 min., T, 130,- Kč

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

2D
2D

2D

2D

16. 11. PÁ

17:00
SEDM DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

22:20
SINISTER
USA 2012, 110 min., T, 90,- Kč

17. 11. SO

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
7 DNÍ HŘÍCHŮ
ČR 2012, 107 min., 100,- Kč

18. 11. NE

17:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20:00
SKYFALL
GB / USA 2012, 144 min., T, 100,- Kč

19. 11. PO

20:00
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST
USA 2012, 115 min., 12, T, 100,- Kč

20. 11. ÚT

20:00
V TEMNOTĚ
Pol. / Něm. / Fr. / Kan. 2011, 145 min., 90,- Kč

Leopold Socha, Polák ze Lvova, více než rok posky-
toval úkryt v městských kanálech skupince uprchlíků 
z židovského ghetta. A to vše za peníze. To, co se však 
zprvu jevilo jako pouhá příležitost, jak si vydělat pení-
ze, vede v závěru ke vzniku hlubokého emocionálního 
pouta mezi Sochou a uprchlíky, které se vystupňuje 
až v hrdinský boj o záchranu jejich životů...

21. 11. ST DÁMSKÁ JÍZDA

19:00
BEZ KALHOT 
USA 2012, 110 min., 100,- Kč

Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma 
z dob, kdy pracoval jako striptér a o své herecké ka-
riéře pouze snil. Tatum však ve snímku nehraje sám 
sebe, ale svého staršího rádce Mika. Jeho postavu 
ztvárnil Alex Pettyfer. 

22. 11. ČT

20:00
ATLAS MRAKŮ
Něm. / USA / HK / Sing. 2012, 164 min., 110,- Kč

Šest žánrově odlišných příběhů, které se odehrávají 
v různých časech a na různých místech od začátku 
19. století až po budoucnost. Film zobrazuje myšlen-
ku kontinuální propojenosti našeho bytí a především 
našich činů napříč časem a prostorem, kde všechno 
má svoji příčinu, následek i smysl. 

23. 11. PÁ

17:00
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM 
ČR 2012, 85 min., animovaný, 100,- Kč 2D

2D

2D
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První adventní víkend letošního roku připadá 
na 1. – 2. prosince. Již nyní vám přinášíme 

program „Adventních slavností“, neboť v pro-
sincovém čísle už by tato pozvánka nebyla ak-
tuální. 

oslavy Adventu vypuknou v kralupech v neděli 
2. 12. 2012.

Vezměte své blízké a přijďte si užít vánoční at-
mosféru.

2. 12. - kD Vltava – od 13 do 17 hodin

ADVentní tRHy
Zveme vás na již tradiční kralupské adventní trhy  
s kulturním programem. Na malém sále budou při-
praveny výtvarné dílničky pro děti, a to ve spolupráci 
s Farní charitou Kralupy, AZ centrem, paní Hlavsovou 
a paní Hakenovou. Děti si vyrobí vánoční ozdobičky 
s přáníčkem, které v podvečer pověsí na vánoční 
strom na Palackého náměstí v Kralupech (anebo si 
je odnesou domů, pokud se rozsvícení stromečku 
osobně nezúčastní).

V kulturním programu vystoupí děti z hudebních 
a tanečních oborů ZUŠ Kralupy, zpěváci ze soutě-
že „Kralupský talent“, Taneční a pohybové studio  
Z. Štarkové a další.

občerstvení zajištěno - svařák, víno, cukroví a ji-
né dobroty nabídne Vinotéka Na Paloučku.

Děti i dospělé v předsálí Kulturního domu Vltava 
potěší pohled na živá zvířátka z chovu pana Durase.
 Jednotné vstupné: 30,- Kč

Zájemci o prodej na trzích se mohou přihlá-
sit telefonicky na tel. č. 606 531 657 nebo 
e-mailem: j.kulturak@seznam.cz.

RozsVícení VánočnícH stRomů
V neděli 2. prosince 2012 v 17 hodin rozsvítíme 
vánoční strom na Seifertově náměstí v Lobečku 
a poté dojdeme, vedeni anděly na chůdách, na Pa-
lackého náměstí, kde rozsvítíme druhý vánoční 
strom a pověsíme na něj ozdobičky s přáními.

Farní charita tu pro všechny prokřehlé připraví 
stánek s teplým občerstvením. Děti si budou moci 
i zde vyrobit vánoční ozdobičky na strom.

Vánoční KonceRt V KosteLe
V 18 hodin se v kralupském kostele Nanebevze-
tí panny Marie a svatého Václava rozezní tóny 
skladeb J. S. Bacha, Filse, Bochsy aj. v podání 
KoDK a ZUŠ Kralupy, aby nás přenesly do doby 
adventní. Vstup zdarma!

advent v Kralupech

AnDěLsKo - čeRtoVsKé setKání 
V úterý 4. 12. zve kD Vltava od 16:30 do 18:00 
hodin všechny malé andílky a čertíky na tradiční 
předvánoční karneval. Nebude chybět mikuláš-
ská nadílka a štrůdlování. Rezervujte si vstupenky 
v předprodeji včas, jejich počet je omezený. 

Vstupné: děti 65,- Kč; dospělí 50,- Kč

17:00 Slovo na úvod od PETRA KoRÁLA
17:05 I. dějství tragédie v podání skupiny
 historického šermu RYTÍŘŮ FoRTUNY
17:20 CARPATIA CASTLE (gothic rock, Most)
18:20 ARTRoSIS (gothic rock, Polsko)
19:45 II. dějství tragédie v podání skupiny 
 historického šermu RYTÍŘŮ FoRTUNY
20:00 XIII.SToLETÍ (gothic rock, Jihlava)
22:05 Překvapení prokletého básníka
22:15 BRATRSTVo LUNY (gothic rock
 troubadours, Kralupy nad Vltavou)

24:00 III. dějství tragédie v podání skupiny
 historického šermu RYTÍŘŮ FoRTUNY
24:05 PLUTo AND THE PLANETS 
 (progresivní rock, Norsko)
02:00 Ukončení programu na hlavním sále

Program bude dále upřesňován, změny 
vyhrazeny. Sledujte www.bratrstvoluny.com
Vstupné: 250,- Kč

V ProgrAMu SE PŘEDStAVÍ:
14:45 SHSŠ RYTÍŘI FoRTUNY (vystoupení
 „na těžko“ před KD Vltava)
15:00 KINoBoNUSY PRo CHRÁNĚNCE
 LUNY  - BESEDY S JENNY NoWAK
 a JARoSLAVEM MoNTE KVASNICoU
16:30 Zahájení hlavního programu pro širokou
 veřejnost – otevřen hlavní vstup 
 do KD Vltava.
V rámci hlavního programu pokřtí své nové 
knihy Jenny Nowak a Jaroslav Monte Kvasnica.

NA mAgIckOu NOc TRubAdÚRů VáS ZVOu OSObNOSTI kulTuRNí ScÉNY
V KD Vltava v Kralupech se 10. 11. 2012 uskuteční kulturní akce nejen celorepublikového významu, ale dokonce i s přesahem do zahraničí. 

Průvodce Magickou nocí trubadúrů je PEtr korál.

Instalace vánočního 
stromu  

na Palackého  
náměstí.

Frontman XIII.STOLETÍ Petr Štěpán  
se těší na netradiční kralupský festival.

10. 11. 2012 
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Podzimní zábavné 
odpoledne pro děti

Pro  děti  budou  připraveny  pohádkové  podzimní 
úkoly.  Za  jejich  splnění  děti  dostanou  razítko, 
cenu a diplom.

Občerstvení (čaj, koláče, buchty…)
pro děti ZdArMA. 

rodiče mohou ochutnat speciality  
restAurAce HostibeJk.

Součástí odpoledne bude opékání 
špekáčků, takže vše potřebné s sebou!

Předpokládaný konec v 18:00 hod.

vstupné: 10,- Kč / dítě 
(uhradíte na startu)

v případě špatného počasí (deště) 
se akce nekoná.

obyvatelé lešanské ulice 
a děvčata z basketbalového 
týmu paní Marty válkové vás srdečně zvou 

v sobotu 3. 11. 2012 od 15:00 hod. 
na zábavné odpoledne pro děti.
Akce se koná před restaurací Hostibejk.

vás zve ve středu 14. listopadu 
od 18 hodin na výstavu

v Kralupech-Lobči, purkyňovo nám. 228

Galerie je otevřena při kulturních akcích 
a po dohodě - tel. 724 250 190, 

e-mail: klara.klouckova@seznam.cz.
Celoročně je možno v galerii zhlédnout i zakoupit řadu 

výtvarných děl, převážně českých grafiků. 
Děkujeme Městu Kralupy, že finančně podpořilo provoz 

galerie v roce 2012. 

Bety Cooper - fotografie

Nina Klestilová - batika
hudební doprovod – autorky, keltská harfa, kytara

pROdEJNÍ VýSTaVa pOTRVá  
dO 23. 12. 2012

dáLE VáS ZVEME:
15. 11. - KONCERT Swing Cheek
Swingová kapela hrající jazzové a swingové 
písničky z dvacátých až čtyřicátých let 
20. století. Začátek 19.00 hod.
24. 11. - STUdENTSKý KONCERT
Začínající skladatel, student OA v Kralupech, 
interpret Ondřej Jírový zahraje vlastní skladby  
z cyklu „Humanity“ vyplněné recitací žáků ZUŠ.
Začátek 18.00 hod.  Vstupné je dobrovolné a počet míst je omezený.
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SOŠ a SOu  
je státní škola, 

neplatí se školné. 
přijímací zkoušky 

se nekonají.

Ve spolupráci 
s VŠCHT praha 
připravujeme 
v rámci dne 
otevřených 

dveří ukázkové 
hodiny moderní 
chemie a fyziky. 

dvořákovo gyMnáZiuM

soš A sou

Srdečně vás 
zveme na 

dny 
otevřených 

dveří  
8. 11. 2012 

a 17. 1. 2013

SoŠ A Sou krAluPy nAD VltAVou 
nABÍZÍ tyto MožnoStI StuDIA:  

1)  obory středního vzdělání 
 s maturitní zkouškou (čtyřleté):
}  aplikovaná chemie - výpočetní 
 technika v chemii (ŠVP);
}  informační technologie - 
 počítačové sítě (ŠVP);
}  mechanik elektrotechnik (ŠVP);
}  chemik operátor - zaměření pro 
 farmaceutickou výrobu (ŠVP).

2)  obory středního vzdělávání 
 s výučním listem (tříleté):
}  strojní mechanik (ŠVP) - do tohoto 
 oboru přijímáme i žáky, kteří ukončili
 povinnou školní docházku v 8. třídě ZŠ;
}  elektromechanik pro zařízení
 a přístroje (ŠVP);
}  chemik (ŠVP).

3) denní nástavba provozní elektrotechnika 
 (dvouletá, zakončená maturitní 
 zkouškou) – pro absolventy 
 s výučním listem v elektrooborech.
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ato nejen v rámci Evropské-
ho roku stárnutí a solida-

rity. Žáci třídy 5.A s paní uči-
telkou Němečkovou navázali 
na úspěšnou spolupráci z mi-
nulého školního roku:

„V říjnu jsme navštívili babič-
ky a dědečky v domově senio-
rů. Na Hostibejku jsme nasbírali 
listy různých velikostí a barev. 
Cestou nám byla velká zima, 
a proto nás velmi potěšilo, když 
jsme v penzionu dostali horký 
čaj. Potom jsme se my i senio-
ři navzájem představili. Jedna 

paní nám dokonce zarecitovala 
dlouhou básničku. 

Nasbírané listy jsme napicho-
vali jehlou na nit a vytvářeli 
tak zajímavé podzimní dekora-
ce. Babičky s námi pěkně spo-
lupracovaly a povídaly. Hoto-
vými výtvory jsme vyzdobili 
společenskou místnost i vstup-
ní halu. Poté jsme vše uklidi-
li, rozloučili se a šli zpátky 
do školy. Návštěva domova se-
niorů se všem líbila a již se 
těšíme na příště.“                                               

JAroslAv srbek, 5.A

Zš gen. klAPálkA

Jelikož přechod na druhý 
stupeň znamená pro malé 
žáčky řadu změn, rozhodli 
se jejich třídní učitelé toto 
náročné období svým 
svěřencům zpříjemnit 
adaptačním pobytem. 

Škola v přírodě byla naplá-
nována na druhý říjnový 

týden, takže obavy ze sychra-
vého počasí byly na místě. Ale 
Mokrosuky, kam jsme spolu se 
svými učiteli a vychovatelkami 
z kralupského DDM vyjeli, nás 
příznivě překvapily. Rána byla 
chladnější, ale jinak nám počasí 
přálo a my si mohli užívat pří-
jemného podzimního počasí. 

Abychom nevyšli ze cviku, 
čekala nás dopoledne klasic-
ká výuka, ale odpoledne se 
již neslo v duchu starořeckých 
olympijských her. Kromě kla-
sických vědomostních a spor-
tovních soutěží na nás čeka-
la bojová hra, seznamovací 

diskotéka, karneval a táborák 
s opékáním oblíbených špekáč-
ků. Ve středu jsme se podívali 
do nedalekých Velhartic, kde 
jsme si mohli vybrat, zda si pro-
jdeme hrad, nebo zámek. Poté 
jsme odjeli autobusem do Suši-
ce, abychom si nakoupili nějaké 
sladkosti a dárečky pro naše 
blízké.  Večer nás čekala ta-
lentová soutěž, každý se chtěl 
předvést v co nejlepším světle, 
takže o zábavu bylo postaráno. 
K vidění byla taneční vystou-
pení, komické scénky, někdo 
si troufl i na zpěv. Ti nejlepší 
pak byli za své výkony bohatě 
odměněni.

Celý týden utekl velmi rychle, 
jsme rádi, že jsme mohli odjet 
z města a užít si posledních pár 
slunečních dní. Poznali jsme lé-
pe naše třídní učitele i spolužá-
ky, všichni odjížděli domů spo-
kojení a jistě budou na školu 
v přírodě dlouho vzpomínat.

žáci 6.A A 6.b

Zš  koMenskéHo
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Srdužení rodičů při ZŠ Gen. Klapálka bude opět pořádat zimní bazázek, kam můžete donést sportovní 
vybavení, oblečení a jiné po svých dětech. Bazárek se uskuteční 6. 12. 2012 od 15 hodin ve školní jídelně.ZImNí bAZáRek

ŠeSté RočníKy 
na škole v přírodě

Den oteVřenýcH DVeří
V sobotu 20. října otevřela Komenda své dveře veřejnosti. Od rána 
do odpoledne navštívilo školu mnoho rodin s dětmi, současní i budoucí 
žáci a také ti, co už školní lavice dávno opustili, ale přišli si na roky 
strávené ve škole zavzpomínat a pozdravit se s jejich bývalým spolužákem 
Karlem Voříškem (televizním moderátorem). Ve školní družině, tělocvičně, 
na dvoře a zejména téměř v každé třídě byly připraveny různé aktivity, 
které nadchly a zaměstnaly děti i rodiče. Za všechny zúčastněné děkuji 
pedagogům a dětem z Komendy za skvěle připravenou akci.

Radka Saláková

Děti si mohly vyzkoušet 
práci s interaktivní tabulí.
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První týden v říjnu vyjela 
naše třída páťáků ze ZŠ  

28. října na školu v přírodě. 
Všichni jsme se těšili, většina 
z nás v Mokrosukách nikdy 
nebyla. Hned v den příjezdu 
po ubytování v chatičkách jsme 
vyrazili na výlet do Břetětic 
na zmrzlinový pohár. Od pon-
dělí do pátku jsme se vždy do-
poledne učili, pokud nebyl ce-
lodenní výlet. Každé odpoledne 
jsme byli na výletě a poznáva-
li okolí. Byli jsme v obci Hory 
Matky Boží, v Sušici (kde byla 
zapálena největší sirka na světě 

s délkou 3,5  m a šířkou 20 cm), 
v pohádkové chalupě Mlázovy, 
na rozhledně Svatobor a na zří-
cenině Kašovice. Ve středu jsme 
byli na celodenním výletě v Kla-
tovech a viděli tam strašlivé mu-
mie. Poslední den nás čekal nej-
delší výlet (17,5  km) na zámek 
Velhartice. Celkem jsme na ško-
le v přírodě ušlapali 50  km. 
Škola v přírodě byla fajn a dě-
kujeme našim paním učitelkám 
Svobodové a Škabradové, že to 
s námi vydržely.

HonZA neZbedA 

(žák 5. třídy) 

Zš 28. říJnA

během podzimních dnů se někteří z žá-
ků naší školy zúčastnili „OBLASTNÍ-

HO KOLA SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLIS-
TŮ VE SLANÉM“.  Této soutěže se naše 
škola účastní každoročně. Na soutěž se 
žáci snaží dobře připravit v rámci hodin 
dopravní výchovy. Letos jsme se umís-
tili v kategorii mladší žáci na krásném  
s3. místě a v kategorii starší žáci na 6. 
místě, k čemuž našim reprezentantům gra-
tulujeme.           

V rámci hodin českého jazyka a literatu-
ry jsme s žáky navštívili exkurzi v Měst-
ské knihovně v Kralupech nad Vltavou.  

Zde byla pro děti připravena malá literár-
ní soutěž, předčítání z knih od pracovnic 
naší knihovny a prohlídka knižních regá-
lů. Všem dětem se zde moc líbilo. Někteří 
z žáků ihned projevili zájem o registraci, 
ke které je motivoval velký výběr v kniž-
ních regálech. Proto bychom všem zaintere-
sovaným pracovnicím knihovny rádi srdeč-
ně poděkovali za velmi příjemné a poučné 
dopoledne.

V průběhu měsíce listopadu rovněž pro-
běhnou na naší škole besedy s pamětníky 
a promítání dokumentárního filmu na té-
ma „NORMALIZACE V ČSSR“, které jsou 

součástí projektu „Příběhy bezpráví“ orga-
nizovaného obecně prospěšnou společností 
Člověk v tísni. Díky tomuto projektu získá 
škola také výukovou sadu s dokumentár-
ními filmy o normalizaci a příručku pro 
učitele, která popisuje nástroje normalizační 
moci a zahrnuje informační texty, vzpomín-
ky pamětníků, rozhovory s historiky, dobo-
vé a archivní materiály a aktivity do vy-
učovacích hodin. Věříme, že bude účast 
v projektu pro naše žáky přínosem a že 
díky tomu lépe pochopí nedávnou minulost 
naší republiky. 

Mgr. veronikA bAlonová

Zš PrAktická

Jak jsme byli 
na škole v přírodě 
V MoKRoSuKÁCH 

Děti se učí

Betlém v SušiciHrad Velhartice

Rozhledna 
Svatobor
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Chýnovská 367, 252 66  Libčice n. Vlt.
přijme UčIteLKU mAteřsKé ŠKoLy
Požadované vzdělání: 
úplné střední odborné, VŠ. 

nástup: leden 2013 
Strukturovaný životopis posílejte 
do 15. 11. 2012 poštou 
nebo e-mailem na: skolka@libcice.eu.
Bližší informace u ředitelky Z. Frantové 
na tel. č. 233 930 804.

ZŠ REVOLUČNÍ připravila na pátek  
29. 11. 2012 dEN OTEVřENýCH dVEřÍ. 

Všichni, kdo máte zájem vidět své děti, 
vnoučata, kamarády, jak si vedou v jednot-
livých hodinách, můžete školu navštívit bě-
hem dopoledního vyučování. 

Těšíme se na budoucí prvňáčky, pro které 
si paní učitelky z prvního stupně připravi-
ly na odpoledne od 14 do 17 hod. soutěžní 
úkoly a žáci druhého stupně je provedou 
školou a odpoví na jejich zvídavé otázky. 

Pro ty, kdo mají rádi stolní a společenské 
hry, je v areálu družiny připravena herna, 
kde si můžete se svými dětmi zahrát a vy-
zkoušet společenské hry a hlavolamy, které 
máme k dispozici. Nové hry vám představí 
Ladislav Smejkal, který má bohaté zkuše-
nosti a naše škola jeho zkušeností při or-
ganizování herního odpoledne využívá již 
čtvrtým rokem. Herna bude veřejnosti ote-
vřena od 14 do 17:30 hod. 

Stejně jako v loňském roce máte možnost 

objednat si hry předem na www.svet-des-
kovych-her.cz a na herním odpoledni si je 
převzít a zaplatit.

Rovněž budou k vidění ukázky z dalších 
zájmových útvarů, které na škole provozuje-
me, jako je florbal, stolní tenis, volejbal…

Těšíme se na všechny hravé lidičky, zvláš-
tě pak na budoucí prvňáčky a zájemce o tří-
du zaměřenou na matematiku a přírodověd-
né předměty.

kolektiv učitelů Zš revoluční

Zš revoluční

Mš dr. e. beneše

Zprávičky z naší školičky, dnes z budovy v ul. Dr. E. Beneše 
Přišel podzim a děti i paní učitelky v naší školce se pustily do malování, stří-
hání, lepení a dalších výtvarných činností, aby si mohly vyzdobit celou školku 
a podzim pěkně přivítat. 

Do tohoto úsilí se s radostí zapojili i rodiče „našich“ dětí a věnovali spolu se 
svými ratolestmi svůj čas, šikovnost a nápady výrobě různých předmětů. Pra-
covali s papírem, barvičkami a hlavně přírodninami. Připravili pro školku krásné 
dekorace. Vytvořili obrázky, koláže, postavičky, zápichy, věnečky i ozdobné mísy. 

A tak máme školku plnou draků, strašidýlek ze dřeva, vydlabaných a ozdobe-
ných dýní, nádherně zdobených věnečků. Podařilo se nám navodit v naší školce 
barevnou atmosféru podzimu. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do našeho podzimního čarování. 
Věříme, že si rodiče společné chvíle při práci s dětmi pěkně užili. Děti se mo-

hou těšit na malou odměnu a „školka“ se již těší na další nápady dětí i rodičů, 
kterými přispějí k její výzdobě. 

Za kolektiv MŠ Vladimíra Strunecká

Den otevřených dveří a herní odpoledne

inzerce
VČAsNÁ PoMoC
Chtěla bych touto cestou pochválit žáky 7.A honzu Sedláčka, Adélu 
novákovou, Adélu nejedlou, Petru kurelovou a kačku kašparovou. 
Dne 25. 9. 2012 před DDM v Kralupech pomohli staršímu pánovi. Muži se 
udělalo zle a spadl z kola. Děti si všimly, že muž nevstává a nehýbe se. 
Když zjistily, že začíná modrat, okamžitě požádaly o pomoc kolemjdoucí 
dospělé. Ti zavolali záchranáře, než sanitka přijela, tak Honza dotyčnému 
vytáhl zapadlý jazyk. Záchranáři po telefonu radili dětem, jak se mají o muže 
dále postarat. Velice si vážím jejich pomoci a jsem na ně pyšná!

Za neznámého muže děkuje Mgr. Martina Švábová (tříd. uč.)

Podzim ve školce



K Z

www.mestokralupy.cz30

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

dO MOKROSUK
Zveme rodiny, pracovní a sportovní kolek-
tivy, školy nebo skupiny přátel do rekreač-
ního zařízení v Mokrosukách. 

Víkendové a týdenní pobyty nebo pro-
dloužené víkendy podle vašeho přání si 
můžete zajistit v kanceláři DDM. Informace 
o cenách a rezervace - paní Špinarová – tel. 
č. 315 722 236.

SPECIálnÍ nABÍDkA:
Silvestrovský pobyt od 27. 12. 2012  
do 1. 1. 2013. Po dohodě je možné pobyt 
prodloužit nebo individuálně upravit.

JaRNÍ pRáZdNINY S ddM

V průběhu jarních prázdnin od neděle  
24. února do pátku 1. března jedeme s dět-
mi na zimní tábor na Monínec. Dvě sjez-
dovky přímo v areálu nabízejí možnost ly-
žování pro začátečníky i pokročilé. Děti, 
které nelyžují, mohou bobovat.

Strava je pro děti zajištěna 5x denně (plná 
penze + svačiny), pitný režim po celý den.

Kromě lyžování bude pro děti připravena 
celotáborová hra a další pestrý program. 
V nové hlavní budově je krytý bazén, který 
také s dětmi využijeme.

Cena pobytu je 4.200,- Kč.
Přihlášky si můžete vyzvednout v kance-
láři DDM.

VYHLáŠENÍ VáNOČNÍ 
SOUTěžE
Zúčastněte se vánoční soutěže „Zvonky 
a zvonečky“! 

Vyzýváme mateřské školy, základní školy 
a školní družiny, jednotlivce, děti, dospělé 
i rodiny, zkrátka každého. Malujte, modeluj-
te, lepte z papíru, šijte z korálků, paličkujte, 
zkrátka tvořte.

Hotové výrobky označené autorem 

odevzdávejte v kanceláři DDM do 6. 12. 
2012.

dRaKIáda

Zveme srdečně děti i dospělé 8. listopa-
du v 16:00 hod. před restauraci Hostibejk. 
Vezměte si s sebou draka, abyste se mohli 
zúčastnit naší Drakiády.

ŠMOULÍ BáL
Karneval pro nejmenší - celý v modrém - 
pořádáme pro předškoláčky 15. listopadu 
v 15:30 hod. v DDM. Modrá trička a šatičky, 
případně bílé čepičky budou vaším kostý-
mem. Kromě tance a soutěží bude probíhat 
výtvarná dílnička. Přezutí pro děti i dospě-
lé je nutností.

Vstupné: děti 40,- Kč, dospělí 10,- Kč

dISKOTéKa pRO NáCTILETé
Zveme mládež z 6. - 9. tříd 22. listopadu 
od 17 do 19 hodin na Diskotéku pro nácti-
leté v hotelu Sport. 

Vstupné: 50,- Kč

MIKULáŠSKá pRO NEJMENŠÍ

Tradiční Mikulášská pro nejmenší se ko-
ná 4. 12. od 10:00 v hotelu Sport. Děti si 
společně zazpívají a zatančí s Mikulášem, 
čertem a andělem, kteří jim také rozdají 
nadílky od DDM.  Rodiče, kteří si přinesou 
ještě vlastní nadílku, prosíme, aby ji ozna-
čili jménem dítěte. 

Vstupné: děti 50,- Kč, dospělí 10,- Kč

SOBOTNÍ KURZ pRO 
MLádEž a dOSpěLé

8. 12. - 13:00 h. - Vánoční dílna 
Drobné vánoční ozdoby, přáníčka a de-
korace, které jsou tvořené nejrůznějšími 
technikami.

Cena: 350,- Kč 
(v ceně kurzu je základní  

materiál a pomůcky).
Přihlášky a platba do 30. 11. 2012. 

TURNaJ VE HřE 
„OSadNÍCI Z KaTaNU“

Katan... Neobydlený ostrov kdesi v mo-
ři přímo svádějící k osídlení. Ve stejném 
okamžiku k jeho břehům dorazilo něko-
lik skupin osadníků, kteří nyní soupeří 
o to, kdo získá nadvládu nad celým bo-
hatstvím ostrova. Vesničky se rozrůstají 
v města, další vesničky jsou zakládány 
a všude panuje čilý ruch. Která ze stran 
vybuduje největší armádu? Která získá 
největší vliv na zbytek území? Nechť lepší 
stratég zvítězí...

Ve hře Osadníci z Katanu hráči předsta-
vují vůdce různých skupin osadníků, které 
se právě vylodili na dosud neosídleném os-
trově. Jejich cílem je co nejrychleji vybudo-
vat prosperující říši.

  Zábavná kontaktní hra Osadníci z Ka-
tanu je často řazena do skupiny takzva-
ných entry her, které jsou vhodné pro hrá-
če, kteří nemají s hraním deskových her 
mnoho zkušeností a neví, co od nich mo-
hou čekat.

Hráči nemusí hru předem znát. Turnaje 
se mohou zúčastnit děti i dospělí. Akce se 
koná 8. 12. od 13 do 15 hodin, takže je také 
možnost účast rodičů na sobotním kurzu 
a dětí na turnaji.

  Vstup zdarma.fo
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na letošní ročník Ekor cupu, který osla-
vil svou plnoletost, přijelo 28. září 

na 70 závodníků. Okruh závodu by se dal 
rozdělit na dvě části. První hravá prověři-
la zručnost závodníků a každá chyba stála 
cenné vteřiny, druhá část prověřila hlavně 
fyzickou zdatnost. Mezi hlavní favority pa-
třili již tradičně Václav Šuser (Bike team 
Kralupy – Eurobike) a Jakub Strach (Ski 
a Bike centrum Radotín). 

Po prvním kole závodu se na čele utvo-
řila vedoucí tříčlenná skupina ve složení 
Strach, Janda (Xterra Author Team) a Stie-
ber (Toyota Dolák), pronásledována už s od-
stupem dvojicí Šuser, Bursa (Bikesport 007). 
V následujících kolech se situace neměnila, 
náskok vedoucí skupiny společně s jejich 
úsměvem rostl, což se ovšem nedalo říci 
o druhé polovině balíku, který si očividně 
sahal na dno svých sil. 

Po necelé hodině a půl dorazil do cíle 
na 1. místě Jakub Strach, který si utvořil 
náskok v posledním stoupání a dokázal se 
odpoutat z vedoucí skupinky, pro 2. místo 
si dojel Zdeněk Stieber a třetí získal Dalibor 
Janda následován Václavem Šuserem. Me-
zi ženami byla nejlepší Martina Nekolová 
z KT Tryskomyš.

Na závěr bych chtěl jménem všech pořa-
datelů poděkovat sponzorům závodu – Re-
staurace Hostibejk, pivovar Bernard, zmrzli-
na Prima, CykloŠvec, Sauna klub ve Finské, 
a také všem obyvatelům Kralup, že umož-
nili závodníkům bezproblémový průjezd 
trati.

lukáš HofMAnn

Rugby Club Kralu-
py nad Vltavou 

zažívá úspěšný pod-
zim jak na turnajích 
mládeže, tak i mu-
žů v oblastní soutě-
ži Čech, kde po třech 
odehraných turnajích 
náš tým drží 1. místo. Nově vy-
tvořený tým žen zahájil pravi-
delné tréninky na hřišti v Kralu-
pech Mikovicích každou neděli 
od 17.45 hod. a stále přijímá 
nové členky.

Protože ke sportu je třeba 
i dobré zdraví, rozhodli se na-
ši hráči zapojit do zajímavé ak-
ce s názvem Movember (kom-
binace dvou anglických slov: 
moustache = knír a November 
= listopad). 

Movember vyzývá každý 
rok v listopadu muže z celé-
ho světa, aby si vypěstovali 
knír, a tak pomohli získat fi-
nanční prostředky a zvýšit po-

vědomí o mužských 
zdravotních problé-
mech, přesně řečeno 
o rakovině prostaty. 
Muži, kteří se akce 
účastní (Mo Bratři), 
pomáhají změnit po-
hled na zdraví mužů 

tím, že jsou po třicet listopado-
vých dnů chodícími a mluví-
cími billboardy a svými činy 
a slovy na veřejnosti i v sou-
kromí zvyšují povědomí o často 
opomíjeném zdraví mužů. Více 
informací o celé akci na http://
cz.movember.com/.

Rádi bychom proto pozvali 
všechny, kteří mají zájem pod-
pořit dobrou věc, na benefiční 
utkání v rugby mužů v sobotu 
17. 11. od 14 hodin na hřišti 
v Kralupech – Mikovicích. Vý-
těžek z dobrovolného vstupné-
ho bude použit na podporu boje 
proti rakovině prostaty.

HAnA Hrubá 

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 po celou sezónu 2012 / 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

03. 11. .................kadetky ...............Liberec ................................11.00, 15.00
04. 11. .................juniorky ...............Bedřichov (Jihlava) .............10.00, 13.00
10. 11. .................muži ....................Český Brod .........................10.00, 14.00
11. 11. .................mladší žákyně ....Kralupy, Benátky n/Jiz.,
  Nymburk, Kladno ................10.00
17. 11. .................ženy ....................Slaný .....................................9.00, 13.00
 kadetky ...............Rokycany ............................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.

POZVáNkA 
NA lISTOPAdOVý VOleJbAl

tradiční „Vánočky“ - turnaje smíšených družstev volejbalistů 
všech kategorií - se letos uskuteční 15. a 16. 12. 2012.

V sobotu budou hrát registrovaní - přihlášky a informace: Václav 
Fejt (724 607 152, fejt@post.cz), v neděli neregistrovaní – přihlášky: 
Petr Slapnička (602 276 601, petrsl@email.cz).

ekor cup 2012 
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Pavel Šedivý 
z pořádajícího týmu 

ve 2. kole závodu.

kompletní výsledky závodu a další informace 
najdete na internetových stránkách 

www.biketeamkralupy.cz.

Volejbalové Vánočky

Rugby proti rakovině
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Zdeněk Tuháček letos třetí
V neděli 7. října se v mladoboleslavské spor-
tovní hale konal již pátý ročník mezinárod-
ní otevřené soutěže o Pohár Středočeského 
kraje v benčpresu. Z kralupského oddílu se 
ho zúčastnil Zdeněk Tuháček, který starto-
val v mužské kategorii do 100  kg se super-
dresem a z Boleslavi přivezl 3. místo s no-
vým osobním výkonem 195 kg. 

Závodníci se se svým zápisným na sou-
těž podíleli na dobré věci, vybraná suma 

společně s dobrovolným vstupným poputu-
je na podporu Kliniky dětské hematologie 
a onkologie Fakultní nemocnice v Motole. 
Více o vybrané částce a celé soutěži na: 
www.bench-mb.cz.

Ivan Veselý třetí na mistrovství Evropy
Ve dnech 18. – 20. října se konalo v Plzni 
Mistrovství Evropy v benčpresu veteránů. 
Na mistrovství byl nominován i Ivan Vese-
lý z kralupského oddílu silového trojboje, 

a to rovnou dvakrát – prvně jako závodník 
v kategorii masters III nad 120 kg a podru-
hé jako rozhodčí.

Ve své kategorii získal 3. místo, když hned 
prvním pokusem zdvihl 125 kg. 

Celkové zúčtování pro Českou repub-
liku z šampionátu veteránů dopadlo tak-
to – 11 medailí (5 zlatých, 1 stříbrná  
a 5 bronzových) a celkově 3. místo v sou-
boji národů.

Zdeněk tuHáček

Kralupští siláci se opět ukázali

V pátek 12. října se v Praze uskutečnil večer bojových sportů Heroes 
Gate, kterého se zúčastnil i kralupský boxer Luboš Šuda (držitel 

titulů mistr světa z roku 1998, 1999 a 2000 v kick-boxu a mistr Evropy 
roku 1996 v kick-boxu). Na tomto večeru se utkal o titul profesionál-
ního mistra ČR v zápase proti Ladislavu Kutilovi z Prahy.

Zápas byl vypsán na 10 kol po 3 minutách a skončil v 8. kole vzdá-
ním soupeře (Kutila) z důvodu zlomené čelisti, kdy mu silnou ránu 
uštědřil právě Luboš Šuda.

Podle slov Luboše tím byla zúročena jeho tříměsíční dřina, kdy 

se na tento zatím vrcholný zápas 
sezóny připravoval. S boxerským 
trenérem Filipem Miňovským a kondičním 
trenérem Tomášem Zumrem trénuje v Praze 
pravidelně 10x týdně. Díky podpoře sponzorů se tak mohl 
plně tréninku věnovat a v zápasu předvést to nejlepší.

Ještě do konce tohoto roku čeká Luboše minimálně jeden 
mistrovský zápas, takže budeme všichni držet palce k zisku dalšího 
titulu.

Luboš 

Šuda mistr
  

republiky

titul MiStR RePubliKy 
v profesionálním boxu

Zdeněk Tuháček 
a Patrik Navara

Luboš Šuda

Ivan Veselý při tréninku
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závodnice Oddílu moderní-
ho pětiboje TJ Kralupy – 

Kateřina Berková (ročník 1999) 
dokázala na podzim letošního 
roku zkompletovat medailovou 
sbírku. Ve třech po sobě jdou-
cích závodech Českého poháru 
mládeže získala 2. místo (závod 
v Bystřici nad Olší), 1. místo 
(Plzeň) a 3. místo (Kladno). Gra-
tulujeme!

V Plzni – 29. 9. - Kateřina 
výborně zahájila závod střel-
bou ze vzduchové pistole, kde 
byla nejlepší ze startovního po-
le a vytvořila si osobní rekord. 
V plavání – 100 m kraul - byla 
třetí. Na běh - 1000 m obtížné 
trati v parku, vybíhala z prv-
ní pozice. Její náskok v cíli byl  

5 vteřin a vítězství jasné! V tom-
to závodu skončila na 3. místě 
další naše závodnice Monika 
Macková. 

Letošní poslední závod pro-
běhl 6. 10. v Kladně, v krásném 
areálu Městského stadionu „Sle-
tiště“. Kateřina Berková dokáza-
la opět vynikající střelbou, pla-
váním a především díky běhu 
získat bronzovou medaili. Chtěl 
bych vyzdvihnout bojovnost 
Katky, která v dlouhém finiši 
vysprintovala medaili - získala 
ji rozdílem jediné vteřiny!

Díky těmto podzimním výko-
nům je Kateřina Berková v hod-
nocení celého roku 2012 třetí 
nejlepší pětibojařkou ve své vě-
kové kategorii v České republi-

Spodzimem končí sezóna kralupským kanoistům 
a přišel čas bilancování. Letos se není opravdu 

za co stydět. 
Někdejší úspěšní žáci již naplno bodují mezi juniory 

a pravidelně vozí domů medaile. Anna Koblencová se 
letos dostala i do hledáčku trenérů juniorské repre-
zentace coby singlkanoistka a absolvovala v jejich 
řadách celou sezónu. Na juniorském šampionátu 
v USA obsadila 8. místo, na evropském mistrovství 
ve Slovinsku byla o dvě příčky výš. Doma byla ještě 
úspěšnější, na singlkanoi získala stříbro, na kajaku 
bronz. Zároveň byla společně s Pavlem Šupolíkem 
a Vendelínem Brázdou členkou kajakářského druž-
stva, které si vybojovalo titul mistrů republiky. Po-
slední medailí, kterou získala, byla zlatá ze singlkanoí 
družstev, kde startovala s Pavlem Šupolíkem a Ro-
manem Matulou. Ten získal titul v soutěži jednotlivců, 

takže si alespoň trochu vylepšil chuť po konci jara, 
kdy přišel o možnost startovat na juniorských šam-
pionátech, když na posledním nominačním závodě 
zaostal za svým soupeřem o 0,02 (!) sekundy. Pavel 
Šupolík se také neztratil a v individuálním závodě zís-
kal mezi kajakáři stříbro. I on se na čas zimní přípravy 
podívá do širšího výběru mládežnické reprezentace 
a na jaře se popere o šanci startovat na vrcholných 
mezinárodních soutěžích.

Žákovské mistrovství bylo letos po několika le-
tech pro kralupské bez medailí, zúčastnili se ho jen 
dva kajakáři. Jakub Vybulka svou možnost dostat se 
do elitní desítky ztratil na rychlé křivoklátské trati, 
když v obou jízdách vyrobil po jedné velké chybě. 
Jana Bártu více malých chyb odsunulo „až“ na 10. 
příčku. Je třeba ale dodat, že jeho ročník je nejna-
bitější za posledních deset let.

Dospělí závodníci bojovali se střídavými úspě-
chy. Zpět vzhůru se škrábe dvojice Luboš Šupolík 
a Patrik Šeba, naopak z elitních závodů ČP vypadl 
po letech Ladislav Voves. Studijní povinnosti ome-
zují v rozletu Barboru Zýkovou a zranění „jezdícího 
trenéra“ Pavla Prella, který získal v Písku bronzovou 
medaili z veteránského mistrovství. 

První výkonnostní třídu pro příští rok drží singl-
kanoista Roman Matula (jako jeden ze dvou junio-
rů mezi dospěláky), dvojice Šupolík - Šeba a Anna 
Koblencová.

Co se nástupců dnešních úspěšných závodníků 
týče, to ukáže až čas, ale mělo by být odkud brát, 
vždyť letos absolvovalo svůj první závod hned šest 
kluků a dvě děvčata ve věku od 9 do 12 let. Přejme 
jim, aby jim voda přinášela jen radost.

Milan Johanides

Kateřina berková  
moderní pětibojařka podzimu!

ce. Přejeme jí a ostatním členům 
oddílu hodně sil, vůle, zdraví 
a trpělivosti v dalším tréninku. 
Děkujeme Městu Kralupy nad 

Vltavou za trvalou podporu na-
šemu sportu. Kontakt pro zájem-
ce o trénink: moderni.petiboj@
kralupy.cz. Petr MArtínek

Závod Českého poháru moderního pětiboje – Plzeň, 29. 9. 2012. Kategorie 
Dívky U15: 1. místo Kateřina Berková (TJ Kralupy), 2. místo Adéla Radová 
(PSC Plzeň), 3. místo Monika Macková (TJ Kralupy).
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Slalomáři zakončili úspěšnou sezónu
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R ekordní počet dětí se pro tento školní rok přihlásil do plavecké přípravky Pla-
veckého oddílu Kralupy (PoKr). Víc než 60 kralupských dětí, nejčastěji z první 

až čtvrté třídy ZŠ, se pod vedením zkušených trenéru naučí plavat a možná i časem 
postoupí do závodní části plaveckého oddílu. Děti trénují 2x týdně a věnují se jim  
Z. Adámková, J. Motyčková, K. a P. Martínkovi, J. Šuldová, M. Kořínek, J. Berková 
a T. Janouškovec. 

Další aktivity kralupským dětem pak přináší kroužek kondičního plavání, který je 
určen dětem, které již plavat umí, chtějí se zdokonalit, ale nezávodí. Samotné závodní 
plavaní pak tvoří tři plavecké skupiny, děti nejmenší vede Eva Rázková, mladší žáky 
trénuje Tomáš Brtník a děti starší a dospělé Honza Šára. Přejeme všem hodně úspě-
chů nejen ve vodě. Petr hantych

Rekordní počet dětí v plavecké přípravce Nejmenší plavci POKr na svých 
prvních závodech.
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Starší dorostenky začaly 
letošní basketbalovou 

soutěž výborně, jako je-
diné družstvo v lize jsou 
zatím bez jediné porážky 
a vedou celkovou tabulku. 
Postupně hráčky suverénně 
porazily Benešov, Kladno, Čes-
ké Budějovice, Liberec a trochu 
se štěstím a zkušeně o 3 body 
i Jablonec nad Nisou. Trenérka 
Martina Moravcová je spoko-
jená, ale samozřejmě vždy je 
děvčatům co vytknout v obraně 
i v útoku, je před nimi ještě vel-
ký kus práce k případnému bo-
ji o postup do extraligy. Určitě 
děvčatům pomáhají i společné 
tréninky se zkušeným ženským 
družstvem, i přátelské zápasy 

proti chlapcům. Nutno říci, 
že v jejich kategorii ne-
ní mnoho turnajů, a tak 
možnost přátelských zá-
pasů je zúžena především 

na domácí prostředí. Ještě, 
že je v Kralupech basketbal 

tak oblíben a je možno hrát přá-
telská utkání s domácími čas-
to. 

Všem držíme palce do dal-
ších výkonů a hlavně pevné 
zdraví a bojovného ducha. Fo-
togalerii a informace o kra-
lupském ženském basketbale 
naleznete na internetových 
stránkách www.bkkralupyju-
nior.cz 

rAdAnA Hniličková, 

PreZidentkA klubu

nově založenému C-týmu se také daří. 
Dvě výhry jim prozatím v součtu s dvě-

ma kontumacemi za nepřesnosti na soupis-
ce stačí na průběžné 6. místo. Po úvodní 
porážce se vytáhli i dorostenci FBC, v ta-
bulce jim zatím patří 5. příčka, kterou chtějí 
rozhodně vylepšit. 

Největšího úspěchu zatím dosáhli žáci 
Kralup, kterým se konečně v plné sestavě 
podařilo postoupit do 4. – nejvyšší – di-
vize D. 

Ženské sekci FBC se prozatím příliš ne-
daří. Ženám utíkají body v zápasech díky 
zbytečným začátečnickým chybám, junior-

ky platí zatím krutou nováčkovskou daň. 
V posledních zápasech podlehly ženy týmu 
FBC Žraloci Příbram 4:7 a posléze Tatran 
team Děkanka B 3:5 a v tabulce jim patří 
předposlední místo. Juniorky na posledním 
turnaji inkasovaly 0:7 od FBC Vipers Most 
a 0:9 od TJ Sokol Nové Strašecí a jsou pro-
zatím poslední.  U obou celků je však vidět 
neustálý progres a prvních bodů se dozajis-
ta brzy dočkáme. 

Neustále probíhá nábor nových členek 
do obou oddílů, zájemkyně se mohou hlásit 
na e-mail fbckralupy@centrum.cz.

Také odstartoval další ročník Regionální 
školní florbalové ligy. Letos máme již 12 zú-
častněných škol ze 7 měst a 2 okresů, čímž 
se stala liga opravdu regionální a nejde jen 
již pouze o soutěž kralupských a okolních 
škol. Letos jsme museli soutěž rozdělit opět 
na dvě divize - MĚLNÍK a KRALUPY. Měl-
nické divizi prozatím vládne 3. ZŠ Nera-
tovice těsně sledována ZŠ Jungmannovy 
sady Mělník. V kralupské divizi vládne již 
tradičně ZŠ Revoluční Kralupy sledována 
Dvořákovým gymnáziem.

Jiří ciMler

Dorostenky vedou basketbalovou ligu U19
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Stojící zleva: Jana Kovaříková, Eliška Tintěrová, Michaela Beránková, 
Renáta Štětková, Magda Šlehoferová, Simona Maglenová, Lucie Žitníková, 
trenérka družstva Martina Moravcová a organ. pracovnice JUDr. Ivana 
Šlehoferová. Sedící zleva: asistentka trenérky Renáta Procházková, 
Zuzana Spilková, Denisa Halátková, Monika Vajnerová, Sára Kocourková 
a kapitánka Andrea Procházková. Ležící zleva: Iveta Štětková, Kristýna 
Kejmarová a Anna Švábová.

Florbalistům zatím sezóna vychází
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Kralupský a-tým díky výhře nad rezervou pražských fbc Panthers 4:1 drží 
s bilancí dvou výher a jedné porážky kontakt s čelem tabulky. béčko zatím 
proplouvá svou soutěží suverénně, jelikož si připsalo další cenné body za výhru 
8:3 nad fc astra a 6:3 nad tbc Horoměřice b a se čtyřmi výhrami mu náleží  
2. příčka v tabulce ligy.

Florbalový 
kralupský A-tým
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nerudova 801, kralupy n. Vlt. (vedle pošty),
telefon: 774 509 013, 

e-mail: kralupy-nad-vltavou@expreska.cz

Vsobotu 20. října 2012 uspo-
řádal Klub českých turistů 

Kralupy nad Vltavou a TOM 
3511 Vltavský paprsek ve spo-
lupráci se Správou zámku Vel-
trusy Národního památkového 
ústavu a za podpory Města Kra-
lupy nad Vltavou předposlední 
letošní akci pro veřejnost - tu-
ristický pochod Toulání veltrus-
kým parkem.

Na připravené starty u kralup-
ského nádraží a u hlavní - er-
bovní - brány veltruského parku 
se přišla zaregistrovat bezmá-
la stovka účastníků, dalších 
30 využilo možnost přihlášení 
v průchozím cíli před zámeckou 
konírnou. Doporučené trasy po-
chodu v délkách od 8 do 19 kilo-
metrů vedly přes Kralupy, Nela-
hozeves anebo jen jako okružní 
zámeckým areálem. Kromě tex-
tových popisů tras měli všich-
ni účastníci k dispozici plánek 

parku s krásnými fotografiemi 
všech památkových objektů. 
Stovka z nich také využila na-
bídky volného vstupu do expozi-
ce Historie lovectví a myslivosti. 
Každý si odnesl účastnický list 
a turistické deníky zaplnila řada 
razítek nejen z trasy pochodu - 
razítka s vybranou „podzimní“ 
či „lesní“ tematikou nakonec ví-
ce potěšila ty věkem pokročilej-
ší než samotné děti, pro které 
byla určena především. Potěše-
ním pro pořadatele zase bylo, že 
mezi „klasickými“ pochodníky 
zaznamenali i několik příznivců 
cykloturistiky.

K úspěšnému průběhu celé 
akce přispěla podpora Města 
Kralupy nad Vltavou, vstříc-
nost a součinnost PhDr. Pavla 
Eclera a paní Jany Auerové ze 
Správy zámku Veltrusy - všem 
děkujeme!

Zbyněk veselý, kčt krAluPy

soUkroMá inzerce
❱ SEZNáMENÍ Vdova po šedesátce by se ráda seznámila s mužem 
do 72 let, nejlépe vdovcem, z Kralup nad Vltavou a nejbližšího okolí, 
s všestrannými zájmy a chutí do života. Najdeme se?
 Tel.: 773 252 663

❱ KOUpě Koupím pivní sklenice Kralupy n. Vlt. i jiné. Děkuji za nabídku. 
 Tel.: 732 170 454

❱ pRáCE Starší žena hledá dělnickou práci v Kralupech n. Vlt. a okolí. 
Prodej, pomocná kuchařka, úklid, sklad a podobné práce. Spolehlivá, 
bezdětná, nekuřačka. Za případné nabídky děkuji.  Tel.: 311 262 182

❱ VýMěNa Vyměním byt 3+1 (78 m2) v klidné části Lobečku, 1. patro, 
s doplatkem, za byt 1+1, nejlépe také v Lobečku.  Tel: 739 467 753

❱ HLEdáM Hledám spolehlivou osobu na vedení jednoduchého 
účetnictví. Prosím nabídněte své služby.  Tel.: 731 175 498

Toulání veltruským 
PaRKeM

 +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
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www.jeduuklidit.cz

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

Už NEBUdETE CHTÍT JINaK... Ceny od 130,- Kč / hodina

Když si objednáte předvánoční 
úklid, můžete ušetřený čas 
strávit v klidu s rodinou.

dOpřEJTE SI dáREK 
Už NYNÍ!

ZaJISTÍME VáM KLIdNé 
a pOHOdOVé VáNOCE!

ÚČEtNiCtVí a daNĚ
- to umíme MY, VY můžete ušetřený čas využít lépe!

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

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

Kerner – účetnictví s.r.o.
nerudova 1094 (oD Říp)
Kralupy nad Vltavou

s námi se modrých pruhů nemusíte bát...
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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

Tel: 602 455 272 
e-mail: kralupy@cdz.cz

www.cdz.cz

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

Eurookna a dveře
Interierové dveře
Garážová vrata

Rolety, žaluzie, sítě
Parapety a doplňky

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

poradíme, pomůžeme a ještě dostanete 

VýrazNou slEVu až - 50 %.

plasTová 
okna 

a DveŘe

VINoTékA
obchod s vínem z Valtic
Makarenkova 485, 
Kralupy nad Vltavou

OTVÍRaCÍ dOBa: Út, Čt a Pá od 18 do20 hodin

NoVě oTeVřeNo

Slušný Sběratel
zakoupí pro sebe za nejvyšší ceny obraz (obrazy)

– oleje a akvarely Josefa Holuba.
Cena obrazu (oleje) podle stavu malby a rámu, 
velikosti a datace vzniku, až 40.000,- Kč. Vždy 

zaplatím vyšší cenu než jakékoli starožitnictví 
a garantuji slušné jednání a chování. Volejte 

v dobrém 222 718 574 nebo 775 392 379, J. rychtář.
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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

kontakt:
DENTKoMPLEX
MUDr. Jan Dražan
HEMERKŮV STATEK
ouvalova 390, Slaný
Tel.: 312 520 860
Mobil: 608 151 979
E-mail:  
slanyzuby@dentkomplex.cz
www.dentkomplex.cz

Stomatologické centrum
DENTKOMPLEX
MUDr. JAN DRAŽAN

PŘIJÍMÁME  
NOVÉ PACIENTY
● Estetická stomatologie ● Prevence ● Dentální hygiena 
● Bělení ● ošetření dětí ● Protetika ● Stomatologie 
● Parodontologie ● Implantologie

nabízíme komplexní ošetření pro děti a dospělé:
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Cena k jednání.

Tel. 728 234 173

ProDáM
› řadovou garáž – Minická ul. 
– Kralupy nad Vltavou.

› zahradní chatu s vlastním pozemkem  
(4 ary) – zahrádkářská kolonie  
„Na Žebrech“ – Kralupy nad Vltavou.

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

Stanislav Procházka
RIZIKOVé KáCENÍ STROMŮ a dřEVIN

PNEUSERVIS LOBEČ
www.pneuservis-lobec.cz
Purkyňovo nám. 224
278 01  Kralupy nad Vlt.
tel.: 777  679 924
Přezutí již od 400,- Kč!

v listopadu otevřeno:
Po - Pá 8:00 – 17:00
so 8:00 – 16:00, ne 9:00 – 12:00
www.zahradnictvi-jelinek.cz  tel. 315 781 019

prodejní Vánoční VýstaVa

24. 11. 2012 
✱  Široká nabídka vánočních
  dekorací, dárků, květin 
✱  Květinová pohotovost 
  - vážeme na přání zákazníka 
✱  Ukázky aranžování, adventní 
  věnce, svícny 
✱  Dětský koutek pro šikovné ručičky
✱  Svařené víno zdarma

Již nyní: 
✱  zahájen prodej kontejnerovaných
  vánočních stromků
✱ výprodej thují se slevou 40%




